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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی اوطلبی داسناد مشابه معیاری طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معیاری اين 

در روش تمويل می گردند  1در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامهتوسط ادارات تدارکاتی ترتیب گرديده و 

 . قرار می گیرداستفاده  موردهای تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد 

 

اين  مفادو رکات تدااين شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گرديده و در صورت مغايرت میان قانون و طرزالعمل 

 شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 

 

رکات اسبق دره واحد پالیسی تداصا PPU/C016/1386شماره با انفاذ اين شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

 وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 

 

نندهتمويل می گردند کماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمويل  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

 ل آورند. از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عم

 

 مراجع ذيل قابل دريافت می باشد:اين شرطنامه از  نقل

 

 رياست الوزرأ امارت اسالمی افغانستانرياست عمومی اداره امور 

 رياست تدارکات ملی

 پالیسی تدارکات  آمريت 

 قصر مرمرين، کابل، افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
عامه تصریح گردیده که شامل عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی ومصارف وجوه عامه1

تيار هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اخ

 اداره گذاشته می شود، می باشد.
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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

. صادر مینمايدنیازمنديهاجدول 5قسمت ضمنی مندرج وخدمات  اجناس به منظور تدارکشرطنامه رااين دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 

معلومات  هصفحدراين داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش نمبرتشخیصیه،نام
 .درج می باشدداوطلبی 

 :شرطنامه اين در

همراه با اسناد مانند فکس، ايمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحريری به معنی "کتبی"اصطالح  -1

 می باشد؛وسط طرف مقابل تیدريافت

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

 به معنی روز تقويمی می باشد. "روز" -3

از وجوه مالی  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمويل اداره، وجوه کافی برای تمويل تدارکات به شمول  2.1 وجوه-2ماده 

به کار می صادر گرديده استمنظور آنبه  قرارداد که اين شرطنامهتحت  موجهبرای تاديات  تعهد شده را

از بودجه ملی، عوايد ادارات و شرکت های  اختصاص داده شده برای ادارات ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو.گیرد

 و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد.

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

 ی مفاهم ذيل را افاده می نمايند:روی اين ملحوظ اصطالحات آت مايند.رعايت ن را قرارداد

صورت مستقیم يا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه  هب نهادپیشيا  دادن  ،دريافت،درخواستاز : عبارت فساد -1

 .را تحت تاثیر قرار دهد( )کارمندان تدارکات به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب ديگر

فروگذاری به شمول کتمان حقايق که عمداً و يا سهواً به منظور اغفال کارمندان ارتکاب هرگونه : تقلب -2

تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و يا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت 

 گیرد.

به منظور  دو يا بیشتر داوطلبان و يا میان داوطلبان و کارمندان اداره که: عبارت از سازش میان تبانی -3

 نادرستاعمالسائرين طرح گرديده باشد.صد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مق

تهديد و يا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد و يا ساير داوطلبان به عبارت از : اجبار -4

 مستقیم می باشد.ان به صورت مستقیم يا غیر منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

 تخريب، تزوير، تغییر يا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکاتعبارت از اخالل و موانع: ايجاد  -5

 می باشد. و يا امور نظارتی مربوط

فساد، تقلب، مرتکب  مستقیماً يا ازطريق نمايندهکه ای را برنده داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2

 نمايد.می وانعدر مراحل داوطلبی گرديده است لغو ماخالل و ر يا ايجاد ، اجباتبانی

، موضوع را ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلباداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

 ارجاع می نمايد.در اسرع وقت به مراجع ذيربط 

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

 .نمايداشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

يادداشت ها و سايراسناد ، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5

 موظف از جانب ادارهفراهم نمايد. توسط مفتشین را مربوط به تسلیمی آفرواجرای قرارداد

واجد داوطلب-4ماده 

 شرايط
 

 معلومات داوطلبی هحصفمندرجمحدوديت های  رعايتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1

بوده و يک کشور در ثبت  ساکن، تبعه و يا ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. نداشته باش

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد.قوانین همان کشور فعالیت نمايديا مطابق 

طرح،  هجهت انجام خدمات مشورتی برای تهی ادارهبا شرکت يا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2

 ارتباط داشتهوگماشته شده درحال حاضريا درگذشته  کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادمشخصات، وساير 

اين  13مگراينکه آفرهای بديل طبق ماده باشد ) ارائه نمودهتدارکاتی مراحلازيک آفررا درعین يا  بیشتر 

داوطلب فاقد اهلیت پنداشته تضاد منافع،  وقوعدر صورت تضاد منافع واقع می گردد. (مجاز باشددستورالعمل

 می شود.
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 بان محروم شدهعقد نمايد. لست داوطلمحرومیت پروسه و يا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

 قابل دريافت می باشد. ويب سايت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت 

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

، در غیر قابل قبول اداره باشد ارايه نمايد. به شکل کهمکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خويش را  داوطلب 4.5

 تدارکات اجراات صورت می گیرد. طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3آن طبق هدايت فقره )

و خدمات اجناس -5ماده 

 واجد شرايطضمنی 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در س و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد اجناولیدبع تمن 5.1

 باشد. معلومات داوطلبیصفحه 

تاسیسات صنعتی و خدمات  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام، ،اشیا مادهشاملدر اين اصطالح اجناس  5.2

 به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.  هضمنی مربوط

پروسس شده و يا در نتیجه ساخت، و  تولید بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت،بع اصطالح من 5.3

 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهساير مراحل صنعتی  طیپروسس و يا

 شرطنامه محتوياتب.  

های  بخش-6ماده 

 شرطنامه
های ذيل می باشد. تمام ضمايم صادره  قسمتبوده و در برگیرنده 3و  2، 1های  بخشاين شرطنامه حاوی  6.1

 .می باشنداين شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز اين د8طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح:2قسمت 

 ارزيابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمنديها: 2بخش 

 نیازمنديهاجدول  :5قسمت 

 قرارداد:3بخش 

 شرايط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرايط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

 صفحه معلومات داوطلبیطوری که در  ویده تقیماً از اداره و يا نماينمس در صورتیکه شرطنامه و ضمايم آن 6.3

شرطنامه و ضمايم آن بدوش اداره نمی در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگرديده باشدذکر شده،

 باشد. 

عدم ارائه  بررسی نمايد. داوطلب بايد تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرايط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4

 رد آفرشده میتواند. منتج بهشرطنامه مندرجخواست شده معلومات يا اسناد در

 توضیح شرطنامه -7ماده 
صفحه بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  داوطلب می تواند در مورد اين شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1

( روز در 4در داوطلبی باز و )( روز 7مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه متذکره حد اقل )معلومات داوطلبی

( روز توضیح 3ها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت )میعاد تسلیمی آفرختم قبل از داوطلبی مقید 

کتبی را به داوطلب ارسال می نمايد. نقل اين توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دريافت نموده اند بدون تذکر 

 منبع درخواست دهنده ارسال میگردد.
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و بند تدارکات طرزالعمل کم سی امح الزم بداند، با رعايت، تعديل شرطنامه را مطالبه شده ضیحادارهباالثر توهرگاه  7.2

 جراآت می نمايد.اين دستورالعمال 24 هماد 2

 هد، از داوطلب برای اشتراک در جلسمیتوان دارهاپیرامون مندرجات شرطنامه، االتوجواب به سبه منظورتوضیح و 7.3

 دعوت نمايد. داوطلبیمعلومات  هصفحدر مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاريخ ووقت 

( روز قبل از تاريخ 3)داشته باشد، آنرا بصورت تحريری حد اقل  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نمايد. اری برگز

تهیه شده بعد از جلسه  باتجوادر جلسه و  شده ارايهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5

 میگردد.ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 5)حد اکثر درمدت 

 ثر نمی سازد. را متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیه در جلس داوطلب عدم حضور 7.6

تعديل شرطنامه -8ماده 

 ها
 صدور ضمیمه شرطنامه را تعديل نمايد. تسلیمی آفر ها با( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.1

ه جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دريافت نموده اند ارسال صادر ايم ضم 8.2

 میگردد. 

جهت تهیه آفر، طی يک ضمیمه میعاد تسلیمی  داوطلبان برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3

 تمديد نمايد.دستورالعملاين  24 هماد 2 بنددر مطابقت با آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

 رف داوطلبیامص -9ماده 
اداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1

 .نداردلیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچیتدارکات

 بان آفرز - 10ماده 
اسناد د. درمشخص گرديده ترتیب میگ صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1

لزوم در صورت اداره می تواند ،ساير اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های ديگر ارايه میگرددحمايوی و 

 می گردد.استناد   ارايه شدهترجمه  به آفر، توضیحجهتترجمه تصديق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نمايد. 

 اسناد شامل آفر -11ماده 
 :می باشدشامل آفر اسناد ذيل 11.1

 15و  14، 12 موادقیمتدرمطابقت با  های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛اين 

 ؛ اين دستور العمل 21درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و يا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛دستورالعملاين 22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

 ؛دستورالعمل اين 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرايط بودناسناد  -4

اين  17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرايطتثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛دستورالعمل

اين   30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات تثبیتمطابقت  اسناد ومدارک -6

 دستورالعمل؛

قبولی  صورتیدراين دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد اهلیتتثبیت اسناد ومدارک  -7

 ؛  آفر

 .معلومات داوطلبی هصفحاسناد مطالبه شده درساير  -8

تسلیمی هفورم - 12ماده 

 قیمت های  آفر و جدول
بدون کدام تغییر خانه پری گرديده و  توسط   (فورمه های داوطلبی ) 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1

 ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.شخص ب
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آن را به صورت مناسب طبق اصل آن با  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولبايد داوطلب  12.2

مهر و امضا شخص با  از دو بعترتیب (فورمه های داوطلبی) 4قسمت موجود دراستفاده از فورمه های 

 نمايد.تسلیم)رئیس، معاون يا نماينده با صالحیت( صالحیت

 آفرهای بديل -13ماده 
از قبولی آن تذکر رفته  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در در صورتصرف آفرهای بديل  13.1

 باشد.

قیم آفر و  -14ه ماد

 تخفیفات
قیمت بايد درمطابقت با های تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم يهاراو تخفیفات  قیمت ها 14.1

 د.شرايط ذيل باش

 ارايه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول واقالم بخش ها تمام قیمت ها برای  14.2

 .  می باشد،  قیمت مجموعی آفر تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرایقیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارايه میگردد 14.3

( 3)فورم شماره آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی هرگونه تخفیف بدون قید وشرط مکلف است  داوطلب 14.4

 در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود. نمايد.  پیشنهادو جدول قیمت خويش

جديد شرايط بین  ويرايش وساير اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج درتجارت بین المللی شرايط  اصطالحات 14.5

تذکر معلومات داوطلبی هصفحطوريکه در پاريس، اطاق بین المللی تجارت همنتشر (Incotermsتجارت ) المللی

 رفته است، می باشد. 

معلومات  صفحهاينکه در نمی باشد. مگر  تغییردر جريان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارايه شده توسط داوطلب  14.6
اين  30ماده طوری ديگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده و مطابق  داوطلبی

میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعديل قیم در جريان اجرای قرارداد مجاز  رددستورالعمل

 رد نگرديده بلکه تعديل قیم صفر در نظر گرفته می شود.  اشد، آفر ارايه شده با قیمت ثابتب

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نمايد. قیمت ها برای  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

در صورت عدم ارائه قیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش اقالم هر بخش ارايه میگردد.  صد فیصدتمام بخش ها و 

صورتیکه آفر داوطلب  می تواند در میباشد.  قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات ( 1فقره ) 2 جز

را ک بخش ي بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند های تمام بخش ها در عین زمان باز

 پیشنهاد نمايند. 

 اسعار آفر-15ماده 
طوری  معلومات داوطلبی صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارايه نمايد، مگر اينکه در  بايد داوطلب 15.1

 ديگر تذکر رفته باشد.

 تثبیتاسناد -16ماده 

 اهلیت داوطلب
تسلیمی آفر هبايد فورمداوطلب دستورالعمل،اين  4 مادهدرمطابقت با واجد شرايط بودنتتثبیبه منظور 16.1

نمايد. درصورت عدم ارايه و يا ارايه آن به صورت ناقص واجد را خانه پری (داوطلبیه های فورم )4قسمتمندرج

 پنداشته نمیشود.شرايط 

 اسناد ثبوت-17ماده 

واجد شرايط بودن 

اجناس وخدمات 

 ضمنی

که ور منشآ تولید اظهار نامه کش بايدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرايط بودن  تتثبی به منظور 17.1

 اين  5درمطابقت با ماده را می باشد، (فورمه های داوطلبی) 4قسمت شاملجدول های قیمت  شامل

 د.نمايخانه پری دستورالعمل

تثبیت  اسناد–18ماده 

تطابق اجناس و خدمات 

 ضمنی آن

، و معیارهای مربوط آن شرطنامهمشخصات مندرج اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1

با مشخصات تخنیکی ومعیارات اجناس  مدارک مستند را مبنی برتطابق آفرخويش ضمداوطلب بايد 

 ه نمايند.يارا(نیازمندی ها جدول) 5قسمت مندرج
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نقشه جات و اعداد و ، نوشته جاتمیتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 18.2

و مشخصات تخمینی آن و نشان ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  دهنده

 صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت از معیارات جدول نیازمنديها را نیز شامل نمايد. 

کارآيی و ساير ملزومات برای منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب بايد لست  18.3

 تهیه نمايد.رامعلومات داوطلبی هصفحوم اجناس درجريان مدت مشخص درامناسب و مد

که  ها توسط اداره ککتال وعاليم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 18.4

صرفبمنظور شرح نیازمندی بوده و ارايه ساير اجناس مطابق معیارات در جدول نیازمنديها درج گرديده،

معیارهای کیفی، عاليم تجارتی و شماره اجناس مطابق با ساير داوطلب می تواندمندرج را محدود نمی سازد. 

مندرج جدول بوده و معادل يا باالتر از مشخصات اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نیازهای کتالگ 

 نمايد.   ارايهاشد را ب هانیازمندي

 اسناد ثبوت-19ماده 

 اهلیت داوطلب
برای اداره با در نظر داشت حاالت ذيل  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  19.1

 قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1

اجازه تولید کننده  که نشان دهنده فورمه های داوطلبی () 4قسمت اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

 ارايه نمايد؛  را دمی افغانستان باشاسال امارتبه داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در 

اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی نداشته و  امارتداوطلب کهدر  ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

انجام  به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و توانمند و مجهز را  با وی صورت میگیرد، بايد  نمايندهقرارداد  عقد 

 نمايد؛به اداره معرفی ، مکلفیت های عرضه پرزه جاتطوری که در شرايط قرارداد تذکر رفته

 بر آورده نمايد. را(ارزيابی و اهلیتهای معیار) 3قسمت شرايطاهلیت مندرجاز هريکبايد داوطلب  -3

دو يا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعايت ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

 موارد زير می باشد: 

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

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

 تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرايط آن می باشند؛ -3

يکی از شرکا منحیث شريک اصلی معرفی گرديده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذيرش رهنمود ها به  -4

 شد؛نمايندگی از ساير شرکا می با

 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شريک اصلی صورت میگیرد؛ -5

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

( فیصد و شريک اصلی حد 25، هر شريک بايد حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3

ارقام اهلیت هر شريک شرکت مشترک باهم جمع می ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نمايد. 40اقل )

عدم تکمیل شرط باال ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نمايد.100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) گردد

وسط داوطلب منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

 .در نظر گرفته نمی شود

میعاد اعتبار  -20ماده 

 آفرها
نمی در داوطلبی های ملی يد. اين مدت درج می نمامعلومات داوطلبی هصفحرا در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج  ( روز90از ) کمترتواند 

 120از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر در داوطلبی بیاين شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.

 روز بوده نمی تواند.
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کتبی مطالبه نمايد. در صورت تمديد طور اوطلباز دآنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمديد اداره می تواند 20.2

تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمديد میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر میعاد اعتبار میعاد اعتبار آفر، 

، از جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمديد  در صورت رد درخواست .تمديد شده خويش تغییرات وارد نمايد

 دد.گر مستردمی وی تضمین آفر

 آفر تضمین-21ماده 
آفر بدون تضمین  تهیه نمايد. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1

 آفر يا اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.

مشخص گرديده و می تواند به  واحد پول افغانی و يا ساير اسعار  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

 قابل تبديل ارايه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

هر گاه نهاد صادر  هر کشور واجد شرايط تهیه نمايد. مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از يک نهاد معتبر -2

 امارتنهاد مالی مشابه در داخل موقعیت داشته باشد، بايد اسالمی افغانستان  امارتخارج از آفر تضمین  کننده

 نمايد.  تضمین آفر را  ضمانت اسالمی افغانستان اجرای 

و يا  (فورمه های داوطلبی)4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های  -3

 ، ترتیب گردد. منظور گرديده باشدفورمه های ديگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره 

 پرداختبا درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل ،  اين دستورالعمل 21 هماد 5بند هدايت در صورت تطبیق -4

 باشد. 

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

ز میعاد اعتبار ر ایشتب( روز 28)حد اقل ،لدستورالعماين  20 هماد 2بند مطابقت با اعتبار تضمین آفر درمیعاد  -6

 .آفر و يا میعاد تمديد شده آن باشد

اين دستورالعمل مطالبه گرديده  21( ماده 1در صورت که تضمین آفر يا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 21.3

د، غیر جوابگو نباشباشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر 

 پنداشته شده رد می گردند. 

مسترد  به آناندستورالعملاين   44 هداوطلب برنده طبق مادعقد قرارداد با از بعد موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4

 .میگردد

 در حاالت ذيل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و يا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 21.5

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغییر يا  -1

 جدول قیمت های ارايه شده در آفر؛در صورت انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -2

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

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

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

بنام داوطلب مشترک  فر يا اظهار نامه تضمین آفر بايد، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

موافقت نامه  باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ايجاد نگرديده باشد، تضمین آفر بنام تمامی شرکای شامل

 ترتیب گردد.   (داوطلبی ه هایفورم) 4 قسمتشاملداوطلب مشترک ايجاد

 آفرالزم نباشد، و تضمینمعلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

اين دستورالعمل 20ه ماد 2انصراف نمايد. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خويش در جريان داوطلب -1

 از اين امر مستثنی است؛ 
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را  اجراءتضمینامضای قرارداد نشود؛ يا  حاضر به دستورالعمل اين 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2

 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاين  44 هدرمطابقت با ماد

برای عقد قرارداد با غیر واجد شرايط ، معلومات داوطلبی هصفحمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت

 ازآنتذکر رفته باشد.   معلومات داوطلبی هصفحدرمشروط بر اينکه نمايد.اعالم همان اداره 

 امضاء آفر -22ماده 
ترتیب و با عالمه اين دستورالعمل  11 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، يک نقل  داوطلب 22.1

شده وبه تعداد مندرج  عالمه گذاری "کاپی"کلمۀ نمايد. بر عالوه کاپی های آفر با عالمه گذاری  "اصل"کلمۀ 

درصورت موجوديت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی هصفح

 .بود

 

نماينده قانونی داوطلب امضاء بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

 گردد. 

هرگونه وسط نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه آفررا امضا  22.3

 شده باشد.  امضاماينده با صالحیت داوطلب ننموده 

 

 تسلیمی و گشايش آفرها  .د

و  تسلیمی، مهر -23ماده 

 آفر مت گذاریعال
آفر ها در صورت تذکرآن  يا توسط پست ارسال نمايد. ارسال الکترونیکی شخصاً داوطلب می تواند آفر خويش را  23.1

 ، امکان پذير می باشد.معلومات داوطلبی صفحهدر 

آفرهای بديل،  به شمولآن را کاپی هربا يد اصل و تسلیم مینمايند، يا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1

و  سربسته گذاشته هشده باشد، در پاکت های جداگان دهدستورالعمل اجازه دااين  13 هدرصورتیکه طبق ماد

در داخل يک پاکت گذاشته  های آفرحاوی اصل و کاپی پاکت ها بنويسند. "کاپی"و  "اصل" کلمۀباالی آنها 

 ه صورت میگیرد.ماداين  3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی شوند.

 ارسال میگردند. معلومات داوطلبی هصفحطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -2

 آفر بايد به طور ذيل ترتیب گرديده باشد:های تپاک 23.2

 ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

و هر نوع توضیحات اضافی مندرج  1ماده  1نمبر تشخیصیه و ساير معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

 باشد.  معلومات داوطلبی هصفح

 باشد.  27ماده  1مبنی بر عدم بازگشايی آن قبل از تاريخ آفر گشايی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -4

بازگشايی قبل از وقت  مفقود شدن محتويات و تعويض/ ولئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

 آن نخواهد بود. 

تسلیمی میعاد –24ماده 

 هاآفر
 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها بايد قبل از ختم آ 24.1

میعاد تسلیمی آفر ها را تمديد نمايد. در اينصورت  ،  8لزوم، با تعديل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2

 . ادامه می يابدمیعاد تسلیمی تمديد شده در طول مکلفیت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمام

آفر های –25ماده 

 رسیده ناوقت
 د.نمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 25.1
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، انصراف -26ماده 

تعويض و تعديل 

 هاآفر

با صالحیت  سال اطالعیه کتبی که توسط نمايندهمی تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب  26.1

داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خويش را تعويض، تعديل و يا از آن 

 وده و اين اطالعیه بايد:ب تعديل شدهآفر های تعويض، انصراف يا اطالعیه کتبی توام با انصراف نمايد. 

ارسال گرديده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات اين دستورالعمل 23و  22در مطابقت با مواد  -1

 نشانی شده باشد. "تعديل"يا  "تعويض"، "انصراف"

 توسط اداره دريافت شده باشد. ها قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر -2

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

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر   در فاصله زمانیآفر هاهرگونه انصراف، تعويض و تعديل  26.3

 واند. صورت گرفته نمی تآفر اعتبار تمديد شده طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 آفر گشايی–27ماده 
تذکر رفته، باز  یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  ده را در محضر عام در محل، تاريخواداره آفر های دريافت ش 27.1

معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط ش خاص آفر گشايیارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . می نمايد
 درج گردد.

 

نشانی شده و قبل از  "انصراف" ايی ابتدا آفر هايی را که با کلمهريیس هیئت آفر گش در مجلس آفر گشايی، 27.2

اعالم و بدون باز شدن مسترد می را  انصراف خويش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهختم میعاد تسلیمی آفر ها 

گردد. باشد، باز مینارائه شده صالحیت نامه توام با  "انصراف"نمايد. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

موجوديت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز  انصراف از آفر ها صرف در صورت

نشانی  "تعويض"ای که با کلمۀ است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشايی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر ه

صالحیت نامه نباشد، باز  توام با "تعويض"با کلمۀ  باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده شده

میگردد. تعويض آفر ها صرف در صورتی موجوديت اطالعیه تعويض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، 

 "تعديل"مجاز است. صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشايی قرائت میگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ 

تعديل آفر ها صرف در صورتی موجوديت اطالعیه ويات آن به تفصیل خوانده می شود. نشانی شده، باز و محت

تعديل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشايی قرائت 

 میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزيابی آفر ها میگردند. 

 

هیئت آفر گشايی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بديل، موجوديت  27.3

تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر و ساير جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نمايد. آفر های بديل و 

در ارزيابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر  اشندجلسه داوطلبی قرائت گرديده بتخفیفات صرف در صورت که در 

 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1مسترد نمی گردد، مگر اينکه مطابق بند 

و  هیئت آفر گشايی، فورم های معیاری آفر گشايی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء 27.4

 با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نمايد. ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئبمنظور مص

 . ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ

 محرمیت-28ماده 
اهلیت داوطلبان و بعدي ارزيابی و ، ارزيابی تخنیکی مقايسهمالی و  ، ارزيابیارزيابی ابتدايیمعلومات مربوط به  28.1

 افشاء گردد. نبايدالی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادپیشنهاد ا

تخنیکی ارزيابی ، ارزيابی مالی و مقايسه، ارزيابی ابتدايیاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

 منجر به رد آفروی میگردد. بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادو ارزيابی 

را درهرمورد ادارهعقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با  زمانآفر گشايی الی ، از28هماد 2علی الرغم بند  28.3

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

 ابتدايی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذيل راه اندازی می نمايد:اداره ارزيابی   29.1 ارزيابی ابتدايی  - 29ماده 
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 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ -1

قابل اعتبار  صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحويل گرديده و برای مدت مندرج  -2

 است؛

 انحرافات عمده يا مغايرت با شرايط شرطنامه تحويل گرديده است؛آفر بدون  -3

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با ساير شرايط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

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

 توضیح آفر ها–30ماده 
مطالبه نمايد. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نمايد، مگر اينکه تصحیح صورت گرفته و نمیتواند در محتوا مندرج در خواست،

 ارايه شده بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. هر نوع توضیحاشتباهات محاسبوی را قبول نمايد. 

 جوابگويی آفرها-31ماده 
 تشخیص میدهد.آفر جوابگو را بر اساس محتويات آفر اداره  31.1

با معیارات، شرايط و مشخصات مطابق آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2

 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شوانحراف، استثناء و از قلم اشرطنامه باشد. 

 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشکارايی اجنا يا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1

بر خالف  بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره يا مکلفیت های داو طلب تحت اين قرار داد را ناسازگاری -2

 ؛نمايددود مح شرطنامه 

 باعث کاهش موقعیت رقابتی ساير داوطلبان گردد.  در صورت تصحیح، -3

يا قلم افتاگی  و بعداً با اصالح انحرافات، استثناترد گرديده نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

 جوابگو نمیگردد. 

عدم انطباق، –32 ماده

و از قلم  اشتباهات،

 افتادگی

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

به معلومات ضروری يا سندی را  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

غیر عمده مطالبه نمايد. تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت منظور تصحیح عدم انطباق يا از قلم افتادگی 

 در صورت عدم ارايه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند.  مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.

 تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذيل صورت میگیرد:  32.3

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت واحد با قیمت مجموعی در صورت عدم توافق قیمت فی -1

 اعشاری درقیمت فی واحد المهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراينکه ازنظرمجموعی تصحیح میگردد.

ه و قیمت فی واحد اصالح بیجا تحرير گرديده باشد، که در اينصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد

 می گردد؛

 موجوديت اشتباه در مجموع يا حاصل جمع يا تفريق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل جمع درصورت -2

 يا حاصل تفريق بايد اصالح گردد؛

و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مداراعتبار خواهد بود،  مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

ابی باشد، که درينصورت مبلغ به ارقامبادرنظرداشت مگراينکه مبلغ ذکرشده به حروف مربوط به اشتباه حس

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

وی غیر قابل استرداد  و تضمین آفرقبول نکند، آفروی رد  محاسبوی آفر خويش را اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4

 اجرا می گردد.  21ماده 1بند  ( 2جزء )مطابق  يا اظهارنامه تضمین آفر دانسته شده
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ارزيابی –34ماده 

 تخنیکی
 

تمام معیارات و شرايط مشخص در شرايط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها آفراداره  34.1

 عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نمايد.

قسمت شرايطمندرجتمام اتبا انحراف  يایریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان اين دستورالعمل 18هماد مطابقاداره  34.2
 می نمايد. بررسی ،جنبه های تخنیکی آفر را شرطنامه(نیازمنديهاجدول  ) 5

تبديل به  - 35ماده 

 اسعارواحد
بايد تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفررا به واحد پولی  اداره ، هاو مقايسه آفر مالی به منظور ارزيابی 35.1

 ، تبديل می نمايد.معلومات داوطلبی صفحهبهنرخ فروش اسعار در روز مندرج معلومات داوطلبی هصفحمشخص در 

 داخلیحترجی-36ماده 
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.1

 اين ماده ارزيابی میگردند. و معیار های مندرج مشخصات، شرايطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1 مالی ارزيابی  37ماده 

 مد نظر می گیرد:آفر ها موارد ذيل را در جريان ارزيابی  اداره 37.2

که  تذکر رفته و قیمت آفر معلومات داوطلبی هدرصفحطوريکه  ،بخش هاياارزيابی برای اقالم انجام  -1

 ارايه گرديده؛  14هرمطابقت با مادد

 ؛31هماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعديل قیمت باالثر  -2

 ؛14مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدي -3

 معلومات داوطلبی هصفحمندرجناشی از تطبیق معیار های ارزيابی، قیمت تعديل -4

 تعديل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -5

 مد نظر نمی گیرد:اداره موارد ذيل را در ارزيابی آفر،  37.3

اسالمی افغانستان  امارتبر اجناسیکه در توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و ساير  -1

 تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

اسالمی  امارتبر اجناسیکه در خارج از هر نوع مسؤل گمرکی و ساير مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2

 اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد افغانستان تولید شده 

 در صورت تذکر در آفر.برای تعديل قیمت درجريان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

شرايط و  ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارايی،14ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزيابی آفر ها بر 37.4

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهیل مقايسه آفر ها، اثرات  معیار های تدارک

 3فکتور ها، روش ها و معیارات بايد مطابق بند بايد به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده 

 باشد.  36ماده

خويش را  قیمت ، داوطلبان می توانند برای يک يا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

ارايه نموده، و اداره نیز می تواند يک يا چند بخش را برای بیشتر از يک داوطلب اعطاء نمايد. روش ارزيابی 

تذکر رفته (معیارات ارزيابی و اهلیت) 3قسمت در با نازلترين قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برای

 مشخص می گردد. 

انجام مذاکره در زل را ارايه نموده و يا ساير داوطلبان مذاکره نمايد. اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نا 37.6

 روش تدارکات از منبع واحد از اين امر مستثنی است. 

که از آن در شرطنامه را لیت های گرفتن مسئوآفر و يا بعهده تغییر قیمت يا تعديل نیست  داوطلب مکلف37.7

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذيرد.  تذکر نرفته

 مقايسۀ آفرها - 38ماده 
اداره  آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده را در مطابقت با معیارات و شرايط و مشخصات تخنیکی مندرج  38.1

 شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد.  
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 مفصل ارزيابی لزوم ودرصورت تخنیکی ازارزيابی شده،پس ارزيابی قیمت نازلترين آفردارای درصورتیکه 38.2

 درصورتیکه. نمايد آمراعطاءارائه خويشرابه راختم،گزارش ارزيابی میتواندپروسه ارزيابی هیئت گردد، جوابگوتشخیص

شده  يابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد ارزيابی،آفر نگردد،هیئت ،جوابگوتشخیصشده يابیارز قیمت نازلترين آفردارای

 دهد. یقرار م مفصل مارزيابی لزو ودرصورت یکیتخن يابیرا مورد ارز

ارزيابی بعدی -39ماده 

 برنده داوطلب
برنده،  داوطلببمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانايی اجرای رضايت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.1

 ارزيابی بعدی را راه اندازی نمايد.

 

 صورت میگیرد.  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزيابی بعدی به اساس مدارک مستند ارايه شده  39.2

جه ارزيابی، منتج به غیر یعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزيابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3

 نازلترين قیمتانجام می دهد.  و اداره ارزيابی بعدی مشابه را باآفر بعدی دارای گرديده  آفر جوابگو شدن

 

برای  ادارهحق  -40ماده 

قبولی يا رد يک يا تمام 

 آفرها

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی ديگر محسوس نبوده، يا تغیرات عمده در مشخصات تخنیکی،  40.1

شرايط داوطلبی و يا شرايط قرارداد وارد گرديده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی يا موجود نبوده، مدارک 

ع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و يا جهت تآمین مناف

 طلبان فسخ نمايد.داودر قبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

اجرای رضايت راارايه نموده و توانايی  قیمتارزيابی شده ا نازلترينب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1 اعطاء شرايط –41ماده 

 نمايد.می اعطاء داشته باشد،  بخش قرارداد را

حق تعديل –42ماده 

در زمان اعطای مقدار 

 قرارداد

 (جدول نیازمنديها) 5قسمت آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1
تجاوز ننموده داوطلبی معلومات صفحهاز فیصدی مندرج  افزايش يا کاهش دهد. مشروط بر اينکه  ،مشخص گرديده

 ها و شرايط آفر و شرطنامه نباشد. هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و ديگر معیاردر برگیرنده  و

اعطای –43ماده 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و يا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه  43.1

نمايد، در میقرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 

ز منظوری اين کمیسیون، نامه صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد ا

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یقبول

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را ( روز بعد ازدريافت 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1 تضمین اجراء -44ماده

می  (قرارداد ه هایفورم) 8قسمت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرايط عمومی قرارداد،در مطاب

 باشد، ارايه نمايد.

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین  عدم 44.2

 بعدی که آفر جوابگو داوطلبمی گردد. در اينصورت اداره قرارداد را به  آفرآفر و يا اجرای اظهار نامه تضین 

 ا نازلترين قیمت را ارايه داشته، و توانمندی اجرای رضايت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نمايد. ب

 امضای قرارداد-45ماده 
در طی اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء  45.1

 ( روز10ت )داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مد ارسال می نمايد.به داوطلب برنده میعاد اعتبار آفر 

 به اداره تسلیم نمايد. امضا نموده و  بعد از دريافت

به  اطالع -46ماده 

 داوطلبان غیر برنده

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

 نمايد.می را مسترد آنان برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر 
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همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات، مشخصات  46.2

در ويب سايت اداره و ويب  تدارکات ، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانوناداره و قراردادی

 سايت هايی که اداره تدارکات ملی تجويز می نمايد، نشر می کند.

حق شکايت –47ماده

 داوطلب
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خويشرا به اداره  47.1

 ارسال نمايد. کمیته بررسی اداریو در صورت لزوم درخواست تجديد نظر را به 

 . تشريح گرديده استروش ارسال اعتراض و تجديد نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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 معلومات داوطلبی هصفح  دوم:قسمت 

بشکل دستورالعمل برای داوطلبان در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط معلومات داوطلبی هصفحتکمیل برای ها  رهنموددر صورت نیاز 

 ايتالیکترتیب گرديده است. 

 یاتعمومالف.  

دستورالعمل برای  1ه ماد

 داوطلبان

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

 : پروژهنام 

کیبل مورد نیاز برای زون کندهار ضرورت شرکت و  ATS، دو عدد KVA 300پايه جنراتور  2تهیه و تدارک 

 مخابراتی افغان تیلی کام

  MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB  شماره داوطلبی پروژه:   
 نوع قرارداد: بالمقطع

 ( ماه میباشد3قرارداد: بعد از عقد قرارداد به مدت سه )میعاد 

دستورالعمل  4.1 هماد

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذيل واجد شرايط نمی باشند:

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  4.3 هماد

 برای داوطلبان

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

npa.gov.af.www يا ageops.net    

 و يا لینک : 

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

دستورالعمل   5.1مادۀ 

 برای داوطلبان

 ازکشورهای ذيل واجد شرايط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 قابل تطبیق نیست

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  6.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 شرطنامه از مراجع ذيل قابل دريافت می باشد:

در قابل دريافت میباشد.   www.mcit.gov.af  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیرسمی  ويب سايت

داوطلبان محترم میتوانند از طريق شماره تماس و ايمیل های ذيل به  ،و يا بروز مشکالت صورت عدم دريافت

  راهنمائی و همکاری الزم صورت گیرد. تا در مورد تماس شده 

 84 91 210 -020شماره تماس: 

 s.akramy@afghantelecom.af :  بهکاپی    b.haidari@afghantelecom.afايمیل آدرس: 

دستورالعمل  7.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دو معلومات ارتباطی ذيل مراجعه گردآدرس جهت دريافت توضیح در مورد اين شرطنامه، به 

 افغان تیلی کامشرکت مخابراتی 

  آمريت تهیه و تدارکات  

 سید کريم اهلل اکرمی و ببرک حیدریشخص مسؤل : 

 84 91 210 -020 : شماره تماس

   b.haidari@afghantelecom.af :ايمل

  s.akramy@afghantelecom.af:  بهکاپی  

 Sultan.rabani@afghantelecom.af  

 10( حکم سی ام طرزالعمل تدارکات،درخواست توضیح در داوطلبی باز حد اقل بايد 1نوت: در مطابقت به فقره )

 ارايه گردد.روز تقويمی قبل از میعاد معینه تسلیمی آفرها 

http://www.npa.gov.af/
https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred-vendors
mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:Sultan.rabani@afghantelecom.af
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دستورالعمل  7.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 . داير میگرددجلسه قبل از داوطلبی:

صالون کنفرانس، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم،  محل برگزاری جلسه:

 افغانستان. –وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل 

 84 91 210 -020  شماره:

 

 1401سنبله  27تاريخ جلسه:

 قبل از ظهر 10:00 ساعت:

 و کاپی به:  b.haidari@afghantelecom.afايمیل: 
sultan.rabani@afghantelecom.af, s.akramy@afghantelecom.af 

 آفرها هتهیج.  

دستورالعمل  10.1ماده 

 برای داوطلبان

 ارايه گردد.دری :آفر به زبان

دستورالعمل  11.1ه ماد

 برای داوطلبان

 ه نمايد:يداوطلب بايد همراه با آفرخويش اسناد اضافی ذيل را ارا

نامه هويت حقوقی، جواز تجارتی مدار يک نقل از تصديق نامه های راجستر داوطلب تصديق  .1

 اعتبار و ساير اسناد

 يک نقل از اوراق ثبت و راجستر مالیه, سند تصديق از تصفیه حساب مالیات آخرين دوره.  .2

تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اينکه داوطلب از پرداخت ديون عاجر نبوده و در حالت  .3

 ورشکستکی و انحالل قرار ندارد

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

تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بر بااالثر تخلف در تجارت در  .5

 خالل دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی

تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اينکه موصوف ويا يکی از کارمندان و مديران  .6

 قانون محروم نگرديده اند. 49ط وی مطابق ماده مربو

تمام اوراق شرطنامه بايد توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب 
بايد بصورت درست و مکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی داده شده بايد توسط رئیس، معاون و يا نماينده با 

 ردد. صالحیت امضا و مهر گ

داوطلب مکلف است، جدول قیمت های ارائه شده در آفر خويش و فورم معلوماتی اهلیت داوطلب را پس از مهرو 

 نمايد)اسکاشتپ (امضاء داوطلب بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

دستورالعمل  13.1ماده 

 برای داوطلبان

 .مجاز نمی باشد ارائه آفر های بديل

دستورالعمل  14.5 هماد

 برای داوطلبان

 {می باشد.2015(}Incotermsويرايش شرايط تجارت بین المللی )

( 1) 14.6ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 کندهار واليت زون جنوب غرب )کندهار( دفتر مرکزیمحل مقصد: 

 نوت: بعد از تحويلی و معاينه جنس از جانب هیئت معاينه، قراردادی مکلف به نصب وانستالیشن آن میباشد. 

دستورالعمل  14.5ماده 

 برای داوطلبان

  کندهاريت والزون جنوب غرب )کندهار( دفتر مرکزی مقصد نهايی: 

را در قیمت های ارائه شده شان تذکر دهند و همچنان قیمت  BRTداوطلبان بايد نرخ مناسب مالیات داخلی 
 مجموعی بدون تکس را در جدول قیمت ها در نظر گرفته ارائه نمايند.

 مراجعه گردد. www.mof.gov.af/taxجهت معلومات مزيد در باره مالیات در افغانستان به سايت 

mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
http://www.mof.gov.af/tax
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دستورالعمل  14.6ماده 

 برای داوطلبان

 "نیست. "قابل تعديلقیمت های ارايه شده توسط داوطلب 

دستورالعمل  15.1ماده 

 برای داوطلبان
 :گرددبه افغانی ارائه آفربايد قیمت 

نرخ خويش را به افغانی ارائه نمايد.در صورت ارائه قیمت آفر به اسعار خارجی، در  مکلف استداوطلب 

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

دستورالعمل  18.3ماده 

 برای داوطلبان

   : مدت کارآيی اجناس

 ساعت ظرفیت و توانائی گردش را داشته باشد 40,000مدت کار آئی هر جنراتور حد اقل 

 ( سال می باشد. ۵ها، برای مدت پنج ) ATSمدت کارائی 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

 "ضرورت است "اجازه نامه تولید کننده : 

دستورالعمل 19.1ماده 

 برای داوطلبان

  به مدت يک سال ورنتی ضروری است.  خدمات بعد از فروش :

دستورالعمل  20.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.بعد ختم معیاد تسلیمی آفر ) نود( روز  90مدت اعتبار آفر 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.  "الزم "تضمین آفر 

 فورم محتويات ومطابق بوده بانک دافغانستان در شده راجستر های ازبانک يکی توسط صادر شده آفر تضمین

  گردد. ارايه شرطنامه 5 شماره

دستورالعمل  21.2ماده 

 برای داوطلبان
د که مدت اعتبار آن بانکی میباشتضمین به شکل  افغانی هزار  سه صد ( 300،000مبلغ) مقدار تضمین آفر:

، تضمین آفر به اشکال ديگر مانند پول نقد، دارائی باشدروز(  118)از مدت اعتبار آفر اضافه تر روز  28

 منقول يا غیر منقول ... قابل قبول نمی باشد، 

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

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

روز تقويمی سر از تاريخ آخرين ضرب العجل  118نیست. در صورتیکه میعاد تضمین آفر کمتر از 

ديده و غیر جوابگو تسلیمی آفر ها )آفرگشائی( باشد، دراين صورت، آفر ارائه شده داوطلب رد گر

 محسوب میگردد.

(، تضمین آفر بايد بنام تمام شرکای آن باشد، در JVدر صورت حالت معامه مشترک بین داوطلبان ) 

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

دستورالعمل  21.7هماد

 برای داوطلبان

را نقض ( 2( و )1جز )يکی از اقدامات مندرج در پاراگراف هايهرگاه داوطلب مرتکب اعمال مندرج 

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

 اعالم مینمايد.

دستورالعمل  22.1ماده 

 برای داوطلبان

 يک"عالوه بر اصل آفر، به تعداد

 کاپی آن نیز بايد تسلیم داده شود. "

 درصورت موجوديت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.:  نوت

 تسلیمی و گشايش آفرهاد.  
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دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 آفرهای خويش را به صورت الکترونیکی ارايه نمايند.  "نبايد "داوطلبان 

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 در صورت که ارايه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد، روش آن درج گردد:

 "قابل تطبیق نیست.  "

دستورالعمل  23.2ماده 

 برای داوطلبان

 پاکت های داخلی و بیرونی بايد حاوی عاليم تشخیصیه اضافی ذيل باشند: 

کیبل مورد نیاز برای زون کندهار و  ATS، دو عدد KVA 300پايه جنراتور  2تهیه و تدارک  نام پروژه 

 ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

   NCB-AFTEL/1401/G-MCIT/007شماره داوطلبی پروژه:   

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

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

 .، کابل افغانستانوزارت مخابرات و تکنالوژی 4محمد جان خان وات تعمیر پست پارسل منزل آدرس: 

دستورالعمل  24.1ماده 

 برای داوطلبان

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

  آمريت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کامتوجه: 

تعمیر پُست پارسل، وزارت، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، وزارت مخابرات و تکنالوژی منزل چهارم، : آدرس

 معلوماتی، محمد جان خان وات

 افغانستان –کابل : شهر

 9184 210 – 020: نمبر تیلفون

 :جل برای تسلیمی آفرهاضرب اال

 1401میزان  6  تاريخ :

  بجه قبل از ظهر 10ساعت زمان: 

دستورالعمل  27.1ماده 

 برايداوطلبان

 در محل ذيل صورت میگیرد: زگشايی آفرهابا

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان : آدرس

  خان وات.

  منزل چهارم، صالون کنفرانس رياست عمومی شرکت: منزل و شماره اطاق

 افغانستان  –کابل : شهر

 1401میزان  6  تاريخ :

  بجه قبل از ظهر 10زمان: ساعت 

 

 .میگیرد صورت فوق، ذکر شده وآدرس درمحل آفرها اخذ از روزبعد درعین همزمان آفرها گشايش

 کاری بعدی روز در نمايد، آفرها تصادف رخصتی روز به آفر تسلیمی برای شده مشخص تاريخ درصورتیکه: نوت

 .میگیرد صورت وبازگشايی داده تسلیم شده تعیین ازقبل ساعت درهمان

دستورالعمل   27.2ماده 

 برای داوطلبان

مجاز باشد، روش های  دستورالعمل برای داوطلبان 23ماده  1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

 مشخص گشايش آفرها طور ذيل خواهد بود: 

 "قابل تطبیق نیست.  "

 آفرها ارزيابی و مقايسههـ.  
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دستورالعمل  35.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 میباشد د افغانستان بانک :منبع نرخ تبادله

 روز آفر گشايیتاريخ تبادله اسعار: 

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

  NPA/PPD/C20/1396شماره متحدالمالمطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات و ترجیحات داخلی 

 تطبیق می گردد. 

به تأسی از ماده هفتم قانون، ادارات تدارکاتی مکلف اند، جهت تشويق و حمايت از سرمايه گذاری و تولیدات 

تدارکاتی خويش، عملی موارد حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخلی را طور ذيل در پروسه های  داخلی

 نمايند:

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

 ( فیصد؛10. داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان در مقايسه داوطلب خارجی غیر مقیم )2

 (فیصد.5. داو طلب داخلی زن در مقیاسه با داوطلب داخلی وداو طلب خارجی مقیم افغانستان ). 3

دارند و يا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی  (Joint Venture). داوطلب خارجی که شرکای داخلی 4

 ( فیصد.5می باشد، در مقايسۀ ساير داوطلبان خارجی)

ماده سوم قانون تدارکات  3( اين حکم، اشخاص حکمی مندرج جز 1در اجرای فقره ) "داوطلب". منظور از 5

( اين حکم عبارت از شخصی حکمی است که مالکیت و اسهام 1فقره ) 3مندرج جزء است و داوطلب داخلی زن 

 ( فیصد کارکنان آن متشکل از زنان باشد. 50آن متعلق به زنان بوده و حد اقل )

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

د اقتصادی، افزايش میزان اشتغال زايی وسرمايه گذاری، عالوتاً، به منظور حمايت از تولیدات داخلی جهت رش

 اداره تدارکات ملی حسب ضرورت، ازتولیدات داخلی تعريف آتی را ارائه میدارد:

تولیدات داخلی: در پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل مصرف نهای )جنس/محصول( اطالق میگردد، که »

 «ل کشور انجام شده باشد( فیصد طراحی وپروسس آن در داخ50حد اقل )

 با توجه به موارد فوق ادارات مکلف به رعايت مراتب آتی در پروسه های تدارکاتی میباشند:

. اداره، جهت تشويق افزايش میزان اشتراک تولید کنندگان داخلی درمراحل تدارکات، درشرطنامه های خويش 1

که میزان توانايی تولید ماهانه/ربعوار/ يا ساالنه تولید معیار حجم معامالت ساالنه را برای آنان درنظر نگرفته، بل

کننده را با توجه به میزان نیازمندی ماهانه/ربعوار يا ساالنه خويش منحیث معیار تجربه کاری مشابه وی مد نظر 

 قرار دهند.

محصوالت  البته، داوطلب )تولید کننده( مکلف به ارائه اسناد ومدارک مبنی بر ظرفیت تولید وعرضه اجناس و

مورد نیاز اداره در مطابقت با میزان نیازمندی وکیفیت پروسس و تولید طی میعاد مشخص شده در شرطنامه 

اداره میباشد. هیئت ارزيابی اسناد و مدارک فوق را مورد ارزيابی قرارداده ودرصورت لزوم وفق حکم پنجاهم 

 ه وتحت غور وبررسی قرار دهد.طرزالعمل تدارکات، معلومات واسناد الزم را در زمینه مطالب

. داوطلبان مکلف اند جهت مستفید شدن از امتیاز ترجیح داخلی، درآفرخويش نام ومرجع تولید اجناس را 2

مشخص سازند، درصورتیکه داوطلب در آفر خويش از نام و مرجع تولید اجناس و محصوالت مورد نیاز مندرج 

 الی آفر وی عملی نمیباشد.شرطنامه متذکر نگردد، تطبیق ترجیح داخلی با

( ماده چهل و هشتم قانون تدارکات، 1فقره ) 1( حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعايت جزء 7. طبق فقره )3

داوطلب جهت برخورداری از ترجیح تدارکات از منابع داخلی مکلف است اسناد، مدارک وتصديق نامه های الزم 

ز طريق مراجع ذيربط اطمینان حاصل نمايد، درصورت عدم ارائه را ارائه وهیئت ارزيابی از صحت وسقم آن ا

اسناد و مدارک مطالبه شده يا ارائه معلومات غیر واقعی، داوطلب نه تنها از امتیازات ترجیح داخلی مستفید 

 نگرديده، بلکه وفق احکام مادۀ چهل و نهم قانون به پروسه محرومیت معرفی میگردد.
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داخلی مستفید وطبقاً قرارداد با وی عقد گرديده، مکلف است اجناس مورد نیاز را از  . داوطلب از امتیاز ترجیح4

منابع داخلی طبق مشخصات ومندرجات قرارداد تهیه واکمال نمايد، در غیر اينصورت، اداره طبق احکام قانون 

بران خساره و تطبیق ج وطرزالعمل تدارکات در حصۀ وضع جريمه تاخیر، جبران نقض قرارداد، فسخ قرارداد،

 معرفی به پروسه محرومیت اجراآت به موقع را مرعی دارد.

دستورالعمل  37.5ماده 

 برای داوطلبان

 میگردد. اجرا { ""اقالممجموعی "}ارزيابی برای:

 قیمتهای ازاوسط است، نشده ارائه قیمت برايآن که يااقالم قلم قیمت  گیرد، می صورت بخش هر برای ارزيابی

گردد. در  یآفر داوطلب م یمتداوطلبان محاسبه و شامل ق يرسا یدر آفرها قلم يا اقالم همان برای شده ارائه

 .میگردد رد قانون پنجم و بیست ماده حکم طبق باشد،آفروی نگرديده ارائه آفرديگری صورتیکه

قیمت آفر داوطلب ( فیصد 10در صورتیکه مجموع قیمت قلم يا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

  .تجاوز نمايد، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد.

دستورالعمل  37.3ماده 

 برای داوطلبان

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

 {نخیرانحراف درجدول تسلیمی: }

 {نخیرانحراف درجدول پرداخت: }

 { نخیرتعويض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدمات: }مصارف 

 {نخیراسالمیافغانستان} امارتموجوديت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیزات ارايه شده آفر در 

 { نخیرمصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت درجريان عمر استفاده تجهیزات } 

 {نخیرکارآيی و مولديت ارايه شده؛ } -1

دستورالعمل  14.2ماده

 برای داوطلبان

 مندرج شرطنامه را نرخ ارايه نمايند.% اقالم شامل لست ضروريات 100داوطلبان بايد 

در  اقالمکه برای آن قیمت ارائه نشده است، از اوسط قیمت های ارائه شده برای همان قلم يا الم یمت قلم يا اقق

آفرهای ساير داوطلبان محاسبه و شامل قیمت آفر داوطلب می گردد. در صورتیکه آفر ديگری ارائه نگرديده 

که  المیدر صورتیکه مجموع قیمت قلم يا اق .باشد، آفر وی طبق حکم ماده بیست و پنجم قانون رد می گردد

ز نمايد، آفر وی غیرجوابگو محسوب می فیصد قیمت آفر داوطلب تجاو( 10)برای آن قیمت ارائه نشده است، از 

 ..گردد

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  42.1ماده 

 برای داوطلبان

 فیصد قیمت مجموعی قرار داد .  25 از الی حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم که زياد می گردد عبارت است

 فیصد قیمت مجموعی قرار داد . 25 از الی حد اکثرفیصدی مقدار فی قلم که کم می گردد عبارت است

دستورالعمل  47.2ماده 

 برای داوطلبان

 شکايات به آدرس ذيل ارسال شده می تواند:

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

 درخواست نمايد.

آمر تهیه و تدارکات، شرکت مختبراتی افغان تلی کام، وزارت مخابرات و  –سلطان ربانی خالیقی 

منزل چهارم شرکت مخابراتی افغان  -محمد جان خان وات، تعمیر پوست پارسل -تکنالوژی معلوماتی

 تلی کام. کابل.

   lecom.afsultan.rabani@afghante  ايمیل آدرس:

 0745500006: شماره تماس

 

 

mailto:sultan.rabani@afghantelecom.af
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 ارزيابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

مد  دارای اهلیتکه اداره در ارزيابی آفر ها و تشخیص داوطلب در توضیح معیاراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت اين قسمت معیارات

 قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گیرد.ساير معیارات که شامل اين نظر می گیرد تکمیل می نمايد. 

 

 {اختصاص داده شده به مراحل تدارکات را درج شرطنامه مربوط نمايداداره مکلف است، معیار های}

 

 فهرست عناوين 

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

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

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

 ) تطبیق نمی باشد لقاب (

 دستورالعمل برای داوطلبان 39 هماد 2)بند  بعدیارزيابی  شرايط .4

 

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

صــورت  ليآفر ها طور ذ یو درجه بند یداخل حیترج  قی. تطبدينما یم قیرا مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطب یداخل حیترج اداره

 :ردیگ یم

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

 صد؛یف (10%) میمق ریغ یخارج یها مقايسه شرکتافغانستان در  میمق یخارج یوشرکت ها یداخل یشرکت ها2. 

شرکا یخارج یشرکت ها3 . شتن قرارداد ايدارند و  (Joint Venture) یداخل یکه  شند، در مقا یم یداخل یفرع یمتعهد به دا  ۀسيبا

 صدی( ف5%)خارجی  یشرکت ها ريسا

 .د( فیص5%افغانستان ) میمق یوداو طلب خارج یبا داوطلب داخل اسهیزن در مق یداو طلب داخل4. 

زن  یماده ســوم قانون تدراکات اســت وداو طلب داخل 3مندرج جز  یحکم، اشــخاص حکم نيا (1فقره ) یدر اجرا"طلب داو "منظور از 5 .

 صــدی( ف50و اســهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل ) تیاســت که مالک یحکم یحکم عبارت از شــخصــ نيا (1فقره فقره ) 3مندرج جز 

 .دکارکنان آن متشکل از زنان باش

 ((ديگرد لي(تعد7(و)3به) بی(وبعد ازآن به ترت2)یفقره ها شماره

ـــاد یداخل داتیازتول تيبه منظور حما عالتاً ـــد اقتص ـــرما زانیم شي، افزا یجهت رش ـــتغال وس ـــب  یتدارکات مل ،ادارهیگذار هياش حس

 :داردیم هيارا یآت فيتعر یداخل داتیضرورت،ازتول

وپروسس  یطراح صدی(ف50که حد اقل) گرددی)جنس/محصول(اطالق میواد قابل مصرف نهابه آن دسته م ی:در پروسه تدارکاتیداخل داتیتول

 .ان در داخل کشور انجام شده باشد

 :باشندیم یتدارکات یدر پروسه ها یمراتب آت تيتوجه به موارد فوق اداررت مکلف به رعا با

شتراک تول زانییم شيافزا قياداره جهت تشو .1 حجم معامالت ساالنه  اریمع شيخو یدرمراحل تدار کات،درشرطنامه ها یکننده کان داخل دیا

 اســاالنهيماهانه/ربعوار  یازمندین زانیکننده را باتوجه به م دیســالالنه تول ايماهانه/ربعوار/  دیتول یتوانا زانیآنان درنظر نگرفته، بلکه م یرا برا

 .مد نظر قراردهند یتجربه مشابه و  اریمع ثیمنح شيخو

سناد ومدارک مبن هيکننده( مکلف به ارا دیداوطلب )تول البته صوالت مورد ن دیتول تیبر ظرف یا ضه اجناس ومح در مطابقت به با  ازادارهیوعر

 یابياسناد ومدارک فوق را مورد ارز یابيارز تی.هباشدیمشخص شده در شرطنامه اداره م عادیم یط دیپروسس و تول تیفیوک یازمندین زانیم

 .قراردهد یمطالبه وتحت غور وبررس نهیودرصورت لزوم وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واسناد الزم را در زم هقرارداد
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سازند،درصورت دینام ومرجع تول شي،درآفرخویداخل حیترج ازیاز امت دیداوطلبان مکلف اند جهت مستف. 2 داوطلب در  کهیاجناس را مشخص 

ـــرطنامه متذکر نگرد ازیاجناس ومحصـــوالت مورد ن دیازنام مرجع تول  شيافر خو  یعمل یآفر و یباال یداخل حیترج قیتطب دهيمندرج ش

 .باشدینم

ـــتم قانون تدارکات،داوطلب جهت برخوردار 1فقره) 1جز  تيحکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعا (7) طبق فقره. 3 از  ی( ماده چهل هش

سناد  یتدارکات از منابع داخل حیترج صدمکلف ا سقم آن ازطر یابيارز تیوه هيالزم راارا ینامه ها قيمدارک وت صحت و  ربطيمراجع ذ قياز 

 یداخل حیترج ازاتی[داوطلب  نه تنها از امتیواقع ریاســنادومدارک مطالبه شــده با معلومات غ هيعدم ارا صــورت.درديحاصــل نما نانیاطم

 .گرددیم یمعرف تیمحرومچهل و نهم قانون به پروسه  وفق ماده ده،بلکهينگرد دیمستف

طبق مشــخصــات  یازمنابع داخل ازرای،مکلف اســت اجناس مورد ن دهيعقدگرد یوطبقاً قراردادباو دیمســتف یداخل حیترج ازی.داوطلب از امت4

ــورت،اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل  نيا ریغ د،دريواکمال نما هیومندرجات قرارداد ته ــع جرتدارکات ص ــه وض جبران  ،ریتاخ مهيدر حص

 دارد. یرا مرعاجراات به موقع  تیبه پروسه محروم یجبران خساره ومعرف قیتطب فسخ قرارداد، نقض قرارداد،

 اضافیرات معیا .2

 قابل تطبیق نیست

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

 رهایآفر( و با معیاآفرهای دارای نازلترين قیمت راارائه نموده )يک قرارداد برای هرترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از يک اداره

 نمايد.اعطا می ، را بر آورده نمايد 4 هفقرمندرج ارزيابی بعدی 

 :مکلف استاداره

دستورالعمل برای داوطلبان مشخص  14ه ماد 7فی قلم طوريکه دربند  کمیتو  بخشفیصدی اقالم فی  یکهئو قراردادها بخش هاصرف  -1
 نمايد.شده است ارزيابی 

 موارد ذيل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشدارای نازلترين قیمت برای هرارزيابی شده  آفر (1)

 آن طوريکه درآفر داوطلب پیشنهاد شده است. یو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شده

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

ه ارزيابی بعدی آفررا طبق ماد می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،38ه ماد 1آفردارای نازلترين قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از

شامل متن ذيل نشده باشد نبايد در ارزيابی  شرايطیکهراه اندازی کند. شده دستورالعمل برای داوطلبان، صرف بااستفاده از شرايط مشخص  39

 اهلیت داوطلب استفاده شوند:

  توانايی مالی: :الف
نشان  که  ، اعتبار نامه بانکیline of Creditفورمه تسهیالت اعتباری يا  ويا بايد با ارايه صورت حساب بانکی )استیتمنت بانکی داوطلب

 صد هزار سه میلیون و دو) 2،300،000نمايند:   حداقل مبالغ مندرج ذيل باشد ارايه )شرکت(لی داوطلب بوده و بنام وی دهنده توانمندی ما

اسناد بانکی شامل ) صورت حساب يا اعتبار نامه های بانکی( خويش را از تاريخ نشر اعالن تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر انضمام  (افغانی

 .آفر ارائه نمايند

 رياست پالیسی تدارکات، داوطلبان مکلف اند: NPA/PPD/No.16/1395 شماره بر اساس متحد المال : 2نوت 

 سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرين دوره قبل از آفرگشايی )صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خويش ارايه نمايد. هر گاه تصفیه حسابات

 سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم مالیه( را ارايه نمايدمالیاتی  داوطلب در جريان باشد، وی می تواند 

 مبالغ فوق می تواند به يکی از واحد های پولی خارجی )اسعار(،که به آسانی قابل تبادله باشد؛ نیز ارايه گردد. : 1نوت 

 

 

 

 : ) تجربه مشابه( تجربه و ظرفیت تخنیکیب: 
 داشته باشند ارائه نماید: را مندرج ذیل نشان دهنده بر آورده شدن معيارات تجربه و ظرفيت تخنيکی داوطلب باید اسنادی را که 
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)پنج  5,500,000مبلغ و اندازه مشابه  تيبا ماه  اجناسقرارداد  )یک( 1 در حد اقل تعداد یاصل یقرارداد ثيمنحکاری مشابه تجربه ميزان 

)نه ميليون دو صد و  پنجا هزار( افغانی   250,000 ,9ميليون و پنج صد هزار( افغانی  و یا  دو قرارداد اجناس با ماهيت و اندازه مشابه مبلغ 

موده ن ليرا تکم اجناسصدي( ف70حد اقل ) دیداوطلب با اريمع نیبمنظور مطابقت با ا اجراء و اکمال گردیده باشد.سال اخير  10در خالل 

 ؛تجربه مد نظر گرفته شود ثيتواند منح یقرارداد باشد، نم متيق صدي( ف10از ) شتريباشد. قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه ب
 

 (Annual Turn overحجم معامالت ساالنه :) د اقل الزمحج. 
معتبر که حصول  یاسناد مال ريسا ايباشد  دهيگرد قيتصد ايو  بیکه توسط مفتش مستقل ترت تیش النسیب ،یداوطلبان گزارش مال 

: ندينما هيارا ليذ رحبه ش ریسال اخ 5مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشان دهد، حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل 

 افغانی (صد هزاردو  ميليون و ده ) 10،200،000

( فیصد و شريک اصلی حد اقل 25هر شريک بايد حد اقل )  و ج ، ، ببرای جز الف داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت نوت:  

و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد  ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نمايد. ارقام اهلیت هر شريک شرکت مشترک باهم جمع می گردد40)

 . منجر به رد آفر شرکت مشترک می گرددعدم تکمیل شرط باال  ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نمايد.100اقل )

 

 رياست پالیسی تدارکات، داوطلبان مکلف اند: NPA/PPD/No.16/1395 شماره بر اساس اطالعیه  .1

سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرين دوره قبل از آفرگشايی )صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خويش ارايه نمايد. هر گاه تصفیه 

جريان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم  در وطلبحسابات مالیاتی دا

 . مالیه( را ارايه نمايد

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

 کمیسیون محترم تدارکات ملی، که چنین صراحت دارد:  1397/10/09مؤرخ 2993به تأسی از هدايت مندرج فیصله شماره 

  "منبعد تصدی ها و شرکت های دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی از  تضمینات آفر و اجرا معاف میباشند."

پروسه های  البته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبیق و رعايت ساير احکام قانون، طرزالعمل و اسناد تقنینی تدارکات در

 تدارکاتی دولتی می باشند.

  طبــق متحــد المــال  شــمارهNPA/PPD/No.22/1397   در پروســه هــای تــدارکاتی، تصــدی هــا و شــرکت هــای دولتــی

 .از ارايه اسناد توانمندی مالی و حجم معامالت معاف می باشد

 ( صفحه سوم متحدالمال 5بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارايه شده داوطلب، هیئت ارزيابی میتواند با رعايت بند )

 ذيالً اقدام نمايد: NPA/PPD/C22/1397شماره 

a. ا توجه به نرخ در صورت که قرارداد به دالر امريکايی عقد گرديده باشد، هیئت ارزيابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را ب

تبادله دالرامريکايی در سند بودجه سال مالی فعلی )سال مالی ارزيابی( به واحد پولی افغانی تبديل، منحیث ارزش پولی 

 قرارداد مربوط مد نظر قرار می دهد.

 

با توجه به نرخ تبادله دالر  در صورتیکه قرارداد به واحد پولی افغانی عقد گرديده باشد، هیئت ارزيابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را

ل امريکايی در سند بودجه سال عقد قرارداد، به دالر امريکايی تبديل و سپس آن را با توجه به نرخ تبادله دالر امريکايی در سند بودجه سا

  دهد.مالی فعلی ) سال مالی ارزيابی( به واحد پولی افغانی تبديل، منحیت ارزش پولی قرارداد مربوط مدنظر قرار می 
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشريک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   03فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند امارتدر بیرون از  اجناس وارداتی که جدول قیمت برای                     04فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند امارت ازبیرون  که دراي وارد شده قبالً جدول قیمت برای اجناس 05اجناس/فورمه 

 شده انداسالمی افغانستان ساخته  امارتقیمت برای اجناسیکه درجدول                     06اجناس/فورمه               

 ضمنی خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 )اقابل تطبیق نمی باشد(  تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  10اجناس/فورمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



25 
 

 معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 

 داوطلبی:شماره 
MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB 

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحهه }شمارحاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونی}نام داوطلب:  قانونینام   1.1

 }نام قانونی هر شريک مشترک درج گردد{شريک شرکت مشترک:  هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   1.2

 }نام کشور درج گردد{يا راجستر می گردند:( راجستر شده اند وJVکشوريکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

 درج گردد{}سال راجسترداوطلب سال راجستر داوطلب:   1.4

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

1.6  
 داوطلب باصالحیت ه معلومات درمورد نمايند

 {نام نماينده باصالحیت درج گردد}: نام
 {صالحیت درج گردد}آدرس نماينده باآدرس: 

 {ن/فکس نماينده باصالحیت درج گردد}شماره تلیفوشماره تلیفون/فکس: 
 {آدرس نماينده باصالحیت درج گردد }ايمیلايمیل آدرس: 

 
 امضا نماينده با صالحیت: نمونه 

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

 

 کاپی های اصلی اسنادذيل ضمیمه می باشد، گزينه/گزينه های مربوط را نشانی نمائید:  1.8

  دستورالعمل برای داوطلبان؛ 4ه ماد 2وبند  1بند اين فورمه در مطابقت به 1اساسنامه شرکت يا سند راجستر شرکت مندرج جزء 

  ، ه ماد 1درمطابقت با بند سند تمايل به ايجاد شرکت و يا موافقتنامه شرکت های مشترک درصورتشرکت های مشترک

 ؛دستورالعمل برای داوطلبان4

  دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با قانون نهاد درصورتیکه

 تجارت باشد؛

 ساير اسناد در صورت لزوم ديد اداره؛ 
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 .  معلومات درمورد اهلیت داوطلب2

حروف و ارقام  قرارداد ها}تعداد : سال اخیر 10 داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.1
 {درج گردد

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

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

}جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاريخ تخمینی تحويلی و سال گذشته:  10مشابه در جريان يک يا دو قرارداد اکمال   2.4
 اکمال تعهد شده را لست گردد{ 

 .  معلومات مالی داوطلب3

 ا ترکیبی يمربوط همراه با اسناد  ساير معلومات بانکی ياتفتیش ضرر يا راپورهای و مفاد حساب بیالنس شیت ياراپورهای مالی يا   3.1

 {داده کاپی های آن را ضمیمه کنید }لست مندرجات ذيل را ترتیب. دارايی نقدی در دسترسنمايانگر موجوديت که  ازاينها

 معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:  3.2

 ه با صالحیت درج گردد{}نام نمايندنام: 

 {گردده با صالحیت درج آدرس نمايند}آدرس: 

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

 {درج گردد باصالحیت ه}ايمیل آدرس نمايندايمیل آدرس: 
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 کمشتر داوطلب هر شريک معلوماته فورم

 02اجناس/ هفورم

 شرطنامه صادرشدهنبايد شامل  شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  درتکمیل نمودن فورمه در یتدارکات هاين يادداشت صرف جهت کمک به ادار
 گردد.

در صفحات ذيل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرايط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به  معلوماتیکه
 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبان

 داوطلبی:شماره 
MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB 

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحهه }شمارحاتصف

 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 {درج گردد }نام قانونی داوطلبنام قانونی داوطلب:   1.1 

 {درج گردد}نام شريک شرکت های مشترک مشترک:  داوطلبيکانام شر  1.2

 {، درج گردد}کشوريکه درآن شرکت های مشترک راجستر شده استمشترک:  يداوطلباکشرراجستر  1.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  }سال راجسترشريکمشترک: يداوطلباکشرهر سال راجستر   1.4

}آدرس شريک شرکت های مشترک را مشترک درکشوريکه راجستر شده است:  يداوطلباکشر هرآدرس قانونی   1.5
 {ه، درج گردددرکشوريکهراجستر شد

1.6  
 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمايند

 {درج گردد باصالحیت ه}نام نمايندنام: 

 {درج گردد باصالحیت ه}آدرس نمايندآدرس: 
 {درج گرددباصالحیت هشماره های تلیفون و فکس نمايند}شماره های تلیفون وفکس: 

 {گردددرج }ايمیل آدرس ايمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماينده با صالحیت :
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 ید{ئ}بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمامیباشند ذيل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   1.7

 دستوراالعمل برای   4ماده  2و  1بند های پاراگراف های فوق، درمطابقت با  1.2ر يا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه
 . داوطلبان

  استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با اوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی ددرصورتیکه

 قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم

 03اجناس/ه فورم

 داوطلبی:شماره 
MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB 

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{و  صفحهه }شمارحاتصف

 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی -: شرکت مخابراتی افغان تیلی کامبه

 

 ه:اينک یمئامضا نموده ايم، اظهارمینمااين فورمه  مايان که درزير

 صدور ضمیمه را درصورت}شماره و تاريخ شمول ضمیمه شماره:هیچ مالحظه يی در قسمت آن بو  مطالعه کرديمدقیق ما شرطنامه را  .1
 نداريم؛ {درج گردد لزوم

}يک توضیح راضمنی  ناس و خدماتنیازمنديهای اججدول مندرج درمطابقت با شرطنامه و جدول تحويلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  .2
 م؛ئیاکمال مینما {ضمنی درج گرددمختصر درمورد اجناس و خدمات 

 الغ}قیمت مجموعی آفر به حروف وارقام، بیانگرمبعبارت استاز: ذيل تخفیفات پیشنهاد شده درقیمت مجموعی آفرما به استثنای هرگونه  .3
 ؛{درج گردد مختلف و اسعارهای مربوطه

 :درصورتیکه آفرماقبول شود، تخفیفات ذيل قابل اجرا خواهد بود: پیشنهاد شده تخفیفات .4

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

را که نیازمنديها }هر تخفیف پیشنهاد شده و اقالم مشخص شده جدول مجموعی تخفیفات به ارقام:.....................قیمت  (2)
 ؛قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید{

ماده  2درمطابقت با بند هاجل تسلیمی آفرسراز تاريخ  ضرب اال ،رالعمل برای داوطلباندستو20ماده  1 فرمابرای میعاد مشخص در بندآ .5

 قابل قبول بوده میتواند؛باالی ما الزامی و آن  اعتبار اعتبارداشته و درهرزمان قبل از ختم تاريخ دستورالعمل برای داوطلبان24

مومی شرايط ع 18 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان44ه اجراءرا درمطابقت با ماد تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاريم  آفرماهرگاه  .6

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادقرارد

}ملیت داوطلب را بشمول قرارداد،دارای تابعیتکشورهای واجد شرايط از گان برای هربخشه فرعی يا اکمال کنند انقراردادي بشمولما .7
درج تهیه کننده گان فرعی و  انداديشامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هريک قرارملیت شرکای 

 می باشیم.{گردد

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

دستورالعمل 4 هماد 3، درمطابقت با بند اسالمی افغانستان امارت، تحت قوانینوتهیه کننده گانقرارديان فرعی  و شرکابشمول ،شرکت ما .9
 ؛نشده ايم شناختهاسالمی افغانستان غیرواجد شرايط  امارتدولت از طرفداوطلبانبرای 

 .نیست شده ديگر دريافتهر آفر يا و  ارائه شدهقیمت نازلترينيآفر داراقبولی  مکلف به که ادارهما میدانیم .10

 

 {مینمايد، درج گرددتسلیمی آفرراامضا  هکه فورمبا صالحیت  }نام مکمل شخصنام:

 

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

 }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاريخ:
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 شده و وارد میگرددافغانستان ساخته  زجدول قیمت اجناسکه در بیرون ا

 داوطلبان برای دستورالعمل15 هماد با اسعاردرمطابقت –ج گروپ آفرهای
 بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم اين شرطنامه داوطلبان قیمت های خويش ار برای جناس متذکره ارايه نمايند.

 04اجناس/ هفورم

 MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB   :داوطلبی شماره

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

 مجموعی صفحات درج گردد{ و تعدادصفحه هر ه }شمارحاتصف

منطبق  ادارهنیازمنديهای مشخص درجدول ضمنی بايد با لست اجناس و خدمات  جدول قیمت1ره . لست اقالم در فقمربوط خانه پری می نمايد}داوطلب اين جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های 
 .باشد

 

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

کشورا توضیح اجناس شماره 

 صلی

قیمت فی واحد به شمول  واحد  تعداد 

مکلفیت های گمرکی و 

مالیات وارداتی پرداخت 

 شده، 

مکلفیت های 

گمرکی و مالیات 

وارداتی پرداخت 

 شده 

قیمت فی واحد 

مکلفیت خالص 

های گمرکی و 

 مالیات 

 

 خالص قیمت فی قلم

 مکلفیت ه

ای گمرکی و مالیات 

 وارداتی پرداخت شده، 

(4X 8) 

انتقاالت زمینی و مصارف

سايرخدمات الزم جهت 

رسانیدن اجناس به 

 مقصد نهايی

فروش وساير بر مالیات 

مالیات پرداخت شده 

يا قابل پرداخت فی 

قلم درصورتیکه 

 گردد.قرارداد اعطا 

 قیمت مجموعی فی

 قلم  رديف

 (9+10) 
 

1 

Diesel 

Generato 
300-KVA 

OriginalPar

kins, Cater 

pillar & 

Equivalent  
 

 پايه 2 

       

2 

ATS / ATI 

اصلی   630

بین برق شهری 

 و جنراتور ها 

 عدد 2 
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3 

کیبل اصلی 
4mm 

x70 مورد نیاز

غرض وصل 

جنراتور ها با 
ATS 

 متر 60 

       

4 

نصب و 

انستالیشن 

جنراتور ها و 
ATS  ها 

   

       

 قیمت مجموعی

 به عدد:

 به حروف:

 

 ارائه نمایند DDPبه شکل ، داوطلبان باید نرخ های خویش را Inco terms))طبق  شرایط تجارت بين المللی نوت: 

 

 

 

 

 {درج گردد}نام داوطلب : نام داوطلب 
 {، درج گرددنمايدکه آفر را امضا می }امضای شخصی: امضای داوطلب 
 {تاريخ درج گردد}: تاريخ  
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 گرديده استافغانستان که قبالً وارد  دربیرون جدول قیمت برای اجناس ساخته شده

 داوطلبان برای دستورالعمل15 هماد با درمطابقت اسعار–ج گروپ آفرهای
 بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم اين شرطنامه داوطلبان قیمت های خويش ار برای جناس متذکره ارايه نمايند.

 

 05اجناس/ هفورم

 MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB   :داوطلبی شماره

 {درج گردد }درصورتیکه اين آفربديل باشد، شماره شناسايی آن   شماره آفربديل:

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

توسط  شده مشخص ضمنیجدول قیمت بايد همراه با لست اجناس و خدمات  ( 1 ه )کرد. لست اقالم درفقرد خواهمربوط خانه پری داوطلب اين فورمه های جدول قیمت را درمطابقت با رهنمودهای }
 {منطبق باشد. نیازمنديهادر جدول  اداره

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

}تعداد اقالم 
 {درج گردد

 

}کشور  {توضیجات اجناس درج گردد}
اصلی 
درج اجناس 
 {گردد

}تعداد ذکر  
 گردد{

}.واحد فزيکی 
 { ذکر گر دد

}قیمت فی 
واحد درفی 

درج واحد 
 {گردد

}مکلفیت 
های گمرکی 

و مالیات 
درفی واحد 

 پرداخت شده
 {درج گردد

}قیمت خالص 
فی واحد 

مکلفیت های 
گمرکی و 

مالیات حمايوی 
 درج گردد{

قیمت خالص }
فی قلم مکلفیت 
های گمرکی و 
مالیات وارداتی 

 {درج گردد

}قیمت فی قلم 
برای انتقاالت 

زمینی و 
دمات سايرخ

 امارتالزم در 
اسالمی 

درج افغانستان 
 {گردد

}فروشات 
وساير مالیات 
قابل پرداخت 

فی قلم 
درصورتیکه 
قرارداد عقد 
 شده باشد{

}قیمت مجموعی فی 
 {درج گردد قلم

 

     
       

قیمت  

 مجموعی
 

 {درج گردد}نام داوطلب نام داوطلب 
 {دد درج گردمیکن}امضای شخصی را که آفررا امضا امضای داوطلب 

 {درج گردد }تاريختاريخ 
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 افغانستان ساخته میشوند درکه جدول قیمت  اجناس

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

 بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم اين شرطنامه داوطلبان قیمت های خويش ار برای جناس متذکره ارايه نمايند.

 

 06جناس/ا هفورم

 MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB   :داوطلبی شماره

 {درج گردد }درصورتیکه اين آفربديل باشد، شماره شناسايی آن   شماره آفربديل:

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

 ضمنیجدول قیمت بايد همراه با لست اجناس و خدمات  1 هخواهد کرد. لست اقالم درفقرخانه پری  }داوطلب بايد اين فورمه های جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های داده شده

 {باشد. ادارهیکساننیازمنديهاي مشخص درجدول 

 { درج گردد}نام داوطلب نام داوطلب 

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

 {درج گردد }تاريخ:  تاريخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

شماره 
 

س
توضیح اجنا

 

تعداد
واحد 
 

قیمت مجموعی   قیمت فی واحد 

 فی قلم 

(3X 5) 
 

و  انتقاالت مصارف

الی  سايرخدمات الزم 

رسانیدن به مقصد 

 نهايی

مصرف کارگر محلی، مواد خام و اجزاء 

 اسالمی افغانستان امارتاصلی از

 (5)فیصدی 
 

فروشات و ساير مالیات مالیه بر 

قابل پرداخت درفی قلم 

درصورتیکه قرارداد عقد شده 

 باشد 

 قیمت مجموعی 

(5+6 +7 

+8+9  ) 
 

}شمار
گردده  درج 

} 
{

ت 
توضیحا

اجناس
گردددرج 

} 
}تاريخ داده 
ی 

شده تحويل
درج گردد

واحد  } {

 فزيکی اجناس
 {درج گردد

}قیمت واحد 
تحويل درمحل 

 {درج گردد کار

}مجموع قیمت 
تحويل درمحل 

درج  کار فی قلم
 {گردد

درج }قیمت فی قلم 
 {گردد

}مصرف کارگرمحلی، مواد خامو اجزاء 
اسالمی افغانستان  مارتازداخال

طورفیصدی تحويلی درمحل کارقیمت 
 فی قلم{

}فروشات و ساير مالیات قابل 
پرداخت فی قلم درصورتیکه 

 قرارداد عقد شود{

}قیمت 
مجموعی فی 

درج  قلم
 {گردد

  قیمت مجموعی 
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 بعد از فروش  /ضمنیدمات خ لتکمیبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با درمطابقت اسعار
 07اجناس/ هفورم

 MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB   :داوطلبیشماره

 {درج گردد }درصورتیکه اين آفربديل باشد، شماره شناسايی آن   شماره آفربديل:

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

 جدولدر اداره توسط  شده مشخص ضمنی خدمات و اجناس لست با  منطبق بايدها قیمت جدولا ستون در اقالم  لست  نمايد. تکمیل ذکرشده های رهنمود درمطابقتبا را قیمت جدولهايبايدفورمه داوطلب}

 {گردد. درجنیازمنديها
 

1 2 3 4 5 6 7 

شماره 

 خدمات 

انتقاالت زمینی و به استثنای توضیح خدمات )

اسالمی افغانستان جهت  امارتدرسايرخدمات الزم

 (آنهارسانیدن اجناس درمقصد نهايی 

 تاريخ تحويلی در منبعکشور 

 مقصد نهايی 

 قیمت مجموعی فی خدمت قیمت فی واحد کمیت و واحد فزيکی

 يا تخمیناً( X 6 5)ستون  

ه }شمار
خدمت 

درج 
 {گردد

 منبع }کشور {درج گردد}نام خدمات 
درج خدمات 

 {گردد

تکمیل }تاريخ 
مقصد  خدمات در 

 نهايی فی خدمت{ 

 
و نام واحد   ی}تعداد واحد  اکمال

 {درج گرددفزيکی 

قلم  }قیمت فی
درج خدمت
 {گردد

 خدمت  }قیمت مجموعی فی قلم
 {درج گردد

  آفرقیمت مجموعی  

 

 {درج گردد}نام داوطلب نام داوطلب 
 { ،درج گرددآفرراامضا میکند که}امضای شخصی امضای داوطلب 

 {درج گردد }تاريختاريخ 
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 08اجناس/ه فورم

 

 {درج گردد دواطلبی }شماره  :داوطلبی شماره

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

 {درج گردد }روز، ماه و سال تسلیمی آفر  :تاريخ
 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{صفحه ه }شمارحاتصف

 {صادر گردد مندرجآفر بايد توسط يک بانک راجسترشده درمطابقت با رهنمودهای تضمین ضمانت بانکی برای  ه}اين فورم

 {درج گردد}نامبانک ما: 

 {اداره درج گردد}نام و آدرس مکمل ذينفع: 

 {درج گردد}تاريخ تاريخ: 

 }شماره به ارقام درج گردد{شماره تضمین آفر: 

شماره تدارکاتاعالن تحت  {درج گردد }نام قراردادآفرخود برای اجرای  "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گردد}نام مکمل داوطلب که يافتیماطالع 

 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتهاعالن }شمار

 شرايط شما، آفر بايد همراه با تضمین آفر ارائه گردد. می دانیم که مطابق  عالوهبر

}مبلغ به حروف و ، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد میسپاريم که  قطعیصورت به بدينوسیله  {درج گردد}نام بانک ، ما براساس درخواست داوطلب
 در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذيل گرديده باشد، بپردازيم:بعد ازدريافت اولین تقاضای تحريری شما  را {درج گردد ارقام

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

 داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفرانکار (2)

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

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

 چهل و نهم اين قانون مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در اين داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 اين ضمانت درحاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:

 ؛ يادستورالعمل برای داوطلبانطبققرارداد يامضاتضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت (6)

به  رروز بعد از ختم میعاد اعتبار آف28( 2) ؛ ياامضای قرارداد با داوطلب برنده( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

 درج گردد{ آفر}تاريخ ختم شمول میعاد تمديد مدت اعتبار آفر

 دريافت شده باشد. اد فوقمیعاز لقبدرنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت اين تضمین بايد توسط ما 
 

 

 {درج گرددمسئول مربوط}امضای امضا: 
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 }مهر گردد{مهر: 

 اظهارنامه تضمین آفرآفر:  تضمین

 قابل تطبیق نیست

 09اجناس/ه فورم
 

 {درج گرددداوطلبی }شماره   :داوطلبی شماره

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

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحه ه شمار}

 

 پری نمايد{ مربوط خانهداوطلب بايد اين فورمه را در مطابقت با رهنمودهای }

 {اداره درج گردد نام مکمل}: به

 م که:امضا نموديم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زير 

 ما میدانیم که، طبق شرايط شما، آفربايد همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد. 

{ دتاريخ درج گرداز } سر{تعدادسال درج گردد}از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجايب تحت شرايط آفر می پذيريم که ما 

 محروم گرديم. وجايب داوطلب تحت اين آفر شامل موارد ذيل می باشد:

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

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

 آفرجدول قیمت های ارائه شده در ز پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی درانکار داوطلب ا (3)

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

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

 داوطلب برنده فاقد اعتبار می گردد. در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با اين اظهار نامه تضمین آفر 

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

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

 {ل درج گرددسا، ماه و }روزتاريخ: 

 {مهر گردد}:  مهر

 

 {گرد هئارارا  آفر آفر بايد به نام تمام شرکا تضمینه مشترک، اين اظهارنام يادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه تولید کننده

 10اجناس/ هفورم

 

 {درج گردد دواطلبی}شماره  :داوطلبی شماره

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

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{و صفحه ه }شمارحاتصف

 

 {مقام باصالحیت ترتیب و امضا گردددر فورمه رسمی تولید کننده توسط  }اين اجازه نامه بايد

 {اداره درج گردد}نام مکمل به: 

 

 

}آدرس مکمل فابريکه دربا داشتن {درج گرددنوع اجناس تولید شده }کننده رسمیولید ت}نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد{ما
}نام و/يا شرح مفصل اجناس اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه  {نام مکمل داوطلب درج گردد}به  کارخانه های تولید کننده درج گردد{

 عقد قرارداد نمايد. ارائه نموده و  درج گردد{

 می نمايیم. فراهم ، را به اجناس ارائه شده در آفر شرايط عمومی قرارداد28ما بدينوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

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

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

 }عنوان وظیفه درج گردد{عنوان وظیفه: 

 گردد{}نام مکمل داوطلب درج امضا از جانب: 

 }تاريخ امضا درج گردد{تاريخ: 
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 نیازمنديها جدول- پنجم قسمت

 

 محتوياتفهرست 

 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحويل .1

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2

 مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .4

 و معاينات آزمايشات .5

 

 {نیازمنديهاجدول  رتیبيادداشت ها برای ت}

 و جدول تحويل باشد.ات ضمنی خدم، توضیح اجناس حاویحد اقل گرديده و  شامل شرطنامهاداره بايد توسط  نیازمنديهاجدول 

به خصوص جدول  قیقودموثر شانبه صورت  یمعلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفرها فراهم نمودن ل نیازمنديهاجدوهدف از 

جدول و جدول نیازمنديها در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، از عالوه برآن، درج گرديده است، می باشد. 4قسمت در کهقیمت 
 ، استفاده میگردد. دستورالعمل برای داوطلبان42ه درمطابقت با مادمنحیث اساس  قیمت

 مشخص شود:وارد ذيل با درنظرداشت مبدقت تاريخیا میعاد تحويل بايد 

داللت  (Incoterms2010) بین المللیمطابقت با احکامشرايط تجارتدر دستورالعمل برای داوطلبانشرايط تحويلی تصريح شده درمفاهیم  .1

تحويلی زمانی )الی کشتی ، انتقال رايگاناجناس، بیمه، و کرايه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محمولهمصارف يا یاجناس در مبداَ، )تحويل به

 داده شود؛ و تحويلهاناس به انتقال دهنده اجصورت میگیرد که 

 لیتر آف کريدت(تائید  يا گشايش،)امضای قرارداد تاريخ ذيل آغاز می گردد: مکلفیت های تحويلی اداره  از  .2
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 تحويلی ل لست اجناس و جدو .2

 واحد فزيکی کمیت توضیح اجناس شماره

محل نهايی مندرج 

صفحه معلومات 

 داوطلبی

  Inco terms))طبق  شرايط تجارت بین المللی  تاريخ تحويلی

 DDPبه شکل 

تاريخ آغاز تحويلی 

 اجناس

تاريخ ختم تحويلی 

 اجناس

 

تاريخ تحويلی 

پیشنهاد شده توسط  

داوطلب }توسط 

داوطلب خانه پری 

 گردد{

}شماره 

درج 

 گردد{

 }توضیح اجناس درج گردد{
}مقدار اقالم درج 

 گردد{
 }واحد فزيکی گردد{

}محل تحويلی درج 

 گردد{

}اولین تاريخ تحويلی 

 درج گردد{

}آخرين تاريخ 

 تحويلی درج گردد{

}تاريخ تحويلی 

پیشنهاد شده داوطلب 

 درج گردد{

1 Diesel Generato 
300-KVA 

OriginalParkins, Cater 

pillar & 

Equivalent 

 پايه 2

زون جنوب غرب 

)کندهار( دفتر 

يت والمرکزی 

 کندهار

 
عقد قرارداد بعد از 

 ماه 3در خالل 

 

2 ATS / ATI 630   اصلی بین

 برق شهری و جنراتور ها
 عدد 2

مورد 4mm x70کیبل اصلی  3

نیاز غرض وصل جنراتور ها با 
ATS 

 متر 60

نصب و انستالیشن جنراتور ها و  4
ATS ها 
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 آن و جدول تکمیلبعد از فروش  /ضمنیلست خدمات 

 {باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت شرايط و اجناس تحويلی شده درخواست  ريختا به مطابقت در و واقعی بايد  تکمیلی ريختا نمايد. تکمیل را جدول اين بايد اداره}

 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل اجرا 

 (باشد

 تاريخ نهايی تکمیل خدمات محل اجرا واحد فزيکی

هدر}شمار
 {ج گردد

درج }واحد فزيکی  {درج گردد }مقداراقالم {دتوضیحات خدمات ضمنی درج گرد}
 {گردد

 {درج گردد}تاريخ تکمیل  {محلدرج گردد}نام 
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 مشخصات تخنیکی .3

مورد نیاز برای زون کندهار ضرورت شرکت کیبل و  ATS، دو عدد 300kvپايه جنراتور  2تهیه و تدارک پروژه 

 مخابراتی افغان تیلی کام

 معرفی: 
تحت نظارت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در راستای ارایه خدمات مخابراتی  2005سپتامبر  24شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به تاریخ 

، IMS ،3G -GSM ،Payphone ،Wirelessهای  لیندارکه خدمات مختلف ازقبیل تیلفون تاسیس گردیده است در سراسر کشور

Fiber ،PABX ،VCN انترنت ،DSL ،WIMAX همچنان شرکت مخابراتی و خدمات تیلفون موبائیل عرضه مینماید .

( را از طریق فایبرنوری برای سایر شبکه های خدمات تیلفونهای موبائیل ارائه اینترنتافغان تیلی کام  خدمات بندویت )

 .فعالیت می نمایدوالیات کشور  14خدمات سیمدار خود را آغاز کرد و اکنون خدمات سیمدار در  2001مینماید.  در سال 

آغاز نموده که این  2007ماه آپریل  شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در حصه توسعه و امتداد مسیر حلقوی فایبر ملی را در

کیلومتر  4700کیلومتر را در سراسر کشور تحت پوشش قرار میدهد که تقریباً  3131کیبل در مسیر های خویش در حدود 

والیت کشور از طریق شبکه مخابراتی فایبر نوری به هم وصل گردیده اند و با به کار گیری  23فایبر را در اختیار دارد و 

شهر و ولسوالی های   68لوژی مخابراتی مدرن جهانی و فراهم نمودن خدمات انترنت باسرعت و باکیفیت که بیش از از تکنا

 کشور استفاده میننمایند که زمینه سهولت ها وارتباطات را فراهم نموده است. 
 

 : اهداف پروژه 
را در سراسر کشور تأمین و عرضه مي نماید که فعال  مخابراتخدمات  ،مخابراتي های شرکت افغان تیلي کام به وسیله سایت

 GSM3G,FIX Lineبرای بخش های  ساعته 24نگه داشتن این سایت ها جهت ارایه خدمات سرتاسري به انرژي برق 

 OFC ,IMS System,   سایت هاي دور نیاز دارد، اما متأسفانه به دلیل کمبود انرژي برق در کشور به ویژه در والیات(

مینماید که بیشتر ارائه خدمات مخابراتی در والیات دورد دست از طریق تولید انرژی برق جنراتور از جنراتور استفاده دست( 

 صورت میگیرد تا سکتگی در ارائه خدمات مخابراتی برای مشتریان این شرکت رو نما نگردد.
 

  مقصد پروژه : 
میدهد که یکی از منبع مهم عایداتی این شرکت به شمار میرود. مسلماً زون متذکره از یک بخش عمد مشتریان این شرکت را زون کندرها تشکیل 

د. سال های متمادی بدینسون به کمبود انرژی برق شهری مواجه است که از طریق تولید انرژی برق از جنراتور سایت های خویش را فعال نگهمیدار

ارگیری زیاد از کار افتاده که حتی مکرراً ترمیم و باز سازی گردیده است. روی این ملحوظ، از اینکه جنراتور زون قندهار )مرکز زون( به اثر به ک

 شرکت مخابرات افغان تیلی کام در نظر دارد تا جهت رفع مشکل مرکز زون )قندهار( به جنراتور و ملحقات ذیل ضرورت دارد:

 یا معادل آن؛ ( Perkins) نوع پارکن Sound Proofجدید، اصلی  و 300KVA  ( پایه جنراتور2دو ) -1

 بین برق شهری و جنراتور ها؛ ATI  /ATS 630( پایه 2دو ) -2

ید؛ و انستالیشن آن در وصل نما ATSاصلی مورد نیاز که جنراتور ها را با  ملی 4X70متر کیبل  60در حدود  -3

 کیبل تری فلزی 

 .ها   ATSانستالیشن  جنراتور ها و نصب انتقال و  -4

  گیرندهمسولیت فرمايش: 

 ؛نماید و اکمال تهیه ذکر شده را مطابق مخشصاتاجناس مکلف است  فرمایش گیرنده 

  مکلف است صالحیت نامه نمایندگی شرکت تولید کننده را با خود داشته باشد؛ فرمایش گیرنده 

 جنس را رسماً تحویل نماید ورنتی و گرنتی سند مبنی بر فرمایش گیرنده 

 را بعد از تصدیق هیئت معاینه جنس را به زون قندهار )مرکز زون( انتقال، نصب  فرمایش گیرنده مکلف است جنس

  و انستال نماید.

  فرمایش گیرنده مکلف به اجرای تعهدات خویش مطابق سند ورانی و گرانتی در حصه اجناس تهیه شده الی ختم میعاد

 ورانتی میباشد.

 :مسؤلیت فرمايش دهنده 

 میباشد. )آب زد یخ( ،فریز یل و مبالیل ( و فلترها ، آب انتی ودن روغنیات )تفرمایش دهنده مکلف به تبدیل نم 

  فرمایش دهنده  مکلف به حفاظت، سرویس، منتننس، لود بیالنس و مصارف برق باالی جنراتورها مطابق مشخصات

 مربوط شرکت افغان تیلی میباشد.
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  در حصه پرداخت پول همکاری مینماید.فرمایش دهنده مکلف است بعد از تهیه جنس طبق روش تعیین شده 

  مدت سه ماه  : میعاد قرارداد 

   : مشخصات جنراتور  

Diesel Generator -300 KVA Perkins ، cater pillar or Equivalent 

Generator solution System General Working Guide: 

It is required to provide an optimum energy Power solution for the sites which are related to 

diesel generator is very high, diesel generator should be support NMS system. 

Generator Performances: 

The required generators will be used to load a set of batteries (through a rectifier) with some 

domestic use of power may happen (heating in winter) and to be noted that this will be placed in 

warm regional to be used for sole power supply (production generator), or as a backup of 

commercial power (backup generator). 

The required quantities: 

 

 

 

 

 

 

Ratings & Performance Data: 
Generating Set Model:                                         300 KVA Perkins ، cater pillar or Equivalent 

-  Engine:                                                                Diesel  

- Alternator manufacture:                                      LEROYSUMMAR or OLYMPIAN or Equivalent 

- Control Panel:                                                     7320 or above is batter from this 

- Frequency:                                                           50/60 Hz 

- Rated Voltage:                                                     230/400V 

- Engine Speed: RMP                                                               1800/1500  

- Generator Phase:                                                 tree phase/single phase  

- Power Factor:                                                      0.8 

Engine Technical Data: 

- No. of Cylinders / Alignment:                             6 / In Line                                                                                   

- Heavy duty Diesel Engine. 

- Four stroke, water, cooled, turbo charged. 

- Direct injection fuel system. 

- Mechanical Governor System. 

- 24 VD.C. Starter and charge alternator. 

- Starter battery (maintenance free) including Rack and Cables. 

- Flexible fuel connection hoses and manual oil sump drain valve. 

- Industrial capacity exhausts silencer and steel bellows. 

Air Systems: 

- Air Filter Type:    Replaceable Element    

 Cooling System: 

-  Water Pump Type:                                                Centrifugal.  

- Cooling radiator and fan. 

- Radiator Cooling Air:                                           89 m³/min 

- Jacket water heater (at automatic models).         1PCS 

No Generator type Capacity Quantity Final Destination 

1 three Phase   300 KVA 2 Kandahar Main Office 

2 three Phase   630A /ATI/ATS 2 Kandahar Main Office 

3 Cable  4X70mm 60 M Kandahar Main Office 
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 Lubrication System:        
- Oil Filter Type:     Spine-On, Full Flow 

- Oil type:                15W40 

- Replaceable fuel filter, oil filter and dry element air filter. 

Exhaust System:   

- Silencer Type:                            Industrial (Level 1) 

- Silencer Model & Quantity:      Exhaust system provide by professional manufacture. 

- Silencer Noise Reduction level:  dB 28 

- Residential Silencer. 

Fuel System: 

- Fuel Filter Type:                                         Replaceable Element 

- Fuel water separator filter                                1PCS 

Alternator Physical Data: 

- Manufacture:                                     Original LEROYSUMMAR or OLYMPIAN or Equivalent 

- Insulation Class:                                H 

- Brushless, single bearing system, flexible disc, 4 poles. 

- Standard degree of protection IP21 (*IP22/IP23 is available). 

- Self-exciting and self-regulating. 

- Solid state Automatic Voltage Regulator. 

- Stator winding with 2/3 pitch for improved harmonics. 

a) Housing: 

Enclosure 

- The enclosure is installed on the slab with waterproof, and is rust preventive painted 

outside and inside. Roof is double-sloped (to avoid water stagnation). 

- Doors of the enclosure must allow access to air and oil filters and control panel. 

- Doors are equipped with rubber gasket. Positions of doors depend on suppliers and 

equipment’s. Doors can be closed with locks. 

Canopy: 

- All canopy parts are designed with modular principles. 

- Doors on each side. 

- All metal canopy parts are powder coated. 

- Exhaust silencer is protected against environment influences. 

- Easy lifting and moving. 

- Easy maintenance and operation. 

- Supper silent canopy with 68 dB @ 3M with full load (open area). 

- Heavy Duty Fabricated Steel base frame. 

- Double fork hooks for easy lifting and moving. 

Engine frame 
Engine is installed on 4 silent blocks designed for the engine: 1500 rpm = 25 revolutions per 

second (25 Hz). The silent blocks are installed between the engine and its frame. 
 

e) Exhaust pipe 
The exhaust pipe will be equipped with a 40 cm long, highly flexible pipe, just at the engine 

output to avoid the exhaust pipe to be cut. 

The Exhaust silencer should be having integrated gas expansion and silencer function. 
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Monitoring 
The supplier has to provide the different solutions of remote monitoring. 

The supplier has to provide online DG maintenance report possibility. 

The supplier has to provide online fuel system report possibility. 

i) Neutral mode 
The neutral mode will be “IT “Neutral mod, (Neutral is directly connected to earth network 

before generator or main breaker. Engine frame has to be grounded. 

j) Alarms 
The basic engine tests are: water temperature and oil pressure tests. When the test fails, the 

engine stops and alarm is reported to O&M (dry contact open or closed). When starting, the oil 

tests fails but is not reported before standard speed is reach. 

Required alarm set report: 

- power failure, from main power supply (delayed or non-urgent alarm), 

- water temperature (immediate or urgent alarm), 

- oil pressure (immediate or urgent alarm), 

And optional alarms: 

- Door intrusion (generator(s) enclosure). 

- fire (heat – not smoke) detection (immediate or urgent alarm), 

- Low fuel alarm (remaining 20% fuel in the tank). 

k) Engine battery 
The engine battery is new; 12 volts 100 AH lead technology free maintenance battery. 

The generator will start with its own battery. This battery will be loaded from the electrical main 

board “use” output and not from the generator itself.  

l) Emergency procedure 
An emergency red push button will be installed near the engine; a punch on it will stop the 

engine. It will be reset by rotation. 

ATI 630A/ATS/Specifications: 

 A. Two Wire Start Signal - Simple two wire connection for automatic control. 

 B. Wall Mounting Kit - Panel can be wall mounted for greater flexibility in positioning. 

(ATI 630A only). 

 C. Bottom Gland Plate - Removable gland plate providing a sizeable area for utility power 

and generating set cables to be connected. 

 D. Manual Handle - Fully integrated handle for manual operation. 

 E. Pad lockable - Switch can be padlocked in all three positions for added security and 

safety. 

 F. System Status Indication - Shows status of utility power, generating set and switch at 

all times. 

 G. LCD Display - Shows detailed status of system at all times for greater awareness and 

control. 

 H. Programmable Countdown Timers - Set routine times for delay on starts, delay on 

transfer, delay on re-transfer and run on timer. 

 I. Keypad - For straightforward programming and testing. Password protection is included. 

 J. Auto/Manual/Test Mode Status Indication - Allows on/off load tests at routine 

service. check  
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Prime Power These ratings are applicable for supplying continuous electrical power (at variable load) in lieu of commercially purchased 

power. 10% overload power is available for 1 hour in 12 hours’ continuous operation. 
Standby Power These ratings are applicable for supplying continuous electrical power (at variable load) in the event of a utility power failure. 

No overload is permitted on these ratings. 
STANDARD REFERENCE CONDITIONS 
Output ratings are presented at 25°C air inlet temperature, barometric pressure 100 kPa, relative humidity 30%. This  

generating set is designed to operate at high ambient temperatures (up to 55°C), humidity (up to 99%) and higher altitudes. 

 De-ration may apply, please consult your dealer for specific site ratings. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

GENERATING SET MODEL (JP300)  Ratings at 0.8 Power Factor 

Output Ratings Prime Standby 
380-415 V, 3 ph, 50 Hz, 1500 rpm 300.0 kVA 330.0 kVA 

 240.0 kW 264.0 kW 

Boost Pressure Ratio 3.3 3.6 

Exhaust Temperature: 
°C 

561 574 

Radiator Cooling Air 
Flow (Min): m3/sec 

6.16 6.16 

Combustion Air Flow: 
m3/min 

17.0 18.3 

Exhaust Gas Flow: 
m3/min 

45.1 50.0 

Fuel Tank Capacity: 
litres 

505 505 

ENGINE / TECHNICAL DATA  

Engine Make & Model Perkins 1506A-E88TAG5 

Governor Type Electronic 

Number of Cylinders & Arrangement 6 Vertical in line 

Bore and Stroke mm 112 x 149 

Displacement / Cubic Capacity liters 8.8 

Induction System Turbocharged after cooled 

Cycle 4 stroke 

Combustion System Direct Injection 

Compression Ratio 16.1:1 

Rotation Anti-clockwise, viewed on flywheel 

Cooling System Water – cooled 

Frequency and Engine Speed 50Hz & 1500rpm 

 Prime Standby 

Gross Engine Power kW (hp) 281 (377) 307 (412) 

Fuel Consumption   @ 50% load L/hr 33 - 

    @ 75% load L/hr 48.2 - 

    @ 100% load L/hr 64.9 73.1 

Total Lubrication System Capacity litres 41 41 

Total Coolant Capacity (inc. radiator) litres 33.2 33.2 

Boost Pressure Ratio 3.3 3.6 

Exhaust Temperature: °C 561 574 

Radiator Cooling Air Flow (Min): m3/sec 6.16 6.16 
Combustion Air Flow: m3/min 17.0 18.3 
Exhaust Gas Flow: m3/min 45.1 50.0 
Fuel Tank Capacity: liters 505 505 

ALTERNATOR 
DATA 

 

Make Leroy  Somer 

Model TAL 046F 

No. of bearings 1 

Insulation class H 

Total Harmonic 
Content 

<3.5% 

Ingress 
Protection 

IP23 

Excitation 
System 

SHUNT 

Winding Pitch 2/3 

AVR Model R150 

Over speed 2250 mn 

Voltage 
Regulation 

(steady) 

± 1% 

Short Circuit 
Capacity 

- 

CONTROL PANEL (STANDARD)  

Make Deep Sea 

Model DSE6110 

DIMENSIONS AND WEIGHT ( OPEN TYPE )   
 Length cm Width cm Height cm Weight* kg (wet) 
 106 178 2378 
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 DDPتجارت بين المللی به شکل جدول قيمت دهی جنس مطابق شرايط 

 قیمت مجموعی به افغانی قیمت فی واحد به افغانی مقدارد مشخصات جنس شماره
1 

Diesel Generator -300  KVA 

Original  Perkins ، cater pillar & 

Equivalent  

2   

2 ATI  /ATS 630  اصلیOriginal  

 بین برق شهری و جنراتور ها

2   

مورد نیاز  4X70mm کیبل اصلی  2

  ATSغرض وصل جنراتور ها با 

   متر 60

اسنستالیشن جنراتور ها و نصب و  4

ATS  ها 

2   

  DDPقيمت مجموعی به شکل 

 محل مقصد تسلیمی جنس: 

 دفتر مرکزی زون جنوب غرب والیت کندهار ) شهر کندهار ( میباشد  -1

  جنس: (Life Cycleمدت کارآئی )
 سال 5به مدت  ATI/ ATSساعت و برای  40,000برای هرجنراتور حد اقل 

 ورانتی جنس: 

 به مدت یک  سال میباشد که در این مدت تبدیلی پرزجات به دوش فرمایش گیرنده میباشد.

 پرداخت:شیوه 

فیصد پرداخت از مجموع قیمت قرارداد بعد از تسلیم جنس و تائیدی هیئت معاینه شرکت مخابراتی افغان تیلی  60 -

 کام

فیصد پرداخت از مجموع قیمت قرارداد بعد از انتقال جنس به زون قندهار، انستالیشن و فعال نمودن آن و تائیدی  40 -

 شعبات ذیربط
 ده فیصد از مجموع قیمت قرار داد الی ختم میعاد ورنتی وضع میگردد .  10نوت : تامینات به مبلغ ٪
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 دادقسمت ششم: شرايط عمومی قرا

 تعريفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذيل را افاده می نمايند: 1.1

 اسالمی افغانستان است. امارتدولت:  -1

شمول ضمايم، شامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار کتبی میان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2

 میباشد. آناسناد مربوط  و ملحقات

 نامه قرارداد و تعديالت منضمه آن می باشد. تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد:  -3

گرديده و قرارداد مشخص  هدرموافقتنام است کهقیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -4

 و يا تعديل گردد. داد تنقیص، تزئید بق مندرجات قرارمی تواند مطا

 روز تقويمیروز:   -5

درمطابقت با اکمال کننده توسط اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت موجوديت( : تکمیل -6

 شرايط مندرجقرارداد.

اين اکمال کننده آن را تحت شرايط موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و ساير اشیای که  اجناس: -7

 نمايد.می تهیه  ادارهبرای قرارداد 

 تدارک می نمايد. شرايط خاص قراردادضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهاديستاداره:  -8

حفظ و مراقبت  بیمه، نصب، آموزش ومتمم اجناس تحت اين قرارداد مانند خدمات خدمات ضمنی: -9

 وسايرمکلفیت های اکمال کننده تحت اين قرارداد میباشد.ابتدائی 

ارداد: مجموع شرايط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت ماهیت شرايط خاص قر -10

 و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

يا  تحت اين تدارکاتازاجناس  یقسمتحقیقی و يا حکمی است که اکمال  قراردادی فرعی: شخص -11

 تدارکات به عهده دارد. ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعملخدمات از  اجرايبخش

حقیقی يا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با وی عقد کننده: شخص اکمال -12

 قراداد گرديده باشد.

 .مشخص می گردد شرايط خاص قرارداددرمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

ومبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و ملزوم  متممضمايم آن کهمرتبط، قرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1

موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث يک کل اسناد قرارداد و ترتیب تقدم آن ها در يکديگر بوده 

 محسوب می گردد. 

 تقلب و فساد -3ماده 
ی در مراحل داوطلبی يا اجری ادتوسط قرارداجبار و اغفال ، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1

روز قرارداد را فسخ  )14اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت )میتواند با قرارداد اطمینان حاصل نمايد، 

صورت گرفته و احکام  شرايط عمومی قرارداد 35ماده  1قرارداد در روشنی بند  نمايد. در اين صورت فسخ

 قابل تطبیق می باشد.  قراردادشرايط عمومی  35ماده 

 :در اين ماده معانی ذيل را افاده می نماينداصطالحات آتی  -1
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مستقیم صورت مستقیم يا غیر هب نهادپیشيا دادن  ،دريافت ،درخواست از : عبارتفساد (1)

)کارمندان تدارکات يا  غیرمناسب کارکردهای جانب ديگرهرچیز با ارزشیکه به صورت

 ؛تاثیر قرار دهد را تحتمديريت قرارداد( 

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق که عمداً و يا سهواً به منظور : تقلب (2)

اغفال کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و يا 

 اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

کارمندان اداره يا میان داوطلبان و  ر داوطلبان ودو يا بیشت: عبارت از سازش میان تبانی (3)

صد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقکه به منظور 

 نادرستاعمالسائرين طرح گرديده باشد؛

رسانیدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد و يا ساير داوطلبان تهديد و يا ضرر  :اجبار (4)

 ن به صورت مستقیم يا غیر مستقیم؛ به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنا

اخالل و موانع: تخريب، تزوير، تغییر يا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه ايجاد  (5)

 تدارکات. 

اين ماده گردد، مطابق  1اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و يا  3.2

 احکام قانون مجازات گرديده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز می گردد.  

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

 تجارت بین المللیشرايط  4.2

 شرايط خاص قراردادوجايب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باين سند شرايط در  -1

 مشخص می گردد مشروط بر اين که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛

اين سند از ويرايش جديد شرايط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی پاريس که در در  -2

 استفاده صورت می گیرد.  ، مشخص می گردد شرايط خاص قرارداد

 تمامیت توافق  4.3

مذاکرات کتبی اين قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 

 میان جانبین ملغی می گردد.و شفاهی قبلی 

 تعديل 4.4

تعديل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و مندرجات 

 شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

مهلت دهی، يا اجتناب از تطبیق شرايط و مکلفیت ها توسط  اين بند، هیچگونهتخفیف،   2با رعايت جز  -1

و استثنا مجاز نبوده يکی از جانبین که حقوق طرف ديگر را متاثر، محدود يا به آن لطمه وارد نمايد 

 را مجاز نمی سازد. تداوم نقض قرارداد  از جانبین، يکینقض قرارداد توسط قرار دادن 

تحت اين قرارداد کتبی و تاريخ داشته و  هيا جبران خسارحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صال -2

 توسط نماينده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و بايد مبین حقوق و اندازه استثنا باشد. 
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 قابلیت جدايی 4.6

، اين امر منجر به شودتطبیق دانسته  غیرقابلملغی يا يا شرايط اين قرارداد ممنوع  يا يکی از احکام هرگاه

 شرايط قرارداد نمیگردد. احکام و الغا و عدم تطبیق ساير 

 زبان -5ماده 
اسناد مربوط آن به يکی از زبان های ملی ترتیب میگردد. ساير در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

، ترتیب مشخص گرديدهشرايط خاص قرارداد در داوطلبی های بین المللی اين اسناد به زبان که در

یب گرديده باشد، ترجمه میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به ساير زبان ها ترت

آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط تصديق شده 

 میگردد. 

 اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می باشد.  5.2

 شرکت های مشترک -6ماده 
اکمال کننده يک شرکت مشترک، کانسرسیوم، يا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت مشترک در هرگاه  6.1

قبال ايفای تعهدات اين قرارداد مسوول بوده و يکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده صالحیت نمايندگی می 

وده نمی باشد. ترکیب يا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، يا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نم

 تواند. 

 بودن واجد شرايط -7ماده 
اکمال کننده  کشور واجد شرايط را داشته باشند.هر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

و يا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه يک کشور بوده يا در آن کشور ثبت باشد، و يا به اساس 

 د، اتباع همان کشور محسوب میگردند. قانون همان کشور فعالیت نماين

اصطالح منشا از کشور واجد شرايط را داشته باشند. س و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد بايد اجنا تمام 7.2

ا در نتیجه منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و ي

 ساير مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد. ساخت، پروسس و يا طی 

 یه هااطالع -8ماده 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت اين قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت  8.1

 از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دريافت آن می باشد.  

اطالعیه سر از تاريخ تسلیمی و يا تاريخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاريخ تسلیمی و تاريخ  8.2

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

 قانون نافذ -9ماده 
اسالمی  امارتبوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین  اسالمی افغانستان امارتقوانین اين قرارداد تابع  9.1

 صورت میگیرد.  افغانستان

 حل منازعات -10ماده 
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خويش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی از اين قرارداد  10.1

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ابا استفاده از مذ

موضوع ، به نتیجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسطروز جانبین درحل منازعه يا اختالفات ( 28در خالل )هرگاه  10.2

 ارجاع میگردد.  شرايط خاص قراردادبه مرجع حل وفصل منازعات مندرج 

 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3
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؛ نمايندطرفین به اجرای وجايب مربوطه تحت اين قرارداد ادامه خواهند داد مگراينکه طورديگری موافقه  -1

 و

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

تفتیش و بررسی ها  -11ماده 

 توسط حکومت
مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و ياد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط  اکمال کننده 11.1

 یاکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیراين قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرايط عمومی قرارداد ايجاد مانع تلقی گرديده 

 و منجر به فسخ قرارداد می گردد. 

 تاکماال حدود -12ماده 
 می شود. مشخص  نیازمنديها جدولدر اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1

 مربوط تحويلو اسناد -13ماده 
 1با رعايت بند جدول نیازمنديها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و ساير اسناد که توسط اکمال کننده بايد  قرارداد شرايط عمومی  33ماده 

 مشخص میگردد.  شرايط خاص قراردادتسلیم داده شوند، در 

ی لیت هاوومس -14ماده 

 اکمال کننده
جدول تحويل و و  قرارداد شرايط عمومی12ماده  درمطابقت بابايد راضمنی اکمال کننده اجناس وخدمات  14.1

 اکمال می نمايد. شرايط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده تکمیل 

 قیمت قرارداد -15ماده 
پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده صورت میگیرد. هر نوع  15.1

 از اين امر مستثنی است.  شرايط عمومی قراردادتعديل قیمت مجاز در 

 شرايط پرداخت -16ماده 
صورت قراردادشرايط خاص طبق ، (پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1

 میگیرد. 

درخواست پرداخت خويش را بصورت کتبی توام با انوايس که نشان دهنده اجناس و خدمات اکمال کننده  16.2

 ضمنی اکمال شده و ايفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نمايد. 

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، 30به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

 صورت میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می گردد.  

ت صفحه معلوماافغانی صورت میگیرد مگر اينکه اسعار قیمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4
 طور ديگر تذکر رفته باشد. داوطلبی 

تانه مندرج شرايط خاص قرارداد نگردد، تکدر صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5

 مندرج شرايط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. 

مالیات و مکلفیت  -17ماده 

 های گمرکی
اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر  امارت بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1

اسالمی افغانستان قابل  امارتمعامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و ساير انواع مالیات که در خارج از 

 پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

تمام پرداخت مسؤلیت کلی  شده باشد،اسالمی افغانستان ساخته  امارتدرداخل صورتیکه اجناس در  17.2

 عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. مالیات، 
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معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها يا اداره تالش نمايد تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.3

 ، استفاده نمايد. درکشورفرمايش دهندهدر صورت موجوديت(امتیازات)

 تضمین اجرا -18ماده 
روز بعد از  10تذکر رفته، اکمال کننده بايد در مدت شرايط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوريکه در  18.1

 تهیه نمايد. ،شرايط خاص قرارداددر يافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 

 در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد می باشد.  18.2

بايد به واحد پولی مندرج قرارداد يا ساير واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده تضمین اجرا  18.3

 يا ساير اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرايط خاص قرارداد 

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4

 طورديگرمشخص شده باشد.شرايط خاص قرارداد مگراينکه درورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، 

 و نشر حق چاپ -19ماده 
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و ديگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده به اداره  19.1

ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و يا در صورتیکه توسط اکمال کننده و يا به اداره توسط شخص 

 ثالث ارائه گرديده باشد، اين حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد. 

 معلومات محرم -20ه ماد
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و يا ساير معلومات که طور مستقیم و يا غیر مستقیم توسط  20.1

ساير طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گرديده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا نمايند. حتی در 

يا ختم قرارداد فراهم گرديده باشد. علی الرغم موارد  صورتیکه اين معلومات قبل، در جريان و يا بعد از فسخ

فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و ساير معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی 

صرف در حد که برای انجام وظايف وی تحت اين قرارداد نیاز باشد، فراهم نمايد. در اينصورت اکمال کننده 

اخذ می  شرايط عمومی قرارداد  20ادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده تعهد قرارد

 نمايد. 

دريافت شده از اکمال کننده را به هرمنظوريکه به اين  ارقام و يا ساير معلومات نبايد همچو اسناد، اداره  20.2

ر ارقام و يا ساي کننده نبايد همچواسناد،، اکمال ترتیب. به همین نمايدقرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 

 .نمايدغیراز اجرای اين قرارداد، استفاده  مقاصدرا به  اداره معلومات دريافت شده از

 اين ماده باالی معلومات ذيل قابل تطبیق نمی باشد: 2و  1های مندرج  بند مکلفیت  20.3

 و دولت با ساير نهاد های تمويل کننده اين قرارداد شريک می سازند؛ اکمال کننده آن معلومات که  -1

 يا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛ -2

معلوماتیکه در جريان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت طرف علنی  -3

 کننده بوده است ؛ يا 

اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به رعايت محرمیت معلومات که بطور قانونی در  -4

 نمی باشد، قرار گرفته باشد.

نبايد هرگونه تعهد دررابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هريک ازجانبین را قبل از اين ماده احکام  20.4

 تاريخ قرارداد درارتباط به اکمال کل قرارداد يا بخش متعلق به آن تعديل نمايد.
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 اين ماده بعد از فسخ يا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  احکام 20.5

 عقد قرارداد فرعی -21ماده 
آفر  فرعیتحت اين قرارداد، درصورتیکه قبالً در هایقرارداداعطای  درمورد تباًکه بايد اداره را اکمال کنند 21.1

. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده باشد اطالع  دهد نگرديدهمشخص  داوطلب 

سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجايب و مسوولیت های 

 اکمال کننده تحت اين قرارداد را متاثر نمی سازد. 

 نمايند. را رعايتشرايط عمومی قرارداد  7و  3 موادقراردادهای فرعی بايد احکام  21.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، يا قرارداد  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

اين عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  20فرعی بیشتر از 

طرفین تلقی گرديده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در اين صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای 

 قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

 مشخصات ومعیارها -22ماده 
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

قسمت مندرجقابل اکمال تحت اين قرارداد بايد با مشخصات تخنیکی و ستندرد های اجناس و خدمات  -1
قابل اجرا ذکرنشده باشد، ستندرد درصورتیکه کدام  .مطابقت داشته باشندنیازمنديهاجدول  5

 آن قابل اجرا می باشد.  باالترازستندردهای رايج در کشور منشا و يا 

مشخصات يا سايراسناد ز پذيرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات، می تواند ا اکمال کننده -2

که به نمايندگی از اداره ترتیب گرديده است و در اختیار وی قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم 

 مسوولیت به اداره انکار نمايد.

از کودها و ستندردهايکه قرارداد درمطابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر رفته رارداد در صورتیکه در ق -3

مشخص گرديده  جدول نیازمنديهاباشد، ويرايش و تجديد چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

است. در جريان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط 

 قابل اجرا می باشد.  شرايط عمومی قرارداد  33بقت با ماده اداره و در مطا

 بسته بنديو اسناد -23ماده 
منظور جلوگیری از تخريب و يا فاسد شدن آن الی رسیدن به ه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1

رطوبت و يا قرار د. بسته بندی بايد توانايی مقاومت در برابر گرما، سرما، نماي مقصد نهايی بسته بندی می

گرفتن در معرض هوايی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندی بايد با در نظرداشت فاصله مقصد نهايی 

 و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین گردد. 

با معیارات خاص که در قرارداد درج  درداخل يا بیرون بسته ها بايدو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2

و ساير رهنمود های ارائه شده توسط اداره مطابقت  شرايط خاص قراردادگرديده بشمول معیارات مندرج  

 داشته باشد. 

 بیمه -24ماده 
 پولیکه به آسانی قابل تبديل واحدبابصورت مکمل که تحت اين قرارداد اکمال میگردند بايد  اجناس 24.1

جريان تولید، انتقال، نگهداری و تحويل در ، تخريب در درمقابل مفقودی –بوده  از کشور واجد شرايط

شرايط خاص جراء يا به طوريکه در قابال(Incoterms2010) شرايط تجارت بین المللیبا مطابقت 
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طوری ديگر ذکر شده  شرايط خاص قرارداد، مگر اينکه در بیمه شده باشد ،مشخص شده است قرارداد

 باشد. 

 انتقال -25ماده 
صورت میگیرد، مگر (Incoterms2010) شرايط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

 ی تذکر رفته باشد.طور ديگرشرايط خاص قرارداداينکه در 

آزمايشات و  -26ماده 

 معاينات
اجناس و  معاينات  تمام آزمايشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

 نجام خواهد داد.درج گرديده، اشرايط خاص قرارداد را طوريکه درضمنی مربوط خدمات 

،در محل تحويل، قراردادی فرعی ، اکمال کننده مربوط درمحالتفوق الذکر می تواند  معايناتآزمايشات و  26.2

از آن تذکر شرايط خاص قرارداداسالمی اقغانستان که در   امارتساير محالت در داخل  ويامقصد نهايی 

اين ماده در صورتیکه آزمايش و معاينه در محالت مربوط اکمال کننده  3رفته باشد انجام يابد. با رعايت بند 

و يا قراردادی فرعی وی انجام يابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به 

 معلومات تولید به معاينه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد.  ترسیمات و

را  شرايط عمومی قرارداد26.2 مادهمعايناتمندرج يا نمايندۀ مؤظف وی حق حضور درآزمايشات و اداره 26.3

 ف مربوط به همچو حضور را متحمل شود. تمام مصاراينکهاداره خواهد داشت، مشروط بر

ه قبلی که محل و زمان انجام اطالعیمعاينات باشد، با همچو آزمايشات و آماده  کمال کنندهتیکه ادر صور 26.4

معاينه و آزمايش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و يا تولید کننده 

يان معاينه و آزمايش را حاصل می اجازه و يا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و يا نماينده وی در جر

 نمايد.

نبوده اما بمنظور تثبیت مطابقت را که درقرارداد درج يا معاينه  میتواند از اکمال کننده هر آزمايشو اداره 26.5

و ستندرد های مندرج اين قرارداد  ضروری پنداشته با مشخصات تخنیکی  مشخصات و کار آيی اجناس

که مصارف انجام معاينات و آزمايشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان شود، تقاضا نمايد. مشروط بر اين

جايب وی ودر صورتیکه چنین آزمايشات و معاينات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام ساير 

تحت اين قرارداد را متآثر سازد، تعديالت الزم در تاريخ تحويل و تکمیل و ساير وجايب متآثره صورت 

 . میگیرد

 مايد. نمی ادارهارائهرا به شات و معاينات اکمال کنندهراپور نتايج همچو آزماي 26.6

پرزه جات آن را که در آزمايش مورد قبول قرار نمی گیرد و يا در مطابقت به  ياو میتواند اجناس  اداره 26.7

مشخصات  نباشد، رد نمايد. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح يا تعويض 

نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از 

ب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمايش و معاينه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف جان

 از جانب اداره يک بار ديگر تکرار می نمايد. 

و پرزه جات آن، حضور اداره و يا نماينده اجناس معاينه اکمال کننده موافقه مینمايد که اجرای آزمايش و  26.8

فراهم سازی ورنتی ها و ساير مکلفیت  اين ماده  6 يا ارائه گزارش بر مبنای بند وی در جريان آزمايش و

 های تحت اين قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 
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 ريمه تاخیرج -27ماده 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام يا قسمتی از اجناس يا تکمیل قسمت يا تمام خدمات  27.1

قانون تدارکات و حکم ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جريمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

قدار جريمه طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه م يکصد و  هشتم 

شرايط عمومی   35فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده  10تاخیر وضع شده بالغ بر 
 فسخ میگردد.   قرارداد

 ورانتی -28ماده 
مودلها میباشد و اينکه جديد ترين  اکمال کننده تضمین مینمايد که تمام اجناسجديد، غیرمستعمل و از 28.1

 تصريحگرديده باشد. ، مگراينکه درقرارداد طورديگری می باشنددرطرح و مواد را شاملسازی ها آنها تمام به

اکمال کننده تضمین مینمايد که  ،شرايط عمومی قرارداد22ماده  1بند  2جز  آن با درنظرداشتبرعالوه  28.2

اجراآت ، فروگذاری يا کتمان و يا نواقص ناشی از ديزاين، مواد، طرز کار،  اجناس عاری از نواقص ناشی از

 تحت استفاده معمول شرايط موجود در مقصد نهايی، می باشد.  

شرايط ماه بعد از تسلیمی و پذيرش اجناس يا هر بخش در مقصد نهايی که در  12ورانتی بايد برای مدت  28.3
ماه بعد از تاريخ حمل از بندر يا بارگیری از کشور منشا، هر  18تذکر رفته است و يا به مدت  خاص قرارداد

طور ديگر تذکر رفته  شرايط خاص قراردادمگر اينکه در دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 باشد.

اداره بمحض دريافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود مطلع می  28.4

 سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم میسازد.  

س ناقص را  بدون اجنا ،شرايط خاص قراردادمندرجمدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصبهمحض دريافت  28.5

 تحمل مصرف توسط اداره ترمیم يا تعويض می نمايد. 

 شرايط خاص قرارداددر صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6

نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ريسک اکمال کننده  روی دست میگیرد. اين اقدامات ساير حقوق 

 حت اين قرارداد را متآثر نمی سازد.   اداره ت

 حق ثبت اختراع -29ماده 
اين ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و يا اتهام نقض  2اکمال کننده در صورت رعايت بند  29.1

حق اختراع، ديزاين، عالمه تجارتی، حق نشر و ساير حقوق مالکیت فکری و يا حقوق مالکیت و جايداد 

 . می پذيردتوسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به داليل ذيل موجود در معیاد قرارداد 

 اجناس درکشوريکه محل آن درآنجا واقع میباشد؛ و هنصب اجناس توسط اکمال کننده يا استفاد -1

 فروش درهرکشوريکه اجناس درآنجا تولید شده اند -2

ه مقاصد که در قرارداد درج نباشد و يا در قرارداد معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن باين 

ضمنًا از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات که 

 توسط اکمال کننده در اين قرارداد اکمال نگرديده باشد نمی گردد. 

با را اين ماده، اداره اکمال کننده  1در صورت اقامه دعوی و يا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2

به طی مراحل دعوی و ادعا به مصرف خود نموده و و اکمال کننده اقدام اطالعیه کتبی مطلع ساخته 

 را به مصرف خود انجام می دهد.يا دعوی بمنظور تسويه ادعا مذاکرات 
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روز بعد از دريافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خويش به  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

 منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

به درخواست اکمال کننده انجام داده، و و مذاکره را طی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  29.4

 اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و يا اتهام نقض حق اختراع، ديزاين، عالمه تجارتی، حق نشر و ساير  29.5

داره را  به شمول مصارف حقوق مالکیت فکری و يا حقوق مالکیت و جايداد موجود در معیاد قرارداد توسط ا

 حقوقی به عهده می گیرد.  

 لیتوومسود حد -30ماده 
 حاالت سوء رفتار يا غفلت جرمی: به استثنای 30.1

تحت اين قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از کننده اکمال -1

اينکه اين دست دادن تولید يا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر 

استثنا وجايب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع جريمه تاخیر می گردد را 

 شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد ممج -2

بوده نمی تواند، مشروط بر اينکه حد در بر گیرنده مصارف ترمیم يا تعويض تجهیزات 

 ه تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  خسارلفیت اکمال کننده برای جبران ناقص يا مک

یردرقوانین و یغت -31ماده 

 نافذه مقررات
( روز 28بیست وهشت ) مدتبعد از در صورتیکه به استثنای اينکه درقرارداد طورديگری ذکر شده باشد،  31.1

 دارايحیثیت قانونی درنظامنامه که قبل ازتاريخ تسلیمی آفرقانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال يا 

طوريکه منجر به تغییر تاريخ تعديل گرديده باشد، يا ملغی ،اسالمی افغانستان باشد، تصويب، نشر امارت

وارد میگردد. علی الرغم در تاريخ تحويلی و قیمت قرارداد ، تسلیمی يا قیمت قرارداد گردد، تغییرات معادل

اين در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعديل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات 

 . معادل قابل اجرا دانسته نمی شود

 حاالت غیرمترقبه -32ماده 

(Force Majeure) 
در اثر حاالت غیر مترقبه جريمه تآخیر، عدم استرداد تضمین اجرا يا فسخ  در صورت وقوع  تآخیر در اکمال 32.1

 قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در اين ماده عبارت از واقعات يا شرايط خارج از کنترول Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروايی وی نباشد. اين  اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده

جنگ ها يا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری  حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

 می تواند. بوده  تحريم حمل و نقل، قرنطینهای واگیر، محدوديت های 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر داليل وقوع  32.3

آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خويش تا حدی امکان ادامه داده و راه  های بديل اجرای 

نباشد را جستجو می نمايد. مگر اينکه اداره هدايت کتبی ديگری را  غیرمترقبهقرارداد که متآثر از حاالت 

 صادر نموده باشد. 

و  دستور تغییر -33ماده 

 تعديالت قرارداد
، در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییرات الزم را شرايط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

 موارد ذيل وارد نمايد: در محدوده حدود قرارداد در يک يا چند
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تحت اين قرارداد صرف برای اداره  يا مشخصات، درصورتیکه اجناس ، طرح ها، ديزايندر ترسیمات -1

 تولید گردد؛

 روش انتقال يا بسته بندی؛ -2

 محل تحويل؛ و -3

 .بايد تهیه گرددکننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش يا افزايش مصارف و يا زمان مورد نیاز برای اجرای مکلفیت  33.2

های اکمال کننده تحت اين قرارداد گردد، تعديالت الزم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و يا هر دو وارد 

ال کننده تحت اين ماده بايد گرديده و قرارداد طبقآ تعديل میگردد. هر گونه در خواست تعديل توسط اکم

 روز بعد از تاريخ در يافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد.  28

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد.  قیم 33.3

اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای ساير طرف ها در يافت می 

 نمايد، تجاوز نمايد. 

 صورتی امضا تعديالت توسط طرفین معتبر می باشد.  هر گونه تعديل يا تغییر در شرايط قرارداد صرف در 33.4

 تعديل میعاد قرارداد -34ماده 
میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرايط مواجه گردد که منجر به عدم توانايی وی در اکمال به  هرگاه در 34.1

گردد، موضوع را فوراً  شرايط عمومی قرارداد  13موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

صورت لزوم تعديل میعاد قرارداد در تآخیر و داليل آن اطالع می دهد. در طور کتبی با ذکر مدت محتمل

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمروشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو

، تاخیر توسط  اکمال کننده در ردادشرايط عمومی قرا  32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 34.2

شرايط عمومی 26اد، منجر به وضع جريمه تآخیر در مطابقت با ماده دانجام  مکلفیت هايش تحت اين قرار
 اين ماده تعديل گرديده باشد.   1میگردد. مگر اينکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند  قرارداد

 قرارداد فسخختم و  -35ماده 
 اثر تخطی قراردادیفسخ به  35.1

در صورت وقوع موارد ذيل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد را تماماً  -1

 يا قسماً فسخ نمايد. 

مندرج قرارداد يا در  تبخش يا تمام اجناس درمديک حويلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)

 ، نگردد. ادشرايط عمومی قرارد34هآن طبق ماد همدت تمديد شد

 ؛ ياموفق به اجرای ساير وجايب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

هر گاه اداره بر اين باور برسد که اکمال کننده در جريان داوطلبی يا اجرای قرارداد دست  (3)

 زده باشد.  شرايط عمومی قرارداد  3به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، اکمال کننده شرايط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

در صورت فسخ قسمی قرارداد مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

 اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1
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زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر  -1

 را فسخ نمايد. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تاديه نمی باشد.

 يک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

يد مبین فسخ نمايد. اطالعیه با قرارداد را قسماً يا کالً ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1

 فسخ يک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاريخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

مطابق شرايط قرارداد  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

 ل را انتخاب می نمايد:و قیمت قرارداد پذيرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره يکی از موارد ذي

 و ياشرايط وقیم قرارداد؛ ر مطابقت با تحويل و تکمیل هربخش د (1)

قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس وخدمات انصراف از  (2)

 که قبالً توسط اکمال کننده تهیه شده است.ئیکه قسماً تکمیل ومواد وبخش ها ضمنی

 واگذاری -36ماده 
اينکه د، مگرنواکمال کننده مکلفیت های خود تحت اين قرارداد را کالً يا قسمًا واگذارکرده نمیتوان اداره 36.1

 شده باشد. کسبقبلی جانب ديگره موافق

 منع صادرات -37ماده 
در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدوديت صادرات متوجه اداره، اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1

اس و سیستم ها و خدمات يت وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجنداسالمی افغانستان و يا محدو امارت

دات مندرج قرارداد را توانائی اکمال کننده در ايفای تعه و در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد

اکمال کننده شواهد  براينکه سازد، مشروطاکمال کننده را از مکلفیت ايفای تعهداتش معاف می  سلب نمايد

 مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نمايد.  

 



58 
 

 شرايط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

 شرايط عمومی قرارداد موادضمايم و تعديالت شرايط عمومی قرارداد ه ماد

 1ماده  1بند  8و  6جز 

 شرايط عمومی قرارداد

 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: ادارهنام 

برای زون کندهار  کیبل مورد نیازو  ATS، دو عدد KVA 300پايه جنراتور  2:تهیه و تدارک  پروژهنام 

 ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

 MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB  شماره داوطلبی پروژه:  
 

 ( ماه میباشد3میعاد قرارداد: بعد از عقد قرارد به مدت سه )

شرايط  1ماده  1بند  13جز 

 عمومی قرارداد

 يت کندهاروالزون جنوب غرب )کندهار( دفتر مرکزی از:  اند عبارت مقصد نهايی محل  پروژه

 نوع قرارداد: قرارداد بالمقطع

شرايط  4ماده  2بند  1جز 

 عمومی قرارداد

معانی اصطالحات شرايط تجارتی طوريکه در شرايط تجارت بین المللی تعیین شده است ؛ شرايط تجارت 

 می باشد {DDP 2015}(Incoterms) بین المللی

شرايط  4ماده  2بند  2جز 

 عمومی قرارداد

 {می باشد.2015(}Incotermsويرايش شرايط تجارت بین المللی )

شرايط عمومی  5ماده  1بند 

 قرارداد

 می باشد.دری زبان قرارداد: 

شرايط عمومی  8ه ماد1بند 

 قرارداد

 :می باشدقرارذيل  اداره، آدرس ارسال اطالعیه ها برای

 آمر تهیه و تدارکات ربانی خالقی،سلطان قابل توجه: 

  آدرس:

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 آمريت تهیه و تدارکات

 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 محمد جان خان وات، کابل

 006 500 0745تلیفون: 

 sultan.rabani@afghantelecom.af  ايمیل آدرس: 

 k.durani@afghantelecom.af کاپی:

شرايط عمومی  10هماد 2بند 

 قرارداد

 اسالمی افغانستان: امارتقراردادها با اکمال کننده داخلی 

mailto:sultan.rabani@afghantelecom.af
mailto:sultan.rabani@afghantelecom.af
mailto:k.durani@afghantelecom.af
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قبل از  موضوعاسالمی افغانستان باشد،  امارتدر صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه 

و خدمات حل و فصل به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع می گردد  ارجاع به محاکم ذيصالح

 منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

در صورت عدم رضايت يکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه 

 ذيصالح راجع میگردد. 

شرايط عمومی  13ماده  1بند 

 قرارداد

مانند مورد نیاز،  از: }اسنادت اند رگردد عباساير اسناد يکه توسط اکمال کننده ارائه می انتقال و جزئیات 

تصديق معاينه و کیفیت جنس توسط اداره ملی ستندرد  جاده ای، يادداشت حمل ونقل، يک بل بارگیری

 )انسا( {

به طور منظم و بسته بندی مناسب که به اجناس صدمه فزيکی نرسد بايد در میعاد اعتبار قرارداد 

در محل تحويلی يعنی دفتر مرکزی زون کندهار  واليت کندهار به اساس اصطالح تجارت بین 

 انتقال گردد. DDPالمللی 

اکمال  ،دريافت عدم قبل از رسیدن اجناس دريافت خواهند شد، درصورت ادارهاسناد فوق الذکر توسط 

 ل خواهد بود.وولنتیجه مساکننده درمقابل هرگونه مصارف با

شرايط عمومی  15ماده  1بند 

 قرارداد

 ."نمی باشد"قیمت قابل تاديه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعديل 

شرايط عمومی  16ماده  1بند 

 قرارداد

  روش و شرايط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت اين قرارداد قرار ذيل می باشد:

و تائيدی هيئت معاینه  تسليمی جنس)شصت( فيصد از مجموع قيمت قرارداد بعد از  60مبلغ  -1

 شرکت مخابراتی افغان تيلی کام پرداخت ميگردد.

)چهل( فيصد  پول باقيمانده بعد از اسنتاليشن و فعال نمودن آن و تائيدی شعبات  40مبلغ  -2

 ذیربط پرداخت ميگردد.

شرايط عمومی  16ماده  5بند 

 قرارداد

 :بپردازد تکتانهمیعاد تاخیر پرداخت بعد از اينکه فرمايش دهنده بايد به اکمال کننده 

 ".قابل تطبیق نیست"

 ".قابل تطبیق نیست": نرخ جبرانی قابل اجراء

شرايط عمومی  18ه ماد 1بند 

 قرارداد

 {است.  الزمتضمین اجراء }

  .قرارداد مجموعی قیمت{ فیصد از %10} :مبلغ تضمین اجراء
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شرايط عمومی  18ماده  3بند 

 قرارداد

به  داشته باشند؛ و و يا ساير اسعاری که به آسانی قابلیت تبادله را {افغانیتضمین اجراء به واحد پولی }

 {قابل قبول استضمانت بانکی با اعتبارشکل }

شد که در مجموع با + معیاد يکسال ورنتی، می ۲۸ماه( +  ۳معیاد تضمین اجرأ در برگیرنده معیاد قرارداد )

 ماه می شود.  ۱۶بعد از تسلیمی حسن اجرأ کار 

نات از از اينکه تضمین حسن اجرأ کار در برگیرنده معیاد ورنتی می باشد ضرورت برای وضع تأمی نوت:

 پول قراردادی قابل اجرأ نمی باشد. 

شرايط عمومی  18ماده  4بند 

 قرارداد

تعهدات کار و تامینات بعد از ( روز بعد از تکمیل 28تضمین اجرا در خالل مدت ):}استرداد تضمین اجراء

 {. مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد

شرايط عمومی  23ماده  2بند 

 قرارداد

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

 می باشد. معاون و يا صالحیت دار شرکت

رايط عمومی ش 24ه ماد 1بند 

 قرارداد

 پوشش بیمه طور ذيل خواهد بود : 

( مشخص شده است، DDP 2015  Incoterms) یالملل نیتجارت ب طيدر شرا کهيطور مهیپوشش ب

 باشد. یم

شرايط عمومی  25ماده  1بند 

 قرارداد

مشخص شده  (Incoterms) 2015  طوريکه در شرايط تجارت بین المللی انتقال اجناسلیت وومس

 می باشد.  ،است

 

شرايط عمومی  26ماده  1بند 

 قرارداد

 آزمايش و معاينه : 

 توسط هیئت معاينه طور ذيل صورت میگیرد:آزمايش و معاينه 

 تفتیش و معاينه بصری .1

 تفتیش و معاينه فزيکی  .2

 در صورت ضرورت(معیانه عملیاتی )  .3

و ساير معاينات در مطابقت به مشخصات داده شده در صورت که ايجاب کند، توسط 

 هیئت معاينه صورت خواهند گرفت.

دهی جنس  يلهمه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحونوت:

 صورت میگیرد.

عمومی بشرايط  26ماده  2بند 

 قرارداد

 { راه اندازی میگردد.محل تحويلی اجناسمعاينه در }آزمايش و 

 فی روز می باشد. در  قیمت مجموعی قرارداد فیصد 0.1 اندازه جريمه تآخیر
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شرايط عمومی  27ماده  1بند 

 قرارداد

 

 می باشد. قیمت قرارداد { فیصد %10}جريمه تآخیر  حد اکثرمبلغ

 

شرايط عمومی  28ماده  3بند 

 قرارداد

  (برای مدت يک سال)اجناس و خدمات پس از فروش  اعتبار ورانتیمدت 

شرايط عمومی  28ماده  5بند 

 قرارداد

  می باشد.روز تقويمی { 30}دو  میعاد رد و تعويض فوری اجناس ناقص
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 فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 تطبیق نیست()قابل   پیش پرداخت ینضمفورم ت   14/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر2

11اجناس/ فورم  

}شماره صدور اين نامه را درج نمايید{شماره: }تاريخ صدور اين نامه را درج نمايید{تاريخ:   

اداره تدارکاتی را درج نمايید{}نام از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمايید{آدرس:   

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

}آدرس داوطلب برنده را درج نمايید{آدرس:  

اطالع داده  بموجب آن تدارکات صادر و اين نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل

قطعی  به قیمتاد را بنويسید{، }نام پروژه يا قراردتدارکبرای شما}تاريخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنويسید{مؤرخ  ارائه شده میشود که آفر

دقیق و ته مربوطه، مندرج شرطنام طوريکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان }مبلغ را به ارقام و حروف بنويسید{،مجموعی مبلغ

است. گرديده قبول توسطاين ادارهشده است  تصحیح  

قانون و طرزالعمل تدارکات و  ( روز تقويمی از تاريخ صدور اين نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

ج و در ذيل تذکر ، تضمین اجرای قرارداد را طوريکه در شرطنامه مربوطه درمواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل

ل استرداد نخواهد بود. معلومات گرديده، به اداره تسلیم نمايید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قاب

 مزيد در جدول ذيل درج می باشد:

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

}شماره قرارداد مربوطه را درج نمايید{:تشخیصیه تدارکاتشمارۀ   

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

{درج گرديده است را بنويسید}نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه نوعیت تضمین اجرای قرارداد:   

}مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمايید{مقدار تضمین اجرای قرارداد:   

}تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسید.{زمان عقد قرارداد:   

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

شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه اين نامه به شما ارسال گرديدهمچنین غرض مطالعه و مزيد معلومات 

                                                 

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

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

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

ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از 

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  ین کمیسیون، نامه قبولمنظوری ای
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 

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

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد}به تاريخقرارداد ه تنامقاين مواف

 و که منبعد بنام اداره ياد می شود اسالمی افغانستان امارت{اداره و اداره تدارکاتی درج گردد }نام مکمل (1)

}آدرس ل کننده درج گردد{ که دفتر مرکزی آن }نام کشور اکماکت ثبت شده تحت قوانین که شر {درج گردد }نام اکمال کننده (2)

 قد گرديده است. د، عياد میشو "اکمال کننده"منبعد بنام {درج گردد اکمال کننده

داوطلب برنده را برای تدارک  فرآ{ضمنیدرج گردد اجناس و خدمات جزئیات }طوريکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

، قبول شودياد می "قیمت قرارداد"منبعد بنام  که {درج گردد}قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه درقرارداد به مبلغ اجناس فوق 

 نموده است. 

 :ینمايدتصديق مموارد ذيل را اين موافقتنامه 

 است.در نظر گرفته شده  که درشرايط قرارداد برای آنهاافاده می نمايند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  دراين -1

 بوده و برای هر يک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد: اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذيل  -2

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرايط خاص قرارداد (2)

 شرايط عمومی قرارداد  (3)

 و مشخصات تخنیکی( نیازمنديهاتخنیکی )به شمول جدول نیازمنديهای  (4)

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گردد}هرگونه اسناد ديگر  (7)

اين قرارداد باالی ساير اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجوديت تناقض يا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به  -3

 ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع نواقص را در را اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس در مقابل پرد  -4

 مطابقت همه جانبه به شرايط قرارداد اصالح نمايد. 

مبالغ قابل اجرا تحت احکام اين قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و نمايد که قیمت قرارداد و يا ساير می اداره تعهد  -5

 درج قرارداد بپردازد. رفع نواقص در زمان و به شیوه من

}روز، ماه و سر از تاريخ فوق الی تاريخ  اسالمی افغانستان بوده امارتبدينوسیله جانبین تصديقمینمايند که اين موافقتنامه درمطابقت با قوانین 
 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد و سال

 اداره:به نماينده گی از 

 {اسم درج گردد}اسم: 

 ذيصالح { }امضای مقامامضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 
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 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 :ازطرف و به نماينده گی از اکمال کننده

 }اسم درج گردد{اسم: 

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

 {مقام ذيصالح}امضای امضاء: 

 {درج گرددشهرت شاهد }درحضورداشت 
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمايد}

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

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

 {بانک درج گردد اسم}انک: اسم ب

 {اداره درج گردد}نام مکمل : مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

درج قرارداد  هشمار}شماره ياد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"منبعد بنام که {، درج گردد}نام مکمل اکمال کننده حاصل نموديم که  اطالع 
} توضیح مختصر اجناس و اکمال را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد }روز، ماه وسالمؤرخ { گردد

 عقد می نمايد.  {ضمنی درج گرددخدمات 

 می باشد. عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم 

کتبی شما بمجرد دريافت تقاضای را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}که بدون چون و چرا مبلغ یم تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

 که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه داليل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازيم.

ار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمین بايد قبل از تاريخ متذکره به اعتب {روز، ماه و سال درج گردد}اين تضمین الی تاريخ 

 دفتر بانک تسلیم داده شود. 

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  اين

 

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

 

 بانک{ }مهر

 

 کننده{ اکمال }مهر
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمايد}

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

 {تشريح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و :  داوطلبیه و عنوان شمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده }ورق رسمی بانک 

 {اداره درج گردد}نام مکمل : مستفید شونده

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

 "اکمال کننده"منبعد بنام که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس }نامحاصل نموديم که  اطالع{نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم  {درج گردد }روز، ماه وسالمؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره ياد می شود، قرارداد 
 عقد نمايد. {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات }اکمالشما بمنظور 

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد، 

ريافت تقاضای کتبی شما رابمجرد د{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نمايیم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

 که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازيم.

ر و قابل اعتبا {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاريخ  {روز، ماه و سال درج گردد}اين تضمین از تاريخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده

 اجرا می باشد.  

 اطاق تجارت بین المللیمیباشد. 785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  اين

 ضا نماينده با صالحیت اخذ گردد{}ام

 بانک{ }مهر

 


