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مقدمه
این شرطنامه معياری توسط اداره تدارکات ملی طبقاسناد مشابه معياری داوطلبی
مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بين المللی ترتيب گردیده و توسط
ادارات تدارکاتی در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه
عامه 1تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز ،مقيد ،و تدارکات از
منبع واحد مورد استفاده قرار می گيرد.
ای ن شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتيب گردیده و در
صورت مغایرت ميان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون
و طرزالعمل استناد می گردد.
با انفاذ این شرطنامه ،شرطنامه معياری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره
 PPU/C016/1386صادره واحد پاليسی تدارکات اسبق وزارت ماليه ملغی شمرده شده
و قابل استفاده نمی باشد.
ادارات تدارکاتی می توانند به پيروی از حکم جزء  2ماده چهارم قانون تدارکات،
در تدارکات که توسط موسسات تمویل کنندهتمویل می گردند از اسناد معياری
داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.
نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:
ریاست عمومی اداره امور ریاست الوزرأ امارت اسالمی افغانستان
ریاست تدارکات ملی
آمریت پاليسی تدارکات
قصر مرمرین ،کابل ،افغانستان

قسمت اول:
الف.

دستورالعمل برای داوطلبان

عمومیات

ماده  -1ساحه
داوطلبی

 1.1ادارهاین شرطنامه رابه منظور تدارک اجناس وخدمات ضمنی
مينماید.
نیازمنديهاصادر
5جدول
قسمت
مندرج
نام،نمبرتشخيصيه این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام

1وجوه عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ
هشتم قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه تصریح گردیده که شامل 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 اختيار اداره گذاشته می شود ،می باشد.
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ماده -2وجوه

2.1

ماده  -3فساد
و تقلب

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ماده
داوطلبواجد
شرایط

-4

4.1

و نمبر تشخيصيه هربخش درصفحه معلومات داوطلبی درج می
باشد.
در این شرطنامه:
 -1اصطالح "کتبی"به معنی انجام ارتباطات طور تحریری مانند
فکس ،ایميل و تلکس همراه با اسناد دریافتيتوسط طرف
مقابل می باشد؛
 -2در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار
برده می شود؛
" -3روز" به معنی روز تقویمی می باشد.
اداره ،وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل
پيشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را برای
تادیات موجه تحت قرارداد که این شرطنامه به منظور آنصادر
گردیده استبه کار می گيرد.وجوه عبارت از هر نوع منابع پولی
اختصاص داده شده برای ادارات از بودجه ملی ،عواید ادارات
و شرکت های و تصدی های دولتی ،کمک ها و قرضه های که در
اختيار دولت قرار گرفته اند می باشد.
اداره ،داوطلب ،قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است اصول
عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت
نمایند .روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده
می نمایند:
 -1فساد :عبارت از درخواست،دریافت ،دادن یا پيشنهاد به
صورت مستقيم یا غيرمستقيم هرچيز با ارزشيکه به صورت
غيرمناسب کارکردهای جانب دیگر (کارمندان تدارکات) را
تحت تاثير قرار دهد.
 -2تقلب :ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که
ً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و
ً و یا سهوا
عمدا
مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غير مالی و یا
اجتناب از اجرای مکلفيت ها صورت گيرد.
 -3تبانی :عبارت از سازش ميان دو یا بيشتر داوطلبان و یا
ميان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن
تاثيرقراردادن
تحت
شمول
به
نامناسب
مقا صد
نادرستاعمالسائرین طرح گردیده باشد.
 -4اجبار :عبارت از تهدید و یا ضرر رسانيدن به کارمندان
تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور
تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم یا غير
مستقيم می باشد.
 -5ایجاد اخالل و موانع :عبارت از تخریب ،تزویر ،تغيير یا
کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا
امور نظارتی مربوط می باشد.
اداره پيشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که
ً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد ،تقلب ،تبانی،
مستقيما
اجبار یا ایجاد اخالل و موانعدر مراحل داوطلبی گردیده است
لغو می نماید.
اداره در صورت ارتکاب فساد،تقلب ،تبانی ،اجبار و اخالل در
مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ،موضوع را در اسرع وقت
به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.
اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج
فقره ( )1ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در
مراحل تدارکات محروم می نماید.
داوطلب ،قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است ،زمينه تفتيش
و بررسی حسابات ،یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسليمی
آفرواجرای قرارداد را توسط مفتشين موظف از جانب
ادارهفراهم نماید.
داوطلب و شرکای وی ميتوانند تابعيت هرکشوری را با رعایت
محدودیت های مندرجصفحه معلومات داوطلبی داشته باشند .در
صورت که داوطلب ،قراردادی و قراردادی فرعی ،ساکن ،تبعه و
یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانين همان کشور
فعاليت نماید ،تبعه همان کشور محسوب می گردد.
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 4.2هرگاه داوطلب با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط اداره
جهت انجام خدمات مشورتی برای تهيه طرح ،مشخصات ،وسایر
اسناد مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال حاضریا
بيشتر ازیک آفررا درعين
درگذشته ارتباط داشتهو یا
مراحلتدارکاتی ارائه نموده باشد (مگراینکه آفرهای بدیل
طبق ماده  13این دستورالعملمجاز باشد)تضاد منافع واقع می
گردد .در صورت وقوع تضاد منافع ،داوطلب فاقد اهليت
پنداشته می شود.
 4.3اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت
پروسه محروميت عقد نماید .لست داوطلبان محروم شده و تحت
پروسه محروميت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت
می باشد.
 4.4تشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط می باشند که تضاد منافع
نداشته باشند.
 4.5داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبيت اهليت خویش را به شکل
که قابل قبول اداره باشد ارایه نماید ،.در غير آن طبق هدایت
فقره ( )3حکم چهل و پنجم طرزالعمل تدارکات اجراات صورت می
گيرد.
ماده -5اجناس
و خدمات ضمنی
واجد شرایط

 5.1منبع توليداجناس و خدمات ضمنی تحت این قرارداد می تواند

از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در صفحه معلومات داوطلبی
باشد.
 5.2اصطالح اجناس در این مادهشامل اشيا،مواد خام ،ماشين آالت،
تجهيزات ،توليدات ،تاسيسات صنعتی و خدمات ضمنی مربوطه به
شمول خدمات بيمه ،نصب ،آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می
گردد.
 5.3اصطالح منبع بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج ،کشت،
توليد و پروسس شده و یا در نتيجه ساخت ،پروسس و یاطی سایر
مراحل صنعتی ماهيت اوليه آن تغيير نموده باشد.

ب.

محتويات شرطنامه

ماده -6بخش
های
شرطنامه

 6.1این شرطنامه حاوی بخش های  2 ،1و 3بوده و در برگيرنده
قسمت های ذیل می باشد .تمام ضمایم صادره طبق ماده 8این
دستورالعمل نيز جزء این شرطنامه می باشند.
بخش :1طرزالعمل های داوطلبی
قسمت  :1دستورالعمل برای داوطلبان
قسمت :2صفحه معلومات داوطلبی
قسمت  :3معيارهای ارزیابی و اهليت
قسمت  :4فورمه های داوطلبی
بخش  :2نیازمنديها
قسمت  :5جدول نيازمندیها
بخش :3قرارداد
قسمت  :6شرایط عمومی قرارداد
قسمت  :7شرایط خاص قرارداد
قسمت  :8فورمه های قرارداد

 6.2اعالن تدارکات بخش از شرطنامه نمی باشد.
ً از اداره و یا
 6.3در صورتيکه شرطنامه و ضمایم آن مستقيما
نماینده وی طوری که در صفحه معلومات داوطلبی ذکر شده،اخذ
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نگردیده باشد ،مسئوليت هر نوع کمی و کاستی در شرطنامه و
ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد.
 6.4داوطلب باید تمام دستورالعمل ها ،فورمه ها ،شرایط و
مشخصات مندرج شرطنامه را بررسی نماید .عدم ارائه معلومات
یا اسناد درخواست شده مندرج شرطنامهمنتج به رد آفرشده
ميتواند.
ماده  -7توضيح
شرطنامه

 7.1داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بيشتر را از
اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج صفحه معلومات
داوطلبیمطالبه نماید ،مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل
( )7روز در داوطلبی باز و ( )4روز در داوطلبی مقيد قبل از
ختم ميعاد تسليمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد .اداره
درخالل مدت ( )3روز توضيح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید.
نقل این توضيح به تمام داوطلبانيکه شرطنامه را دریافت نموده
اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال ميگردد.
 7.2هرگاه ادارهباالثر توضيح مطالبه شده ،تعدیل شرطنامه را الزم
بداند ،با رعایت حکم سی ام طرزالعمل تدارکاتو بند  2ماده
 24این دستورالعمالجراآت می نماید.
مندرجات
پيرامون
سواالت
به
وجواب
منظورتوضيح
 7.3به
شرطنامه،اداره ميتواند ،از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل
ازداوطلبی درمحل ،تاریخ ووقت مندرج درصفحه معلومات
داوطلبیدعوت نماید.
 7.4از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتيکه سوال داشته باشد،
آنرا بصورت تحریری حد اقل ( )3روز قبل از تاریخ برگزاری
جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسليم نماید.
 7.5گزارش جلسه قبل از داوطلبی ،به شمول سواالت وجوابات ارایه
شده در جلسه و جوابات تهيه شده بعد از جلسه درمدت حد اکثر
( )5روز به تمام داوطلبانيکه شرطنامه را اخذ نموده اند،
ارسالميگردد.
 7.6عدم حضور داوطلب در جلسه قبل از داوطلبی ،اهليت وی را متاثر
نمی سازد.

ماده -8تعدیل
شرطنامه ها

 8.1اداره ميتواند ،حد اقل الی ( )3روز قبل از تسليمی آفر ها
با صدور ضميمه شرطنامه را تعدیل نماید.
 8.2ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به
داوطلبانيکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال ميگردد.
 8.3اداره می تواند به منظور دراختيار قراردادن وقت کافی برای
داوطلبان جهت تهيه آفر ،طی یک ضميمه ميعاد تسليمی آفر ها
را در مطابقت با بند  2ماده  24این دستورالعملتمدید نماید.

ج .تهیه آفرها
ماده  -9مصارف
داوطلبی
10
ماده
زبان آفر

 9.1تمام مصارف تهيه و تسليمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و
اداره بدون در نظر داشت نتيجه مراحل تدارکاتيهيچگونه
مسئوليتی درقبال همچون مصارفندارد.

  10.1آفر ،اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در صفحهمعلومات داوطلبی مشخص گردیده ترتيب ميگردد .اسناد حمایوی
و سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر
ارایه ميگردد،اداره می تواند در صورت لزوم ترجمه تصدیق
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شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید .جهتتوضيح آفر ،به
ترجمه ارایه شده استناد می گردد.
ماده
اسناد
آفر

-11
شامل

12
ماده
فورمهتسليمی
آفر و جدول
های قيمت
-

 11.1اسناد ذیل شامل آفرمی باشد:
 -1فورمه تسليمی آفر ،فور معلومات اهليت داوطلبان و جدول
های قيمتدرمطابقت با مواد  14 ،12و  15این دستورالعمل؛
 -2تضمين آفر و یا اظهارنامه تضمين آفر درصورت لزوم
درمطابقت با ماده  21این دستور العمل ؛
 -3صالحيت نامه معتبر کتبی درمطابقت با ماده 22این
دستورالعمل؛
 -4اسناد واجد شرایط بودن داوطلب درمطابقت با ماده  16این
دستورالعمل؛
 -5اسناد و مدارک تثبيت منشاواجد شرایط اجناس و خدمات
ضمنی آن درمطابقت با ماده  17این دستورالعمل؛
 -6اسناد ومدارک تثبيتمطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با
شرطنامه طبق مواد  18و  30این دستورالعمل؛
 -7اسناد ومدارک تثبيت اهليتداوطلب جهت اجرای قرارداد طبق
ماده  19این دستورالعمل درصورتی قبولی آفر ؛
 -8سایر اسناد مطالبه شده درصفحه معلومات داوطلبی.

قسمت  ( 4فورمه های داوطلبی)

 12.1فورمه تسليمی آفر شامل در
بدون کدام تغيير خانه پری گردیده و توسط شخص با صالحيت
داوطلب امضا و مهر گردد ،در غير آن آفر وی رد ميگردد.
 12.2داوطلب باید جدول های قيمت
را به صورت مناسب طبق اصل
موجود درقسمت ( 4فورمه های
و امضا شخص با صالحيت (رئيس،
تسليمنماید.

-13
ماده
آفرهای بدیل
-14
ماده
قيم آفر و
تخفيفات

برای اجناس و خدمات ضمنی آن
آن با استفاده از فورمه های
داوطلبی)ترتيب و بعد از مهر
معاون یا نماینده با صالحيت)

 13.1آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در
صفحه معلومات داوطلبی از قبولی آن تذکر رفته باشد.
 14.1قيمت ها و تخفيفات ارایه شده توسط داوطلب درفورمه تسليمی
آفر و درجدول های قيمت باید درمطابقت با شرایط ذیل باشد.
 14.2قيمت ها برای تمام بخش ها
صورت جداگانه ارایه گردد.

واقالم در جدول های قيمت

به

 14.3قيمت که در فورمه تسليمی آفر ارایه ميگرددبعد از اجرای
تخفيفات پيشکش شده ،قيمت مجموعی آفر می باشد.
 14.4داوطلب مکلف است هرگونه تخفيف بدون قيد وشرط و روش اجرای
آنرا در فورم تسليمی آفر (فورم شماره  )3خویش و جدول
قيمتپيشنهاد نماید .در غير آن پيشنهاد تخفيف قابل قبول
نخواهد بود.
 14.5اصطالحات شرایط تجارت بين المللی وسایر اصطالحات مشابه تابع
احکام مندرج در ویرایش جدید شرایط بين المللی تجارت
( )Incotermsمنتشره اطاق بين المللی تجارتپاریس ،طوریکه در
صفحه معلومات داوطلبیتذکر رفته است ،می باشد.
 14.6قيمت های ارایه شده توسط داوطلب در جریان اجرای قرارداد،
قابل تغيير نمی باشد .مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی
طوری دیگر تذکر رفته باشد .آفر با قيمت قابل تغيير غير
جوابگو دانسته شده و مطابق ماده  30این دستورالعملرد
ميگردد .درصورتيکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قيم
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در جریان اجرای قرارداد مجاز باشد ،آفر ارایه شده با قيمت
ثابت رد نگردیده بلکه تعدیل قيم صفر در نظر گرفته می شود.
 14.7اداره می تواند تدارکات را به بخش ها در روشنی احکام ماده
پانزدهم قانون تدارکات تقسيم نماید .قيمت ها برای تمام
بخش ها و صد فيصد اقالم هر بخش ارایه ميگردد .در صورت عدم
ارائه قيمت برای تمام اقالم شامل هر بخش جز  2فقره ( )1حکم
و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات قابل تطبيق ميباشد .داوطلب
می تواند در صورتيکه آفر های تمام بخش ها در عين زمان باز
گشائی شوند ،تخفيف مشروط برای عقد قرارداد بيشتر از یک
بخش را پيشنهاد نمایند.
ماده -15اسعار
آفر
-16
ماده
اسناد تثبيت
اهليت
داوطلب
-17
ماده
اسناد ثبوت
واجد شرایط
بودن اجناس
وخدمات
ضمنی
ماده –18اسناد
تطابق
تثبيت
اجناس و خدمات
ضمنی آن

 15.1داوطلب باید قيمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه
نماید ،مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر
تذکر رفته باشد.
 16.1به منظورتثبيتواجد شرایط بودندرمطابقت با ماده  4این
دستورالعمل،داوطلب باید فورمهتسليمی آفر مندرجقسمت(4
فورمه های داوطلبی)را خانه پری نماید .درصورت عدم ارایه و
یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نميشود.
 17.1به منظور تثبيت واجد شرایط بودن اجناس و خدمات ضمنی آن،
داوطلب باید اظهار نامه کشور منشآ توليد که شامل جدول های
قيمت شاملقسمت ( 4فورمه های داوطلبی)می باشد ،را درمطابقت
با ماده  5این دستورالعملخانه پری نماید.
 18.1به منظور تثبيت مطابقت اجناس وخدمات ضمنی آن بامشخصات
مندرج شرطنامه و معيارهای مربوط آن ،داوطلب باید ضم
آفرخویش مدارک مستند را مبنی برتطابق اجناس با مشخصات
تخنيکی ومعيارات مندرجقسمت ( 5جدول نیازمندی ها)ارایه
نمایند.
 18.2مدارک تثبيت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه
ميتواندنوشته جات ،نقشه جات و اعداد و ارقام بوده و شامل
توضيح مفصل و قلم وار مشخصات تخنيکی هر قلم و مشخصات
تخمينی آن و نشان دهنده جوابگو بودن اجناس و خدمات ضمنی
آن در مطابقت با مشخصات و معيارات شرطنامه باشد .در صورت
لزوم داوطلب می تواند توضيح انحرافات و استثنآت از
معيارات جدول نيازمندیها را نيز شامل نماید.
 18.3داوطلب باید لست مکمل شامل منابع و قيم فعلی پرزه جات
اضافی ،ابزارخاص و سایر ملزومات برای کارآیی مناسب و
مدا وم اجناس درجریان مدت مشخص درصفحه معلومات
داوطلبیراتهيه نماید.
 18.4معيار های تعيين شده برای شيوه توليد/ساخت ،پروسس مواد
و عالیم تجارتی و کتالک ها توسط اداره که در جدول
نيازمندیها درج گردیده،صرفبمنظور شرح نيازمندی بوده و
ارایه سایر اجناس مطابق معيارات مندرج را محدود نمی
سازد .داوطلب می تواند اجناس مطابق با سایرمعيارهای
کيفی ،عالیم تجارتی و شماره های کتالگ را در صورتی که
جوابگوی نيازمندی اداره بوده و معادل یا باالتر از
مشخصاتمندرج جدول نيازمندیها باشد را ارایه نماید.

ماده
اسناد
اهليت
داوطلب

-19
ثبوت

اهليت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت
تثبيت
 19.1مدارک
قبولی آفر برای اداره با در نظر داشت حاالت ذیل قابل قبول
می باشد.
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 -1در صورت که عدم ساخت و توليد اجناس توسط داوطلب در فورمه
معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد ،داوطلب اجازه نامه
توليد کننده را در فورم شامل قسمت ( 4فورمه های داوطلبی
) که نشان دهنده اجازه توليد کننده به داوطلب جهت عرضه
اجناس مربوط در امارت اسالمی افغانستان باشد را ارایه
نماید؛
 -2در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی ،داوطلب کهدر امارت
اسالمی افغانستان فعاليت تجارتی نداشته و عقد قرارداد با
وی صورت ميگيرد ،باید نماینده توانمند و مجهز را به
منظور حفظ و مراقبت ،ترميم و انجام مکلفيت های عرضه
پرزه جاتطوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته ،به اداره
معرفی نماید؛

 -3داوطلب باید هریک ازشرایطاهليت مندرجقسمت ( 3معیارهای
ارزيابی و اهلیت)را بر آورده نماید.
 19.2در صورت که داوطلب شرکت مشترک ( )JVدو یا بيشتر شرکت
باشد ،داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد:
 -1آفر شامل معلومات اهليت برای هر یک از شرکای مشترک
باشد؛
-2

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

 -3تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبيق قرارداد مطابق
شرایط آن می باشند؛
 -4یکی از شرکا منحيث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول
مسؤليت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا
می باشد؛
 -5اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت ميگيرد؛
 -6نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده
است.
 19.3برای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت داوطلبان ،هر شریک
باید حد اقل ( )25فيصد و شریک اصلی حد اقل ( )40فيصد
معيار های اهليت را تکميل نماید .ارقام اهليت هر شریک
شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهليت شرکا
حد اقل ( )100فيصد معيار اهليت را تکميل نماید.عدم تکميل
شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد .تجربه و
منابع قراردادی فرعی در تکميل معيار ها توسط داوطلب در
نظر گرفته نمی شود.
ماده
ميعاد
اعتبار
آفرها

-20

ماده -21تضمين
آفر

 20.1اداره ميعاد اعتبار آفر ها را درصفحه معلومات داوطلبیدرج
می نماید .این مدت در داوطلبی های ملی نمی تواند کمتر
از ( )90روز بعد از ختم ميعاد تسليمی آفر ها باشد .آفر
های با مدت اعتبار کمتر از ميعاد مندرج این شرطنامه ،غير
جوابگو پنداشته شده ،رد ميگردد.در داوطلبی بين المللی
ميعاد اعتبار آفر کمتر از  120روز بوده نمی تواند.
 20.2اداره می تواند تمدید ميعاد اعتبار آفر را قبل از ختم
آناز داوطلب طورکتبی مطالبه نماید .در صورت تمدید ميعاد
اعتبار آفر ،ميعاد اعتبار تضمين آفر نيز برای مدت مشابه
تمدید ميگردد .داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش
تغييرات وارد نماید .در صورت رد درخواست تمدید ميعاد
اعتبار آفر از جانب داوطلب ،تضمين آفر وی مستردمی گردد.
 21.1داوطلب مکلف است ،تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر را
منحيث جزء آفر خود تهيه نماید .آفر بدون تضمين آفر یا
اظهار نامه تضمين آفر غير جوابگو پنداشته شده ،رد ميگردد.
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 21.2مقدار تضمين آفردر صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده و می
تواند به واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل
ارایه گردد .تضمين آفر می تواند:
 -1به شکل ضمانت بانکی و پول نقد ارایه گردد.
 -2داوطلب می تواند تضمين آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر
کشور واجد شرایط تهيه نماید .هر گاه نهاد صادر کننده
تضمين آفر خارج از امارت اسالمی افغانستان موقعيت داشته
باشد ،باید نهاد مالی مشابه در داخل امارت اسالمی
افغانستان اجرای تضمين آفر را ضمانت نماید.
 -3تضمين آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمين
آفر مندرج قسمت (4فورمه های داوطلبی) و یا فورمه های
دیگری که قبل از تسليمی آفر توسط اداره منظور گردیده
باشد ،ترتيب گردد.
 -4در صورت تطبيق هدایتبند  5ماده  21این دستورالعمل،
درخواست کتبی اداره به اسرع وقت قابل پرداخت باشد.
 -5نسخه اصلی آن تسليم
بود.

با

داده شود .کاپی ها قابل قبول نخواهد

 -6ميعاد اعتبار تضمين آفر درمطابقت با بند  2ماده  20این
دستورالعمل ،حد اقل( )28روز بيشتر از ميعاد اعتبار آفر
و یا ميعاد تمدید شده آن باشد.
 21.3در صورت که تضمين آفر یا اظهارنامه تضمين آفر در مطابقت
با بند ( )1ماده  21این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد،
تمام آفر های که توام با تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين
آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد ،غير جوابگو پنداشته شده
رد می گردند.
 21.4تضمين آفر داوطلبان غير موفق بعد از عقد قرارداد با داوطلب
برنده طبق ماده  44این دستورالعملبه آنان مسترد ميگردد.
 21.5در حاالت ذیل اظهارنامه تضمين آفر اجرا و یا تضمين آفر
مسترد نمی گردد:
 -1در صورت تغيير یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه
تسليمی آن؛
 -2در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در
جدول قيمت های ارایه شده در آفر؛
 -3اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد مطابق مندرجات
شرطنامه؛
 -4فراهم نکردن تضمين اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه
توسط داوطلب برنده؛
 -5در صورت محروميت داوطلب به دليل تخطی در این داوطلبی.
 21.6در صورت که داوطلب شرکت مشترک ( (JVباشد ،تضمين آفر یا
اظهار نامه تضمين آفر باید بنام داوطلب مشترک باشد .درصورت
که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد ،تضمين آفر
بنام تمامی شرکای شامل موافقت نامه ایجادداوطلب مشترک
شاملقسمت ( 4فورمه های داوطلبی) ترتيب گردد.
 21.7هر گاه

طبق صفحه معلومات داوطلبیتضمين آفرالزم نباشد ،و

 -1داوطلب از آفر خویش در جریان ميعاد اعتبار آفر انصراف
نماید .حالت مندرج بند  2ماده 20این دستورالعمل از این
امر مستثنی است؛
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 -2درصورتيکه داوطلب برنده ،طبق ماده  43این دستورالعمل حاضر
به امضای قرارداد نشود؛ یا تضميناجراء را درمطابقت با
ماده  44این دستورالعمل تهيه نموده نتواند.

حکومت ميتواند داوطلب متذکره را برای مدت مندرج صفحه معلومات
داوطلبی ،غير واجد شرایط برای عقد قرارداد با همان اداره
اعالم نماید.مشروط بر اینکه درصفحه معلومات داوطلبی
ازآنتذکر رفته باشد.
ماده
امضاء آفر

-22

 22.1داوطلب مکلف است ،یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را
مطابق ماده  11این دستورالعمل ترتيب و با عالمه کلمۀ "اصل"
عالمه گذاری نماید .بر عالوه کاپی های آفر با کلمۀ "کاپی"
عالمه گذاری شده وبه تعداد مندرج صفحه معلومات داوطلبی
تسليم گردد .درصورت موجودیت تفاوت ميان اصل وکاپی ،اصل آن
قابل اعتبار خواهد بود.

 22.2اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی
نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب امضاء گردد.
 22.3هرگونه وسط نویسی ،تراش ،یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل
اعتبار ميباشد که توسط شخصيکه آفررا امضا نموده نماینده
با صالحيت داوطلب امضا شده باشد.

د .تسلیمی و گشايش آفرها
-23
ماده
ً یا توسط پست ارسال
 23.1داوطلب می تواند آفر خویش را شخصا
تسليمی ،مهر و
نماید .ارسال الکترونيکی آفر ها در صورت تذکرآن در صفحه
گذاری
عالمت
معلومات داوطلبی ،امکان پذیر می باشد.
آفر
 -1داوطلبانيکه آفرهای خود را شخصا یا پست تسليم مينمایند،
با ید اصل وهر کاپيآن را به شمول آفرهای بدیل ،درصورتيکه
طبق ماده  13این دستورالعمل اجازه داده شده باشد ،در پاکت
های جداگانه سربسته گذاشته و باالی آنها کلمۀ "اصل" و
"کاپی"بنویسند .پاکت ها حاوی اصل و کاپی های آفر در داخل
یک پاکت گذاشته شوند.متباقی اجراآت در روشنی بند های 2
و  3این ماده صورت ميگيرد.
 -2آفر های الکترونيکی طبق طرز ارسال مندرج صفحه معلومات
داوطلبی ارسال ميگردند.
 23.2پاکتهای آفر باید به طور ذیل ترتيب گردیده باشد:
 -1نام و آدرس داوطلب در آن درج باشد؛
 -2عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت با بند  1ماده  24باشد؛
 -3حاوی نام ،نمبر تشخيصيه و سایر معلومات داوطلبی مندرج
بند  1ماده  1و هر نوع توضيحات اضافی مندرج صفحه معلومات
داوطلبی باشد.
 -4حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر
گشایی در مطابقت با بند  1ماده  27باشد.
 23.3درصورت عدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر ،اداره مسئول تعویض/
مفقود شدن محتویات و بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود.

ماده –24ميعاد  24.1آفر ها باید قبل از ختم ميعاد مندرج صفحه معلومات داوطلبی
تسليمی آفرها

تسليم گردند.
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می تواند در صورت لزوم ،با تعدیل شرطنامه طبق
 24.2اداره
ماده ،8ميعاد تسليمی آفر ها را تمدید نماید .در اینصورت
تمامی حقوق و مکلفيت های اداره و داوطلب در طول ميعاد
تسليمی تمدید شده ادامه می یابد.
–25
های

ماده
آفر
ناوقت
رسيده
-26
ماده
انصراف،
و
تعویض
تعدیل
آفرها

 25.1آفر های ناوقت رسيده بدون باز شدن مسترد ميگردند.

 26.1داوطلب می تواند ،قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها ،با
ارسال اطالعيه کتبی که توسط نماینده با صالحيت داوطلب
امضاء شده باشد و کاپی صالحيت نامه مربوط موجود باشد ،آفر
خویش را تعویض ،تعدیل و یا از آن انصراف نماید .اطالعيه
کتبی توام با آفر های تعویض ،انصراف یا تعدیل شده بوده
و این اطالعيه باید:
 -1در مطابقت با مواد  22و 23این دستورالعمل ارسال گردیده،
بر عالوه پاکت های مربوط نيز با کلمات "انصراف"" ،تعویض"
یا "تعدیل" نشانی شده باشد.
 -2قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها توسط اداره دریافت شده
باشد.
 26.2در صورت انصراف از آفر توسط داوطلب ،آفر وی بدون باز شدن
دو باره مسترد ميگردد.
 26.3هرگونه انصراف ،تعویض و تعدیل آفر هادر فاصله زمانی ميان
ضرب االجل تسليمی آفر ها و ختم ميعاد اعتبار آفر طوری که
در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد تمدید شده
اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند.

ماده
گشایی

–27آفر

 27.1اداره آفر های دریافت شده را در محضر عام در محل ،تاریخو
زمان که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته ،باز می نماید.
در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونيکی ،روش خاص آفر گشایی
مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.
 27.2در مجلس آفر گشایی ،ریيس هيئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی
را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم ميعاد
تسليمی آفر ها اطالعيه انصراف خویش را تسليم نموده اند،
را اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید .هر گاه پاکت آفر
نشانی شده با کلمۀ "انصراف" توام با صالحيت نامه ارائه
شده نباشد ،باز ميگردد .انصراف از آفر ها صرف در صورت
موجودیت اطالعيه انصراف که توام با صالحيت نامه معتبر
باشد ،مجاز است .صالحيت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت
ً ،تمام آفر های که با کلمۀ "تعویض" نشانی
ميگردد .متعاقبا
شده باز خواهد شد .هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده با
کلمۀ "تعویض" توام با صالحيت نامه نباشد ،باز ميگردد.
تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعيه تعویض آفر که
توام با صالحيت نامه معتبر باشد ،مجاز است .صالحيت نامه
ً آفر های که
مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت ميگردد .بعدا
با کلمۀ "تعدیل" نشانی شده ،باز و محتویات آن به تفصيل
خوانده می شود .تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعيه
تعدیل آفر که توام با صالحيت نامه معتبر باشد ،مجاز است.
صالحيت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت ميگردد .آفر های باز
شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها ميگردند.
 27.3هيئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده ،نام داوطلب ،قيم
آفر بشمول هرگونه تخفيف و آفر های بدیل ،موجودیت تضمين
آفر یا اظهار نامه تضمين آفر و سایر جزئيات را که اداره
مناسب بداند قرائت می نماید .آفر های بدیل و تخفيفات صرف
در صورت که در جلسه داوطلبی قرائت گردیده باشند در ارزیابی
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مد نظر گرفته خواهند شد .آفر مسترد نمی گردد ،مگر اینکه
مطابق بند  1ماده  25نا وقت رسيده باشد.
 27.4هيئت آفر گشایی ،فورم های معياری آفر گشایی صادره اداره
تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری ،امضاء و بمنظور
مصئونيت و عدم تغيير در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف
(اسکاشتيپ) می نماید.
هـ .ارزيابی و مقايسه آفرها
-28

ماده
محرميت

 28.1معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی ،ارزیابی مالی و مقایسه،
ارزیابی تخنيکی و ارزیابی بعدیاهليت داوطلبان و پيشنهاد
اعطاء قرارداد الی زمان نشر اطالعيه تصميم اعطاء قرار داد
محرم بوده ،نباید افشاء گردد.
 28.2هر نوع تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل
ارزیابی ابتدایی ،ارزیابی مالی و مقایسه ،ارزیابی تخنيکی
و ارزیابی بعدی اهليت داوطلبان و تصميم اعطای قرار داد
منجر به رد آفروی ميگردد.
 28.3علی الرغم بند  2ماده ،28از زمانآفر گشایی الی عقد قرارداد،
درصورتيکه داوطلب تقاضای تماس با ادارهرا درهرمورد مربوط
به مراحل داوطلبی داشته باشد ،باید به صورت کتبی آن را
انجام دهد.

ماده
ارزیابی
ابتدایی

29

  29.1اداره ارزیابی ابتدایی را جهت تشخيص مکمل بودن آفر ها بادر نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می نماید:
 -1آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسليم داده شده
است؛
 -2تضمين آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت
مندرج صفحه معلومات داوطلبی قابل اعتبار است؛
 -3آفر بدون انحرافات عمده یا مغایرت با شرایط شرطنامه تحویل
گردیده است؛
 -4آفر به صورت درست مهر و امضاء گردیده است؛
 -5آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛
آفر با سایر شرایط کليدی شرطنامه منطبق می باشد.
 29.2در صورت عدم رعایت بند  1ماده 29

ماده –30توضيح
آفر ها

ماده
جوابگویی
آفرها

-31

فوق آفر رد ميگردد.

 30.1اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضيح
مطالبه نماید .توضيح داوطلب نيز بشکل کتبی مطابق مندرج در
خواست ،صورت گرفته و نميتواند در محتوا ،ماهيت ،و قيمت
آفر تغيير وارد نماید ،مگر اینکه تصحيح اشتباهات محاسبوی
را قبول نماید .هر نوع توضيح ارایه شده بدون در خواست
اداره ،قابل قبول نمی باشد.
 31.1اداره آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر تشخيص ميدهد.
 31.2آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف ،استثناء و از قلم
افتادگی عمده مطابق با معيارات ،شرایط و مشخصات شرطنامه
باشد .انحراف ،استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده
پنداشته می شود که:
-1تاثير قابل مالحظۀ باالی حدود ،کيفيت
خدمات تحت قرارداد داشته باشد؛
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یا کارایی اجناس و

-2ناسازگاری بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا
مکلفيت های داو طلب تحت این قرار داد را بر خالف شرطنامه
محدود نماید؛
-3در صورت تصحيح ،باعث کاهش موقعيت رقابتی سایر داوطلبان
گردد.
 31.3آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشدرد
ً با اصالح انحرافات ،استثنات یا قلم افتاگی
گردیده و بعدا
جوابگو نميگردد.
–32عدم

ماده
انطباق،
و
اشتباهات،
قلم
از
 32.2در صورت که آفر جوابگو باشد ،اداره می تواند از داوطلب
افتادگی
در ميعاد زمانی مناسب معلومات ضروری یا سندی را به منظور
تصحيح عدم انطباق یا از قلم افتادگی غير عمده مطالبه
نماید .تصحيح از قلم افتادگی ها به هيچ صورت مرتبط به
قيمت آفر بوده نمی تواند .در صورت عدم ارایه معلومات توسط
داوطلب ،آفر رد شده می تواند.
32.1در صورت جوابگو بودن آفر ،اداره عدم انطباق یا از قلم
افتادگی درآفر را که عمده نباشد ،مد نظر نمی گيرد.

 32.3تصحيح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذیل
صورت ميگيرد:
 -1در صورت عدم توافق قيمت فی واحد با قيمت مجموعی ،قيمت
فی واحد مد نظر گرفته شده ،قيمت مجموعی تصحيح
ميگردد.مگراینکه ازنظر اداره به صورت واضيح کدام عالمه
اعشاری درقيمت فی واحد بيجا تحریر گردیده باشد ،که در
اینصورت قيمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قيمت فی واحد
اصالح می گردد؛
 -2درصورت موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق
ارقام ،ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل جمع یا حاصل
تفریق باید اصالح گردد؛
 -3هرگاه تفاوتی ميان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته
باشد ،مبلغ به حروف مداراعتبار خواهد بود ،مگراینکه
مبلغ ذکرشده به حروف مربوط به اشتباه حسابی باشد ،که
درینصورت مبلغ به ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزای ()1
و ( )2فوق مداراعتبار خواهد بود.
 32.4هرگاه داوطلب تصحيح اشتباهاتمحاسبوی آفر خویش را قبول
نکند ،آفروی رد و تضمين آفر وی غير قابل استرداد دانسته
شده یا اظهارنامه تضمين آفر مطابق جزء ( )2بند  1ماده21
اجرا می گردد.
–34
ماده
ارزیابی
تخنيکی

 34.1اداره آفرها را به منظور اطمينان از قبولی بدون انحراف و
استثنای آن با تمام معيارات و شرایط مشخص در شرایط عمومی
و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید.
 34.2اداره مطابق ماده 18این دستورالعمل ،جهت اطمينان از مطابقت
بدون تغييریا انحرافاتبا تمام شرایطمندرجقسمت  ( 5جدول
نیازمنديها)شرطنامه،جنبه های تخنيکی آفر را بررسی می
نماید.

ماده - 35
به
تبدیل
اسعارواحد
ماده
ترجيحداخلی

-36

 35.1به منظور ارزیابی مالی و مقایسه آفرها ،اداره باید تمام
قيمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفررا به واحد پولی مشخص
در صفحه معلومات داوطلبیبهنرخ فروش اسعار در روز مندرج
صفحه معلومات داوطلبی ،تبدیل می نماید.
 36.1ترجيح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق
می گردد.
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 37.1 37آفر ها صرف به اساس ،عوامل ،روش ها ،مشخصات ،شرایط و
ماده
معيار های مندرج این ماده ارزیابی ميگردند.
ارزیابی
مالی
 37.2اداره موارد ذیل را در جریان ارزیابی آفر ها مد نظر می
گيرد:

 -1انجام ارزیابی برای اقالم یابخش ها ،طوریکه درصفحه
معلومات داوطلبی تذکر رفته و قيمت آفر که درمطابقت با
ماده 14ارایه گردیده؛
 -2تعدیل قيمت باالثر اصالح اشتباهات حسابی در مطابقت با
بند  3ماده31؛
 -3تعدیل قيمت در نتيجه محاسبه تخفيفات درمطابقت با بند 4
مادۀ 14؛
 -4تعدیل قيمتناشی از تطبيق معيار های ارزیابی ،مندرجصفحه

معلومات داوطلبی
 -5تعدیل در اثر تطبيق ترجيح داخلی مندرج حکم چهارم
طرزالعمل تدارکات.
 37.3اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر ،مد نظر نمی گيرد:
 -1هر نوع ماليه بر فروش و سایر ماليات قابل پرداخت توسط
داوطلب بر اجناسيکه در امارت اسالمی افغانستان توليد
شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛
 -2هر نوع مسؤل گمرکی و سایر ماليات بر واردات قابل پرداخت
بر اجناسيکه در خارج از امارت اسالمی افغانستان توليد
شده باشد توسط داوطلب در صورت اعطاء قرارداد؛
برای تعدیل قيمت درجریان اجرای
 -3هرنوع مصرف اضافی
قرارداد ،در صورت تذکر در آفر.
 37.4در ارزیابی آفر ها بر عالوه قيمت آفر مندرج ماده ،14فکتور
های مربوط به مشخصات ،کارایی ،شرایط و معيار های تدارک
اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود .برای تسهيل
مقایسه آفر ها ،اثرات عوامل در نظر گرفته شده باید به
مبلغ پولی بيان گردد .فکتور ها ،روش ها و معيارات باید
مطابق بند  3ماده 36باشد.
 37.5در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی ،داوطلبان می
توانند برای یک یا چند بخش قيمت خویش را ارایه نموده ،و
اداره نيز می تواند یک یا چند بخش را برای بيشتر از یک
داوطلب اعطاء نماید .روش ارزیابی برای تشخيص ترکيب بخش
ها با نازلترین قيمت که در قسمت ( 3معیارات ارزيابی و
اهلیت)تذکر رفته مشخص می گردد.
 37.6اداره نمی تواند با داوطلب که قيمت نازل را ارایه نموده
و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید .انجام مذاکره در روش
تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است.
37.7داوطلب مکلف نيست تغيير قيمت یا تعدیل آفر و یا بعهده
گرفتن مسئوليت های را که از آن در شرطنامه تذکر نرفته
است ،منحيث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.
38
ماده
مقایسۀ آفرها

 38.1اداره آفر دارای نازلترین قيمت ارزیابی شده را در مطابقت
با معيارات و شرایط و مشخصات تخنيکی مندرج شرطنامه جهت
تشخيص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.
 38.2درصورتيکه آفردارای نازلترین قيمت ارزیابی شده،پس
ازارزیابی تخنيکی ودرصورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگوتشخيص
گردد ،هيئت ارزیابی ميتواندپروسه ارزیابی راختم،گزارش
آفردارای
درصورتيکه
نماید.
آمراعطاءارائه
خویشرابه
نگردد،هيئت
شده،جوابگوتشخيص
ارزیابی
قيمت
نازلترین
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ارزیابی،آفر بعدی دارای قيمت نازلتر ارزیابی شده را مورد
ارزیابی تخنيکی ودرصورت لزو مارزیابی مفصل قرار می دهد.
-39
ماده
ارزیابی بعدی
داوطلب برنده

 39.1اداره می تواند بمنظور اطمينان از جوابگو بودن و داشتن
توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط داوطلب برنده،
ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.

 39.2ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده توسط داوطلب
مطابق ماده  19صورت ميگيرد.
 39.3مثبت بودن نتيجه ارزیابی بعدی ،پيش شرط عقد قرارداد بوده
و در صورت منفی بودن نتيجه ارزیابی ،منتج به غير جوابگو
شدن آفر گردیده و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باآفر بعدی
دارای نازلترین قيمتانجام می دهد.
ماده  -40حق
 40.1اداره می تواند ،در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس
برای
اداره
نبوده ،یا تغيرات عمده در مشخصات تخنيکی ،شرایط داوطلبی و
قبولی یا رد
یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد ،وجوه مالی برای
یک یا تمام
تدارکات کافی یا موجود نبوده ،مدارک (اسناد) سازش ميان
آفرها
داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمين منافع ملی ،مراحل
تدارکات را بدون مسؤليت در قبال داوطلبان فسخ نماید.

و .اعطاء و

عقد

قرارداد

ماده –41شرایط  41.1اداره قرارداد را به داوطلب که آفر جوابگو با نازلترین
قيمتارزیابی شده راارایه نموده و توانایی اجرای رضایت
اعطاء
بخش قرارداد را داشته باشد ،اعطاء می نماید.
ماده –42حق
 42.1اداره می تواند در زمان اعطای قرارداد مقدار اجناس و خدمات
تعدیل
ضمنی آن را که درقسمت ( 5جدول نیازمنديها) مشخص گردیده،
در
مقدار
افزایش یا کاهش دهد .مشروط بر اینکه از فيصدی مندرج صفحه
زمان اعطای
معلومات داوطلبیتجاوز ننموده و در برگيرنده هيچگونه تغيير
قرارداد
در قيمت فی واحد و دیگر معيار ها و شرایط آفر و شرطنامه
نباشد.
ماده
اعطای
قرارداد

–43

 43.1اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و
یا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان ،در صورتيکه قرارداد در
حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد ،نامه قبولی آفر را
به داوطلب برنده ارسال مينماید ،در صورتيکه قرارداد در
حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی باشد ،بعد از منظوری این
کميسيون ،نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.

ماده -44تضمين  44.1داوطلب برنده مکلف است ،درخالل مدت ( )10روز بعد ازدریافت
نامه قبولی آفر ،تضمين اجرای قرارداد را در مطابقت با
اجراء
شرایط عمومی قرارداد ،در فورم تضمين اجرا که شامل قسمت
( 8فورمه های قرارداد) می باشد ،ارایه نماید.
 44.2عدم ارسال تضمين اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به
فسخ نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمين آفر و یا اجرای
اظهار نامه تضين آفر می گردد .در اینصورت اداره قرارداد
را به داوطلب بعدی که آفر جوابگو با نازلترین قيمت را
ارایه داشته ،و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را
داشته ،اعطاء می نماید.
ماده -45امضای
قرارداد

 45.1اداره ،قرارداد را در مطابقت به شرطنامه ،آفر داوطلب
برنده ترتيب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در طی ميعاد
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اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید .داوطلب
برنده مکلف است ،قرارداد را در مدت ( )10روز بعد از
دریافت امضا نموده و به اداره تسليم نماید.
-46
ماده
به
اطالع
داوطلبان
غير برنده

ً پس از دریافت تضمين اجرا و تثبيت صحت و سقم
 46.1اداره فورا
آن ،داوطلبان غيرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده
و عدم موفقيت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمينات آفر
آنان را مسترد می نماید.
 46.2همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق ،اداره ،عقد قرارداد با
داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات ،مشخصات اداره و
قراردادی ،قيمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانون
تدارکات در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره
تدارکات ملی تجویز می نماید ،نشر می کند.

ماده–47حق
شکایت
داوطلب

 47.1هرگاه داوطلب در نتيجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل
تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در
صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری
ارسال نماید.
 47.2روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط تشریح
گردیده است.
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قسمت دوم:

صفحه معلومات داوطلبی

در صورت نياز رهنمود ها برای تکميل صفحه معلومات داوطلبیدر داخل قوس ها
با ذکر ماده مربوط دستورالعمل برای داوطلبان بشکل ایتاليکترتيب گردیده
است.
الف.

عمومیات

ماده 1
دستورالعمل
برای داوطلبان

ماده 4.1
دستورالعمل
برای داوطلبان
ماده 4.3
دستورالعمل
برای داوطلبان

اداره :شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  -وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی می باشد.
نام پروژه :
تهیه و تدارک  2پايه جنراتور  ،300 KVAدو عدد  ATSو کیبل
مورد نیاز برای زون کندهار ضرورت شرکت مخابراتی افغان
تیلی کام
شماره داوطلبی پروژهRebid-MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB :
نوع قرارداد :بالمقطع
میعاد قرارداد :بعد از عقد قرارداد به مدت سه ( )3ماه
میباشد
داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:
قابل تطبیق نیست
لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از
آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:
 www. npa.gov.afيا ageops.net
و يا لینک :
https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred-vendors

مادۀ 5.1
دستورالعمل
برای داوطلبان
ب.

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

مندرجات شرطنامه

مادۀ 6.3
دستورالعمل
برای داوطلبان

شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:
ويب سايت رسمی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 www.mcit.gov.afقابل دريافت میباشد .در صورت عدم دريافت و
يا بروز مشکالت ،داوطلبان محترم میتوانند از طريق شماره
تماس و ايمیل های ذيل به تماس شده تا در مورد راهنمائی و
همکاری الزم صورت گیرد.
شماره تماس020- 210 91 84 :
ایميل آدرسfaridullah.ahmadzai@afghantelecom.af :
کاپی

مادۀ 7.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

به s.akramy@afghantelecom.af :

جهت دریافت توضيح در مورد این شرطنامه ،به آدرس و معلومات
ارتباطی ذیل مراجعه گردد:
شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
آمريت تهیه و تدارکات
شخص مسؤل  :فریدهللا احمدزی و سيد کریم هللا اکرمی
شماره تماس020- 210 91 84 :
ایملfaridullah.ahmadzai@afghantelecom.af :
کاپی به s.akramy@afghantelecom.af :

Sultan.rabani@afghantelecom.af
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نوت :در مطابقت به فقره ( )1حکم سی ام طرزالعمل
تدارکات،درخواست توضیح در داوطلبی باز حد اقل بايد  10روز
تقويمی قبل از میعاد معینه تسلیمی آفرها ارايه گردد.
مادۀ 7.3
دستورالعمل
برای داوطلبان
ج.

جلسه قبل از داوطلبی:
قابل تطبیق نیست.

تهیه آفرها

ماده 10.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

آفر به زبان:دری ارایه گردد.

ماده 11.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

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

.1
.2
.3
.4
.5
.6

یک نقل از تصدیق نامه های راجستر داوطلب تصدیق
نامه هویت حقوقی ،جواز تجارتی مدار اعتبار و
سایر اسناد
یک نقل از اوراق ثبت و راجستر ماليه ,سند تصدیق
از تصفيه حساب ماليات آخرین دوره.
تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از
پرداخت دیون عاجر نبوده و در حالت ورشکستکی و
انحالل قرار ندارد
تعهد نامهد امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر
نداشتن تضاد منافع در تدارکات
تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم
محکوميت بر بااالثر تخلف در تجارت در خالل دو سال
قبل از اشتراک در داوطلبی
تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه
موصوف ویا یکی از کارمندان و مدیران مربوط وی
مطابق ماده  49قانون محروم نگردیده اند.

تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای
داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب باید بصورت درست و
مکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی داده شده باید توسط رئيس،
معاون و یا نماینده با صالحيت امضا و مهر گردد.
داوطلب مکلف است ،جدول قيمت های ارائه شده در آفر خویش و
فورم معلوماتی اهليت داوطلب را پس از مهرو امضاء داوطلب
بمنظور مصؤنيت با دقت چسب شفاف )اسکاشتپ (نماید
ماده 13.1
دستورالعمل
برای داوطلبان
ماده 14.5
دستورالعمل
برای داوطلبان
ماده )1( 14.6
دستورالعمل
برای داوطلبان
ماده 14.5
دستورالعمل
برای داوطلبان

ارائه آفر های بديل مجاز نمی باشد.

ویرایش شرایط تجارت بين المللی (}2015{)Incotermsمی
باشد.

محل مقصد :زون جنوب غرب (کندهار) دفتر مرکزی والیت کندهار
نوت :بعد از تحویلی و معاینه جنس از جانب هيئت معاینه،
قراردادی مکلف به نصب وانستاليشن آن ميباشد.
مقصد نهايی :زون جنوب غرب (کندهار) دفتر مرکزی والیت
کندهار
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داوطلبان باید نرخ مناسب ماليات داخلی  BRTرا در قيمت های
ارائه شده شان تذکر دهند و همچنان قيمت مجموعی بدون تکس را
در جدول قيمت ها در نظر گرفته ارائه نمایند.
جهت معلومات مزید در باره ماليات در افغانستان به سایت
 www.mof.gov.af/taxمراجعه گردد.

ماده 14.6
دستورالعمل
برای داوطلبان

قيمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعديل" نیست".

ماده 15.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

قیمت آفربايد به افغانی ارائه گردد:

ماده 18.3
دستورالعمل
برای داوطلبان

داوطلب مکلف است نرخ خويش را به افغانی ارائه
نمايد.در صورت ارائه قیمت آفر به اسعار خارجی ،در اين
حالت نرخ های ارائه شده داوطلب به اسعار افغانی تبديل
میگردد.
مدت کارآیی اجناس :
مدت کار آئی هر جنراتور حد اقل  40,000ساعت ظرفیت و توانائی
گردش را داشته باشد
مدت کارائی  ATSها ،برای مدت پنج ( )۵سال می باشد.

ماده 19.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

اجازه نامه توليد کننده  " :ضرورت است"

ماده
19.1دستورالعمل
برای داوطلبان

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

ماده 20.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

مدت اعتبار آفر  ( 90نود) روز بعد ختم معياد تسليمی آفر می
باشد.

ماده 21.1
دستورالعمل
برای داوطلبان
ماده 21.2
دستورالعمل
برای داوطلبان

تضمين آفر " الزم" می باشد.
تضمين آفر صادر شده توسط یکی ازبانک های راجستر شده در
دافغانستان بانک بوده ومطابق محتویات فورم شماره  5شرطنامه
ارایه گردد.

مقدار تضمین آفر :مبلغ( ) 300،000سه صد هزار افغانی به شکل
تضمین بانکی میباشد که مدت اعتبار آن  28روز اضافه تر
از مدت اعتبار آفر ( 118روز) باشد ،تضمین آفر به اشکال
ديگر مانند پول نقد ،دارائی منقول يا غیر منقول ...
قابل قبول نمی باشد،
در ضمن تضمین آفر بايد بشکل اصلی (گرانتی بانکی
( )Bank Guaranteeمطابق فارمت داده شده مندرج شرطنامه
هذا) تسلیم داده شود،هیج نوع کاپی ويا اسکن شده تضمین
آفر قابل پذيرش نیست .در صورتیکه میعاد تضمین آفر
کمتر از  118روز تقويمی سر از تاريخ آخرين ضرب العجل
تسلیمی آفر ها (آفرگشائی) باشد ،دراين صورت ،آفر
ارائه شده داوطلب رد گرديده و غیر جوابگو محسوب
میگردد.
در صورت حالت معامه مشترک بین داوطلبان (  ،)JVتضمین
آفر بايد بنام تمام شرکای آن باشد ،در غیر آن آفر
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ارائه شده داوطلبان مشترک رد و غیر چوابگو پنداشته می
شود.
ماده21.7
دستورالعمل
برای داوطلبان

هرگاه داوطلب مرتکب اعمال مندرج یکی از اقدامات مندرج
در پاراگراف هایجز ( )1و ( )2را نقض نماید ،حکومت وی
را از اعطای قرارداد مربوط توسط اداره به مدت {دو الی
پنج} سال غيرواجد شرایط اعالم مينماید.

ماده 22.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

عالوه بر اصل آفر ،به تعداد"يک

د.

" کاپی آن نيز باید تسليم داده شود.
نوت  :درصورت موجودیت تفاوت ميان اصل وکاپی ،اصل آن قابل
اعتبار خواهد بود.

تسلیمی و گشايش آفرها

ماده 23.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

داوطلبان " نبايد"
ارایه نمایند.

ماده 23.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

در صورت که ارایه آفر بصورت الکترونيکی مجاز باشد ،روش آن
درج گردد:

ماده 23.2
دستورالعمل
برای داوطلبان

آفرهای خویش را به صورت الکترونيکی

" قابل تطبیق نیست" .

پاکت های داخلی و بيرونی باید حاوی عالیم تشخيصيه اضافی
ذیل باشند:
نام پروژه تهیه و تدارک  2پايه جنراتور  ،300 KVAدو
عدد  ATSو کیبل مورد نیاز برای زون کندهار ضرورت شرکت
مخابراتی افغان تیلی کام
شماره داوطلبی پروژه:

Rebid- MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB

هشدار :آفرها نبايد قبل از وقت تعیین شده باز گردد.
توجه :سلطان ربانی خالقی -آمر تهیه و تدارکات  -شرکت
مخابراتی افغان تلی کام
آدرس :محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل  4وزارت
مخابرات و تکنالوژی ،کابل افغانستان.
ماده 24.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

صرف به مقاصد ارائه آفر ،آدرس اداره عبارت است از:
توجه :آمريت تهیه و تدارکات ،شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
آدرس :منزل چهارم ،تعمير ُ
پست پارسل ،وزارت ،شرکت مخابراتی
افغان تيلی کام ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،محمد
جان خان وات
شهر :کابل – افغانستان
نمبر تیلفون020 – 210 9184 :

ضرب االجل برای تسلیمی آفرها:
تاريخ :

 15عقرب 1401

زمان :ساعت  10بجه قبل از ظهر
ماده 27.1
دستورالعمل
برایداوطلبان

بازگشايی آفرها در محل ذیل صورت ميگيرد:
آدرس :شرکت مخابراتی افغان تيلی کام ،تعمير ُ
پست پارسل،
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،محمد جان خان وات.
منزل و شماره اطاق :منزل چهارم ،صالون کنفرانس ریاست عمومی
شرکت
شهر :کابل – افغانستان
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تاريخ  15 :عقرب 1401
زمان :ساعت  10بجه قبل از ظهر
گشايش آفرها همزمان درعین روزبعد از اخذ آفرها درمحل وآدرس ذکر
شده فوق ،صورت میگیرد.
نوت :درصورتيکه تاریخ مشخص شده برای تسليمی آفر به روز رخصتی
تصادف نماید ،آفرها در روز بعدی کاری درهمان ساعت ازقبل تعيين
شده تسليم داده وبازگشایی صورت ميگيرد.
ماده 27.2
دستورالعمل
برای داوطلبان

درصورتيکه ارائه آفر به صورت الکترونيکی طبق بند  1ماده 23
دستورالعمل برای داوطلبان مجاز باشد ،روش های مشخص گشایش
آفرها طور ذیل خواهد بود:
" قابل تطبیق نیست" .

هـ.

ارزيابی و مقايسه آفرها

ماده 35.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

آفرهای ارایه شده به واحد های پولی مختلف ،باید به واحد
پولی افغانی تبدیل شوند.
منبع نرخ تبادله :د افغانستان بانک میباشد
تاریخ تبادله اسعار :روز آفر گشايی

ماده 36.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

ترجيحات داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات و
متحدالمال شماره  NPA/PPD/C20/1396تطبيق می گردد.
به تأسی از ماده هفتم قانون ،ادارات تدارکاتی مکلف اند،
جهت تشويق و حمايت از سرمايه گذاری و تولیدات داخلی موارد
حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخلی را طور ذيل در پروسه
های تدارکاتی خويش ،عملی نمايند:
 . 1توليدات داخلی در مقایسۀ توليدات خارجی؛( )25فيصد؛
 . 2داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقيم افغانستان در مقایسه
داوطلب خارجی غير مقيم ( )10فيصد؛
 . .3داو طلب داخلی زن در مقياسه با داوطلب داخلی وداو
طلب خارجی مقيم افغانستان ()5فيصد.
 .4داوطلب خارجی که شرکای داخلی ) (Joint Ventureدارند و یا
متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشد ،در مقایسۀ
سایر داوطلبان خارجی( )5فيصد.
 .5منظور از "داوطلب" در اجرای فقره ( )1این حکم ،اشخاص
حکمی مندرج جز  3ماده سوم قانون تدارکات است و داوطلب
داخلی زن مندرج جزء  3فقره ( )1این حکم عبارت از شخصی حکمی
است که مالکيت و اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل
( )50فيصد کارکنان آن متشکل از زنان باشد.
شماره فقره های ( )2وبعد از آن به ترتيب به ( )3و ()7
تعدیل گردید))
ً ،به منظور حمایت از توليدات داخلی جهت رشد اقتصادی،
عالوتا
افزایش ميزان اشتغال زایی وسرمایه گذاری ،اداره تدارکات
ملی حسب ضرورت ،ازتوليدات داخلی تعریف آتی را ارائه
ميدارد:
« توليدات داخلی :در پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل
مصرف نهای (جنس/محصول) اطالق ميگردد ،که حد اقل ( )50فيصد
طراحی وپروسس آن در داخل کشور انجام شده باشد»
با توجه به موارد فوق ادارات مکلف به رعایت مراتب آتی در
پروسه های تدارکاتی ميباشند:
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 . 1اداره ،جهت تشویق افزایش ميزان اشتراک توليد کنندگان
داخلی درمراحل تدارکات ،درشرطنامه های خویش معيار حجم
معامالت ساالنه را برای آنان درنظر نگرفته ،بلکه ميزان
توانایی توليد ماهانه/ربعوار /یا ساالنه توليد کننده را با
توجه به ميزان نيازمندی ماهانه/ربعوار یا ساالنه خویش
منحيث معيار تجربه کاری مشابه وی مد نظر قرار دهند.
البته ،داوطلب (توليد کننده) مکلف به ارائه اسناد ومدارک
مبنی بر ظرفيت توليد وعرضه اجناس و محصوالت مورد نياز
اداره در مطابقت با ميزان نيازمندی وکيفيت پروسس و توليد
طی ميعاد مشخص شده در شرطنامه اداره ميباشد .هيئت ارزیابی
اسناد و مدارک فوق را مورد ارزیابی قرارداده ودرصورت لزوم
وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات ،معلومات واسناد الزم را
در زمينه مطالبه وتحت غور وبررسی قرار دهد.
 . 2داوطلبان مکلف اند جهت مستفيد شدن از امتياز ترجيح
داخلی ،درآفرخویش نام ومرجع توليد اجناس را مشخص سازند،
درصورتيکه داوطلب در آفر خویش از نام و مرجع توليد اجناس
و محصوالت مورد نياز مندرج شرطنامه متذکر نگردد ،تطبيق
ترجيح داخلی باالی آفر وی عملی نميباشد.
 .3طبق فقره ( )7حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعایت جزء 1
فقره ( ) 1ماده چهل و هشتم قانون تدارکات ،داوطلب جهت
برخورداری از ترجيح تدارکات از منابع داخلی مکلف است
اسناد ،مدارک وتصدیق نامه های الزم را ارائه وهيئت ارزیابی
از صحت وسقم آن از طریق مراجع ذیربط اطمينان حاصل نماید،
درصورت عدم ارائه اسناد و مدارک مطالبه شده یا ارائه
معلومات غير واقعی ،داوطلب نه تنها از امتيازات ترجيح
داخلی مستفيد نگردیده ،بلکه وفق احکام مادۀ چهل و نهم
قانون به پروسه محروميت معرفی ميگردد.
ً قرارداد با
 .4داوطلب از امتياز ترجيح داخلی مستفيد وطبقا
وی عقد گردیده ،مکلف است اجناس مورد نياز را از منابع داخلی
طبق مشخصات ومندرجات قرارداد تهيه واکمال نماید ،در غير
اینصورت ،اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل تدارکات در حصۀ
وضع جریمه تاخير ،جبران نقض قرارداد ،فسخ قرارداد ،تطبيق
جبران خساره و معرفی به پروسه محروميت اجراآت به موقع را
مرعی دارد.
ماده 37.5
دستورالعمل
برای داوطلبان

ارزیابی برای"{:مجموعی اقالم"" }اجرا ميگردد.
ارزیابی برای هر بخش صورت می گيرد ،قيمت قلم یااقالم که
برایآن قيمت ارائه نشده است ،ازاوسط قيمتهای ارائه شده
برای همان قلم یا اقالم در آفرهای سایر داوطلبان محاسبه و
شامل قيمت آفر داوطلب می گردد .در صورتيکه آفردیگری ارائه
نگردیده باشد،آفروی طبق حکم ماده بيست و پنجم قانون رد
ميگردد.
در صورتیکه مجموع قیمت قلم يا اقالمی که برای آن قیمت ارائه
نشده است ،از ( )10فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نمايد ،آفر
وی غیرجوابگو محسوب می گردد..

ماده 37.3
دستورالعمل
برای داوطلبان

تعدیالت به اساس معيارات ذیل که در قسمت  ( 3معیارات ارزيابی
و اهلیت) تذکر رفته ،صورت می گيرد:
انحراف درجدول تسليمی{ :نخیر}
انحراف درجدول پرداخت{ :نخیر}
مصارف تعویض اجزای عمده ،پرزه جات اضافی الزامی ،و خدمات:
{نخیر}
موجودیت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهيزات ارایه شده آفر
در امارت اسالميافغانستان{نخیر}
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مصارف پيشبينی شده عملياتی و مراقبت درجریان عمر استفاده
تجهيزات { نخیر }
 -1کارآیی و مولدیت ارایه شده؛ {نخیر}
ماده14.2
دستورالعمل
برای داوطلبان

و.

داوطلبان باید  %100اقالم شامل لست ضروريات مندرج شرطنامه را
نرخ ارایه نمایند.
قيمت قلم یا اقالم که برای آن قيمت ارائه نشده است ،از
اوسط قيمت های ارائه شده برای همان قلم یا اقالم در آفرهای
سایر داوطلبان محاسبه و شامل قيمت آفر داوطلب می گردد .در
صورتيکه آفر دیگری ارائه نگردیده باشد ،آفر وی طبق حکم
ماده بيست و پنجم قانون رد می گردد .در صورتيکه مجموع قيمت
قلم یا اقالمی که برای آن قيمت ارائه نشده است ،از ()10
فيصد قيمت آفر داوطلب تجاوز نماید ،آفر وی غيرجوابگو
محسوب می گردد..

اعطای قرارداد

ماده 42.1
دستورالعمل
برای داوطلبان

ماده 47.2
دستورالعمل
برای داوطلبان

حد اکثر فيصدی مقدار فی قلم که زیاد می گردد عبارت است از
الی  25فيصد قيمت مجموعی قرار داد .
حد اکثرفيصدی مقدار فی قلم که کم می گردد عبارت است از
الی  25فيصد قيمت مجموعی قرار داد .

شکايات به آدرس ذيل ارسال شده می تواند:
در صورت داشتن شکایت از عدم برندن شدن آفر ،داوطلب
ً درخواست نماید.
ميتواند از آدرس ذیل توضيحات کتبا
سلطان ربانی خاليقی – آمر تهيه و تدارکات ،شرکت
مختبراتی افغان تلی کام ،وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی -محمد جان خان وات ،تعمير پوست پارسل -منزل
چهارم شرکت مخابراتی افغان تلی کام .کابل.
ایميل آدرسsultan.rabani@afghantelecom.af :
شماره تماس0745500006 :

قسمت سوم :معیارات ارزيابی و اهلیت
این قسمت معيارات مندرج قسمت دستورالعمل برای داوطلبان را در توضيح معياراتکه
اداره در ارزیابی آفر ها و تشخيص داوطلب دارای اهليت مد نظر می گيرد تکميل
می نماید .سایر معيارات که شامل این قسمت نباشد ،مورد استفاده قرار نمی
گيرد.
{اداره مکلف است ،معيار های اختصاص داده شده به مراحل تدارکات را درج شرطنامه
مربوط نماید}
فهرست عناوين
 .1ترجيح داخلی (بند  1ماده  36دستورالعمل برای داوطلبان)
 .2معياراتاضافی (جزء  4بند  3ماده 37دستورالعمل برای داوطلبان))قابل
تطبيق نمی باشد(
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 .3قرارداد های چندگانه (بند  5ماده  37دستورالعمل برای داوطلبان)
) قابل تطبيق نمی باشد(
 .4شرایط ارزیابی بعدی (بند  2ماده  39دستورالعمل برای داوطلبان
 .1ترجیح داخلی (بند  1ماده  36دستورالعمل برای داوطلبان)
اداره ترجيح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می نما ید.
تطبيق ترجيح داخلی و درجه بندی آفر ها طور ذیل صورت می گيرد:
 .1توليدات داخلی در مقایسۀ توليدات خارجی؛ ( )25%فيصد؛
 .2شرکت های داخلی و شرکت های خارجی مقيم افغان ستان در مقای سه
خارجی غير مقيم ( )10%فيصد؛

شرکت های

 . 3شرکت های خارجی که شرکای داخلی ) (Joint Ventureدارند و یا متعهد به دا شتن
قراردادی فرعی داخلی می باشند ،در مقایسۀ سایر شرکت های خارجی ( )5%فيصد
 .4داو ط لب داخلی زن در مق ياسههههه با داوط لب داخلی وداو ط لب خارجی مقيم
افغانستان ( )5%فيصد.
. 5منظور از "داو طلب "در اجرای فقره ( )1این حکم ،اشههخاص حکمی مندرج جز 3
ماده سوم قانون تدراکات ا ست وداو طلب داخلی زن مندرج جز  3فقره فقره ()1
این حکم عبارت از شخصی حکمی است که مالکيت و اسهام آن متعلق به زنان بوده
و حد اقل ( )50فيصد کارکنان آن متشکل از زنان باشد.
شماره فقره های()2وبعد ازآن به ترتيب به()3و()7تعدیل گردید))
ً به منظور حمایت ازتوليدات داخلی جهت رشههد اقتصههادی  ،افزایش ميزان
عالتا
اشتغال وسرمایه گذاری،اداره تدارکات ملی حسب ضرورت،ازتوليدات داخلی تعریف
آتی ارایه ميدارد:
تول يدات داخلی:در پروسههههه تدار کاتی به آن دسههه ته مواد قا بل مصهههرف
نهای(جنس/مح صول)اطالق ميگردد که حد اقل()50في صد طراحی وپرو سس ان در داخل
کشور انجام شده باشد.
هههه های
با تو جه به موارد فوق اداررت مکلف به ر عا یت مرا تب آتی در پروسه
تدارکاتی ميباشند:
 .1اداره جهت تشههویق افزایش مييزان اشههتراک توليد کننده کان داخلی درمراحل
تدار کات،در شرطنامه های خویش معيار حجم معامالت ساالنه را برای آنان درنظر
نگرفته ،بلکه ميزان توانای توليد ماهانه/ربعوار /یا سههالالنه توليد کننده
را باتوجه به ميزان ن يازمندی ماهانه/ربعوار یاسهههاالنه خویش منحيث معيار
تجربه مشابه وی مد نظر قراردهند.
البته داوطلب (توليد کننده) مکلف به ارایه اسهههناد ومدارک مبنی بر ظرفيت
هههه اجناس ومحصهههوالت مورد ن يازاداره در م طابقت به با ميزان
تول يد وعرضه
نيازمندی وکيفيت پروسههس و توليد طی ميعاد مشههخص شههده در شههرطنامه اداره
ميبا شد.هيت ارزیابی ا سناد ومدارک فوق را مورد ارزیابی قرارداده ودر صورت
لزوم وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واسهههناد الزم را در زمينه
مطالبه وتحت غور وبررسی قراردهد.
 .2داوطلبان مکلف اند جهت مسهههتفيد از امتياز ترجيح داخلی،درآفرخویش نام
ومرجع توليد اجناس را م شخص سازند،در صورتيکه داوطلب در افر خویش ازنام
مرجع توليد اجناس ومح صوالت مورد نياز مندرج شرطنامه متذکر نگردیده تطبيق
ترجيح داخلی باالی آفر وی عملی نميباشد.
 .3طبق فقره ( )7حکم چ هارم طرزالع مل تدار کات ور عا یت جز  1فقره( ) 1ماده
چهل ه شتم قانون تدارکات،داوطلب جهت برخورداری از ترجيح تدارکات از منابع
داخلی مکلف اسناد مدارک وتصدیق نامه های الزم راارایه وهيت ارزیابی از صحت
وسهههقم آن ازطریق مراجع ذیربط اطمينان حاصهههل نماید.درصهههورت عدم ارایه
هههده با معلومات غير واقعی]داوطلب نه تنها از
اسهههنادومدارک مطالبه شه
امتيازات ترجيح داخلی مسههتفيد نگردیده،بلکه وفق ماده چهل و نهم قانون به
پروسه محروميت معرفی ميگردد.
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ً قراردادباوی ع قدگرد یده
.4داوط لب از امت ياز ترجيح داخلی مسهههتف يد وطب قا
،مکلف ا ست اجناس مورد نيازرا ازمنابع داخلی طبق م شخ صات ومندرجات قرارداد
ته يه واک مال ن ما ید،در غير این صهههورت،اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل
تدارکات در ح صه و ضع جریمه تاخير ،جبران نقض قرارداد ،ف سخ قرارداد ،تطبيق
جبران خساره ومعرفی به پروسه محروميت اجراات به موقع را مرعی دارد.
 .2معیارات اضافی
قابل تطبيق نيست

قرارداد های چندگانه(بند 5ماده  37دستورالعمل برای داوطلبان) قابل
.3
تطبيق نيست
اداره بيشتر از یک قرارداد را به داوطلبيکه ترکيب آفرهای دارای نازلترین
قيمت راارائه نموده (یک قرارداد برای هرآفر) و با معيارهای ارزیابی
بعدی مندرج فقره  4را بر آورده نماید ،اعطا می نماید.
ادارهمکلف است:
 -1صرف بخش ها و قراردادهائيکه فيصدی اقالم فی بخش و کميت فی قلم طوریکه
دربند  7ماده  14دستورالعمل برای داوطلبان مشخص شده است ارزیابی نماید.
اداره مکلف است موارد ذیل را در نظر بگيرد:
( )1آفر ارزیابی شده دارای نازلترین قيمت برای هربخش؛ و
تخفيف ارائه شده در هر بخش و روش اجرای آن طوریکه درآفر داوطلب پيشنهاد
شده است.
.4

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

بعد از تشخيص آفردارای نازلترین قيمت درمطابقت با بند  1ماده 38دستورالعمل
برای داوطلبان ،اداره می تواند ارزیابی بعدی آفررا طبق ماده  39دستورالعمل
برای داوطلبان ،صرف بااستفاده از شرایط مشخص شده راه اندازی کند .شرایطيکه
شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهليت داوطلب استفاده شوند:

الف :توانايی مالی:
داوطلب بايد با ارايه صورت حساب بانکی (استیتمنت بانکی ويا فورمه تسهیالت
اعتباری يا  ،line of Creditاعتبار نامه بانکی که نشان دهنده توانمندی مالی
داوطلب بوده و بنام وی (شرکت) حداقل مبالغ مندرج ذيل باشد ارايه نمايند:
( 2،300،000دو میلیون و سه صد هزار افغانی) اسناد بانکی شامل ( صورت حساب
يا اعتبار نامه های بانکی) خويش را از تاريخ نشر اعالن تدارکات الی ختم
میعاد تسلیمی آفر انضمام آفر ارائه نمايند.
نوت  :2بر اساس متحد المال شماره  NPA/PPD/No.16/1395ریاست پاليسی تدارکات،
داوطلبان مکلف اند:
سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرين دوره قبل از آفرگشايی (صادره وزارت محترم
مالیه) را ضم آفر خويش ارايه نمايد .هر گاه تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب
در جريان باشد ،وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی
(صادره وزارت محترم مالیه) را ارايه نمايد
نوت  :1مبالغ فوق می تواند به یکی از واحد های پولی خارجی (اسعار)،که به
آسانی قابل تبادله باشد؛ نيز ارایه گردد.

ب :تجربه و ظرفیت تخنیکی ( تجربه مشابه):
داوطلب بايد اسنادی را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت
تخنیکی مندرج ذيل را داشته باشند ارائه نمايد:
میزان تجربه کاری مشابه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد ( 1يک)
قرارداد اجناس با ماهیت و اندازه مشابه مبلغ ( 5,500,000پنج میلیون و پنج
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صد هزار) افغانی و يا دو قرارداد اجناس با ماهیت و اندازه مشابه مبلغ
( 9, 250,000نه میلیون دو صد و پنجا هزار) افغانی در خالل  10سال اخیر اجراء
و اکمال گرديده باشد .بمنظور مطابقت با اين معیار داوطلب بايد حد اقل ()70
فیصداجناس را تکمیل نموده باشد .قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت
منازعه بیشتر از ( )10فیصد قیمت قرارداد باشد ،نمی تواند منحیث تجربه مد
نظر گرفته شود؛

ج .حد اقل الزم حجم معامالت ساالنه )Annual Turn over(:
داوطلبان گزارش مالی ،بیالنس شیت که توسط مفتش مستقل ترتیب و يا تصديق
گرديده باشد يا ساير اسناد مالی معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد
ارائه شده را نشان دهد ،حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل  5سال اخیر به
شرح ذيل ارايه نمايند ( 10،200،000 :ده میلیون و دو صد هزار) افغانی
نوت :برای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت داوطلبان برای جز الف ،ب و ج
 ،هر شریک باید حد اقل ( )25فيصد و شریک اصلی حد اقل ( )40فيصد معيار
های اهليت را تکميل نماید .ارقام اهليت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می
گردد و مجموع ارقام اهليت شرکا حد اقل ( )100فيصد معيار اهليت را تکميل
نماید .عدم تکميل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد.
 .1بر اساس اطالعيه شماره NPA/PPD/No.16/1395
داوطلبان مکلف اند:

ریاست پاليسی تدارکات،

سند تصفيه حسابات مالياتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی (صادره وزارت
محترم ماليه) را ضم آفر خویش ارایه نماید .هر گاه تصفيه حسابات
مالياتی داوطلب در جریان باشد ،وی می تواند سند مبين تحت دوران بودن
تصفيه حسابات مالياتی (صادره وزارت محترم ماليه) را ارایه نماید.
 طبق اطالعيه شماره  NPA/PPD/NO.25/1397 :ریاست پاليسی تدارکات ،اداره
تدارکات ملی:
به تأسی از هدایت مندرج فيصله شماره  2993مؤرخ  1397/10/09کميسيون محترم
تدارکات ملی ،که چنين صراحت دارد:
"منبعد تصدی ها و شرکت های دولتی حين عقد قرارداد با ادارات دولتی از
تضمينات آفر و اجرا معاف ميباشند".
البته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبيق و رعایت سایر احکام
قانون ،طرزالعمل و اسناد تقنينی تدارکات در پروسه های تدارکاتی دولتی
می باشند.
ههای
ههه هه
ههماره  NPA/PPD/No.22/1397در پروسه
ههال شه
ههد المه
ههق متحه
 طبه
تههدارکاتی ،تصههدی ههها و شههرکت هههای دولتههی از ارایههه اسههناد
توانمندی مالی و حجم معامالت معاف می باشد.
 بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارایه شده داوطلب ،هيئت
ارزیابی ميتواند با رعایت بند ( )5صفحه سوم متحدالمال شماره
 NPA/PPD/C22/1397ذیالً اقدام نماید:
 .aدر صورت که قرارداد به دالر امریکایی عقد گردیده باشد ،هيئت
ارزیابی قيمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه به نرخ تبادله
دالرامریکایی در سند بودجه سال مالی فعلی (سال مالی ارزیابی) به
واحد پولی افغانی تبدیل ،منحيث ارزش پولی قرارداد مربوط مد نظر
قرار می دهد.
در صورتيکه قرارداد به واحد پولی افغانی عقد گردیده باشد ،هيئت ارزیابی
قيمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه به نرخ تبادله دالر امریکایی در
سند بودجه سال عقد قرارداد ،به دالر امریکایی تبدیل و سپس آن را با توجه
به نرخ تبادله دالر امریکایی در سند بودجه سال مالی فعلی ( سال مالی
ارزیابی) به واحد پولی افغانی تبدیل ،منحيت ارزش پولی قرارداد مربوط
مدنظر قرار می دهد.
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قسمت چهارم :فورمه های داوطلبی
فهرست
عنوان فورمه

شماره فورمه
فورمه های داوطلبی
فورمه اجناس01/

فورمه معلومات داوطلب

فورمه اجناس02/

فورمه معلومات شریک شرکت مشترک ()JV

فورمه اجناس03/

فورمه تسليمی آفر

فورمه اجناس04/
فورمه اجناس05/

جدول قيمت برای اجناس وارداتی که در بيرون از
امارت اسالمی افغانستان ساخته شده اند

جدول قيمت برای اجناس قبالً وارد شده ایکه در بيرون از امارت اسالمی
افغانستان ساخته شده اند

فورمه اجناس06/
افغانستان ساخته شده اند

جدول قيمت برای اجناسيکه درامارت اسالمی

فورمه اجناس07/

جدول قيمت و تکميل خدمات ضمنی

فورمه اجناس08/

تضمين آفر :ضمانت بانکی

فورمه اجناس09/
باشد)

تضمين آفر :اظهارنامه تضمين آفر

فورمه اجناس10/

اجازه نامه توليد کننده

شماره داوطلبی:
تاریخ:

(اقابل تطبيق نمی

فورمه معلومات داوطلب
فورمه اجناس01/
Rebid- MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB

{روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}
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صفحات{شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
.1

معلومات عمومی داوطلب

1.1

نام قانونی داوطلب{ :نام قانونی داوطلب درج گردد}

1.2

درصورت شرکت های مشترک نام قانونی هر شریک شرکت مشترک{ :نام قانونی
هر شریک مشترک درج گردد}

1.3

کشوریکه که شرکاء شرکت مشترک ( )JVراجستر شده اند ویا راجستر می
گردند{:نام کشور درج گردد}

1.4

سال راجستر داوطلب{ :سال راجسترداوطلب درج گردد}

1.5

آدرس قانونی داوطلب در کشور راجستر شده{:آدرس مکمل درج گردد}

1.6

معلومات درمورد نماینده باصالحيت داوطلب
نام{ :نام نماینده باصالحيت درج گردد}
آدرس{ :آدرس نماینده باصالحيت درج گردد}
شماره تليفون/فکس{ :شماره تليفون/فکس نماینده باصالحيت درج گردد}
ایميل آدرس{ :ایميل آدرس نماینده باصالحيت درج گردد}

نمونه امضا نماینده با صالحيت:

1.7

شماره تشخيصيهماليه دهی داوطلب ){ : (TINنمبرتشخيصيه ماليه داوطلب درج
گردد}

1.8

کاپی های اصلی اسنادذیل ضميمه می باشد ،گزینه/گزینه های مربوط را
نشانی نمائيد:


اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء  1این فورمه در
مطابقت بهبند  1وبند  2ماده  4دستورالعمل برای داوطلبان؛



درصورتشرکت های مشترک  ،سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه
شرکت های مشترک درمطابقت با بند  1ماده 4دستورالعمل برای

داوطلبان؛


درصورتيکه نهاد دولتی داوطلب باشد ،سند تثبيت استقالليت مالی و سند
که نشان دهنده فعاليت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد؛



سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛

.2

معلومات درمورد اهلیت داوطلب

2.1

تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط
در  10سال اخير{ :تعداد قرارداد ها حروف و ارقام درج گردد}

2.2

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

2.3

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

2.4

اکمال یک یا دو قرارداد مشابه در جریان  10سال گذشته{ :جزئيات اکمال
اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمينی تحویلی و اکمال تعهد شده
را لست گردد}

.3

معلومات مالی داوطلب

3.1

راپورهای مالی یا بيالنس شيت یا حساب مفاد وضرر یا راپورهای تفتيش یا
سایر معلومات بانکی همراه با اسناد مربوط یا ترکيبی ازاینها که
نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس{ .لست مندرجات ذیل را ترتيب

داده کاپی های آن را ضميمه کنيد}
3.2

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

نام{ :نام نماینده با صالحيت درج گردد}
آدرس{ :آدرس نماینده با صالحيت درج گردد}
شماره های تليفون /فکس{ :شماره های تليفون /فکس را درج گردد}
ایميل آدرس{ :ایميل آدرس نماینده باصالحيت درج گردد}
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فورمه معلومات هر شريک داوطلب مشترک
فورمه اجناس02/

این یادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی درتکميل نمودن فورمه در حين
تهيه شرطنامه ميباشد ،اما نباید شامل شرطنامه صادرشده گردد.
معلوماتيکه در صفحات ذیل توسط داوطلب درج ميگردد جهت تثبيت واجد شرایط
بودن و اهليت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به دستورالعمل برای داوطلبان،
استفاده شود}
شماره داوطلبی:

Rebid-MCIT-AFTEL/1401/G007/NCB

تاریخ:

{روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}

صفحات{شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
.1

معلومات عمومی شرکت های مشترک

1.1

نام قانونی داوطلب{ :نام قانونی داوطلب درج گردد}

1.2

نام شرکایداوطلب مشترک{ :نام شریک شرکت های مشترک درج گردد}

1.3

راجسترشرکایداوطلب مشترک{ :کشوریکه درآن شرکت های مشترک راجستر
شده است ،درج گردد}
سال راجستر هر شرکایداوطلب مشترک{:سال راجسترشریک هر شرکت های
مشترک درج گردد}

1.5

آدرس قانونی هر شرکایداوطلب مشترک درکشوریکه راجستر شده است:

1.4

1.6

{آدرس شریک شرکت های مشترک را درکشوریکهراجستر شده ،درج گردد}
معلومات نماینده باصالحيت شرکت های مشترک
نام{ :نام نماینده باصالحيت درج گردد}
آدرس{ :آدرس نماینده باصالحيت درج گردد}
شماره های تليفون وفکس{ :شماره های تليفون و فکس نماینده
باصالحيتدرج گردد}

ایميل آدرس{ :ایميل آدرس درج گردد}
نمونه امضا نماینده با صالحيت :

1.7

کاپی های اصلی اسناد ذیل ضميمه ميباشند {بکس های اسناد اصلی ضميمه
شده را چک نمائيد}


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



درصورتيکه نهاد دولتی داوطلب باشد ،سند تثبيت استقالليت مالی و
سند که نشان دهنده فعاليت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد
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فورمه تسلیمی آفر
شماره داوطلبی:

فورمه اجناس03/
Rebid-MCIT-AFTEL/1401/G007/NCB

تاریخ:

{روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}

صفحات{شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
به :شرکت مخابراتی افغان تیلی کام -وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
مایان که درزیر این فورمه امضا نموده ایم ،اظهارمينمائيم اینکه:
 .1ما شرطنامه را دقيق مطالعه کردیم و هيچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضميمه
شماره{:شماره و تاریخ صدور ضميمه را درصورت لزوم درج گردد} نداریم؛
 .2ما پيشنهاد می نمائيم که درمطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی مندرج جدول
نيازمندیهای اجناس و خدمات ضمنی را{یک توضيح مختصر درمورد اجناس و خدمات

ضمنی درج گردد} اکمال مينمائيم؛
 .3قيمت مجموعی آفرما به استثنای هرگونه تخفيفات پيشنهاد شده در ذیل عبارت
استاز{:قيمت مجموعی آفر به حروف وارقام ،بيانگرمبالغ مختلف و اسعارهای
مربوطه درج گردد}؛
 .4تخفيفات پيشنهاد شده :درصورتيکه آفرماقبول شود ،تخفيفات ذیل قابل اجرا
خواهد بود:
()1

قيمت مجموعی تخفيفات به حروف........................:

قيمت مجموعی تخفيفات به ارقام{.....................:هر تخفيف
()2
پيشنهاد شده و اقالم مشخص شده جدول نيازمندیها را که قابل اجرا است،
با جزئيات آن مشخص کنيد}؛
 .5آفرمابرای ميعاد مشخص در بند  1ماده 20دستورالعمل برای داوطلبان ،سراز
تاریخ ضرب االجل تسليمی آفرها درمطابقت با بند 2ماده 24دستورالعمل برای
داوطلبان اعتبارداشته و درهرزمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما
الزامی و قابل قبول بوده ميتواند؛
 .6هرگاه آفرما قبول شود ،ما تعهد ميسپاریم که تضمين اجراءرا درمطابقت با
ماده 44دستورالعمل برای داوطلبان و ماده  18شرايط عمومی قرارداد ،بخاطر
اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائيم؛
 .7مابشمول

قراردادیان

فرعی

یا

اکمال

کننده

گان

برای

هربخش

از

قرارداد،دارای تابعيتکشورهای واجد شرایط{مليت داوطلب را بشمول مليت
شرکای ش امل داوطلبی ،هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد ،و مليت هریک
قراردادیان فرعی و تهيه کننده گان درج گردد}می باشيم.
 .8ما ،مطابق بند  2ماده 4دستورالعمل برای داوطلبان  ،هيچ نوع تضاد منافع
نداریم؛
 .9شرکت ما ،بشمولشرکا و قراردیان فرعی وتهيه کننده گان ،تحت قوانينامارت
اسالمی افغانستان ،درمطابقت با بند  3ماده 4دستورالعمل برای داوطلباناز
طرفدولت امارت اسالمی افغانستان غيرواجد شرایط شناخته نشده ایم؛
 .10ما ميدانيمکه اداره مکلف به قبولی آفر داراینازلترین قيمتارائه شده
و یا هر آفر دریافت شده دیگر نيست.

نام{:نام مکمل شخص با صالحيت که فورمه تسليمی آفرراامضا مينماید ،درج گردد}
امضا{:امضا شخصی که نام و عنوان وظيفه وی تذکر داده شد}
تاریخ{:روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}
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جدول قیمت اجناسکه در بیرون از افغانستان ساخته شده و وارد میگردد
آفرهای گروپ ج– اسعاردرمطابقت با ماده 15دستورالعمل برای داوطلبان
بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم اين شرطنامه داوطلبان قیمت های خويش ار برای جناس متذکره ارايه نمايند.
فورمه اجناس04/
Rebid-MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB
شماره داوطلبی:
{روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}
تاریخ:
صفحات{شماره هر صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

{داوطلب این جدول قيمت را درمطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری می نماید .لست اقالم در فقره 1جدول قیمت
باید با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص درجدول نيازمندیهای اداره منطبق باشد.
1
شما
ره

2
توضيح
اجناس

4
3
کشور تع
اصلی دا
د

1

Diesel
Generato
300-KVA
OriginalPar
kins, Cater
& pillar
Equivalent

2

2

ATS / ATI
630
اصلي
بين برق
شهري و
جنراتور
ها

2

5
واحد

6
قيمت فی واحد
به شمول
مکلفيت های
گمرکی و
ماليات
وارداتی
پرداخت شده،

7
مکلفيت
های گمرکی
و ماليات
وارداتی
پرداخت
شده

9
8
قيمت فی قلم
قيمت فی
واحد خالص خالص مکلفيت
ه
مکلفيت
های گمرکی ای گمرکی و
و ماليات ماليات
وارداتی
پرداخت شده،
()8X 4

پایه

عدد
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10
مصارفانتقاال
ت زمينی و
سایرخدمات
الزم جهت
رسانيدن
اجناس به
مقصد نهایی

11
ماليات بر
فروش وسایر
ماليات
پرداخت شده
یا قابل
پرداخت فی
قلم
درصورتيکه
قرارداد
اعطا گردد.

12
قيمت مجموعی
فی ردیف قلم
( )10+9

3

4

کيبل
اصلي
mm 4
70xمورد
نياز
غرض وصل
جنراتور
ها با
ATS
نصب و
انستالی
شن
جنراتور
ها و
ATSها

60

متر

به عدد:
قيمت مجموعی

نوت :طبق

به حروف:

شرايط تجارت بین المللی ( ،(Inco termsداوطلبان بايد نرخ های خويش را به شکل  DDPارائه نمايند

نام داوطلب { :نام داوطلب درج گردد}
امضای داوطلب{ :امضای شخصی که آفر را امضا مينماید ،درج گردد}
تاریخ { :تاریخ درج گردد}

جدول قیمت برای اجناس ساخته شده دربیرون افغانستان که قبالً وارد گرديده است
آفرهای گروپ ج–اسعار درمطابقت با ماده 15دستورالعمل برای داوطلبان
بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم اين شرطنامه داوطلبان قیمت های خويش ار برای جناس متذکره ارايه نمايند.
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فورمه اجناس05/
Rebid-MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB

شماره داوطلبی:
{درصورتيکه این آفربدیل باشد ،شماره شناسایی آن درج گردد}
شماره آفربدیل:
{ روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}
تاریخ:
{ داوطلب این فورمه های جدول قيمت را درمطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری خواهد کرد .لست اقالم درفقره (

 )1جدول قيمت باید همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص شده توسط اداره در جدول نيازمندیها منطبق
باشد}.
1

{تعداد
اقالم
درج
گردد}

3

2

{توضيجات اجناس درج
گردد}

{کشور
اصلی
اجناس
درج
گردد}

4

{تعداد
ذکر
گردد}

5

7

6

{.واحد {قيمت
فزیکی فی واحد
ذکر گر درفی
واحد
دد }
درج
گردد}

8

{مکلفيت {قيمت
خالص فی
های
گمرکی و واحد
ماليات مکلفيت
های
درفی
گمرکی و
واحد
پرداخت ماليات
شده درج حمایوی
درج
گردد}
گردد}

9
{قيمت

خالص فی
قلم
مکلفيت
های
گمرکی و
ماليات
وارداتی
درج
گردد}

10

11

{قيمت
فی قلم
برای
انتقاالت
زمينی و
سایرخدم
ات الزم
در
امارت
اسالمی
افغانست
ان درج
گردد}

{فروشات {قيمت
مجموعی فی
وسایر
ماليات قلم درج
گردد}
قابل
پرداخت
فی قلم
درصورتی
که
قرارداد
عقد شده
باشد}

قيمت
مجموعی

نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد}
امضای داوطلب {امضای شخصی را که آفررا امضا ميکند درج گردد}
تاریخ {تاریخ درج گردد}
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12

جدول قیمت

اجناسکه در افغانستان ساخته میشوند

آفرهای گروپ الف و ب– اسعار درمطابقت با ماده  15دستورالعمل برای داوطلبان
بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم اين شرطنامه داوطلبان قیمت های خويش ار برای جناس متذکره ارايه نمايند.

شماره داوطلبی:

فورمه اجناس06/
Rebid-MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB

شماره آفربدیل:

{درصورتيکه این آفربدیل باشد ،شماره شناسایی آن درج گردد}

تاریخ:

{ روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}

{شماره
درج گردد}
{توضيحات
اجناسدرج
گردد}
{تاریخ
داده شده
تحویلی
درج گردد}

شماره

{ واحد
فزیکی
اجناس

{قيمت
واحد
تحویل
درمحل
کار درج
گردد}

{مجموع
قيمت
تحویل
درمحل کار
فی قلم
درج گردد}

{قيمت فی
قلم درج
گردد}

{فروشات و سایر
{مصرف کارگرمحلی،
ماليات قابل
مواد خامو اجزاء
پرداخت فی قلم
ازداخالمارت اسالمی
درصورتيکه
افغانستان طورفيصدی
تحویلی درمحل کارقيمت قرارداد عقد
شود}
فی قلم}

تعداد

3

4

5
قيمت فی
واحد

6
قيمت
مجموعی
فی قلم
()5 X3

7
مصارف
انتقاالت و
سایرخدمات
الزم الی
رسانيدن به
مقصد نهایی

8
مصرف کارگر محلی،
مواد خام و اجزاء
اصلی ازامارت اسالمی
افغانستان
(فيصدی )5

واحد

1

2

توضيح اجناس

{داوطلب باید این فورمه های جدول قيمت را درمطابقت با رهنمود های داده شده خانه پری خواهد کرد .لست اقالم
درفقره  1جدول قيمت باید همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی
مشخص درجدول نيازمندیهایادارهيکسان باشد}.

درج
گردد}

9
ماليه بر فروشات
و سایر ماليات
قابل پرداخت
درفی قلم
درصورتيکه
قرارداد عقد شده
باشد

قيمت مجموعی

نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد}
امضای داوطلب {:امضای شخصی که آفرراامضا ميکند،درج گردد}
تاریخ { :تاریخ درج گردد}
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10
قيمت
مجموعی
(7+ 6+5
) 9+8+

{قيمت
مجموعی
فی قلم
درج
گردد}

جدول قیمت برای تکمیل خدمات ضمنی /بعد از فروش

اسعار درمطابقت با ماده  15دستورالعمل برای داوطلبان
شمارهداوطلبی:

فورمه اجناس07/
Rebid-MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB

شماره آفربدیل:

{درصورتيکه این آفربدیل باشد ،شماره شناسایی آن درج گردد}

تاریخ:

{ روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}

{داوطلب بایدفورمههایجدول قيمت را درمطابقتبا رهنمود های ذکرشده تکميل نماید .لست اقالم در ستون اجدول قیمت
هاباید منطبق با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص شده توسط اداره درجدول نیازمنديهادرج گردد}.
1
شمار
ه
خدما
ت

2
توضيح خدمات (به استثنای
انتقاالت زمينی و سایرخدمات
الزمدرامارت اسالمی افغانستان
جهت رسانيدن اجناس درمقصد
نهایی آنها)

{شما {نام خدمات درج گردد}
ره
خدمت
درج
گردد
}

5
کميت و واحد فزیکی

3
کشور
منبع

4
تاریخ
تحویلی در
مقصد نهایی

{کشور
منبع
خدمات
درج
گردد}

{تاریخ
{تعداد واحد
تکميل
اکمالی و نام
خدمات در
مقصد نهایی واحد فزیکی درج
گردد}
فی خدمت}
قيمت مجموعی آفر

نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد}
امضای داوطلب {امضای شخصی که آفرراامضا ميکند،درج گردد}
تاریخ {تاریخ درج گردد}
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6
قيمت فی
واحد

7
قيمت مجموعی فی
خدمت
(ستون  6 X 5یا
ً)
تخمينا

{قيمت فی {قيمت مجموعی فی
قلم خدمت درج
قلم
خدمتدرج گردد}
گردد}

تضمین آفر :ضمانت بانکی
فورمه اجناس08/
شماره داوطلبی:
شماره آفربدیل:

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

گردد}
{روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}
تاریخ:
صفحات{شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
{این فورمه ضمانت بانکی برای تضمين آفر باید توسط یک بانک راجسترشده
درمطابقت با رهنمودهای مندرج صادر گردد}
ما{ :نامبانک درج گردد}
ذینفع{ :نام و آدرس مکمل اداره درج گردد}
تاریخ{ :تاریخ درج گردد}
شماره تضمين آفر{ :شماره به ارقام درج گردد}
اطالع یافتيمکه {نام مکمل داوطلب درج گردد} ،منبعد به نام "داوطلب" آفرخود
برای اجرای {نام قرارداد درج گردد} تحت اعالن تدارکاتشماره {شمارهاعالن
تدارکات درج گردد}به شما ارائه نموده است.
برعالوه می دانيم که مطابق شرایط شما ،آفر باید همراه با تضمين آفر ارائه
گردد.
براساس درخواست داوطلب ،ما {نام بانک درج گردد} بدینوسيله به صورت قطعی
تعهد ميسپاریم که بدون تعلل ،مبلغ مجموعی {مبلغ به حروف و ارقام درج
گردد}را بعد ازدریافت اولين تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب
اعمال ذیل گردیده باشد ،بپردازیم:
( )1تغيير یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن
( )2انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت های ارائه
شده در آفر
( )3اجتناب از عقد قرارداد ،مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از
طرف داوطلب برنده
( )4فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف
داوطلب برنده
( )5در صورت محروميت داوطلب به دليل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و
نهم این قانون
این ضمانت درحاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:
( )6درصورتيکه داوطلب برنده باشد به محض دریافتتضمين آفرامضایقرارداد
طبقدستورالعمل برای داوطلبان؛ یا
( )7درصورتيکه داوطلب برنده نباشد ،به محض ( )1امضای قرارداد با داوطلب
برنده؛ یا (28 )2روز بعد از ختم ميعاد اعتبار آفر به شمول ميعاد

تمدید مدت اعتبار آفر{تاریخ ختم آفر درج گردد}
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درنتيجه ،هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمين باید توسط ما قبل ازميعاد
فوق دریافت شده باشد.

امضا{ :امضای مسئول مربوطدرج گردد}
مهر{ :مهر گردد}
تضمین آفر :اظهارنامه تضمین آفر
قابل تطبیق نیست
فورمه اجناس09/
شماره داوطلبی:

{شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفربدیل:

{درصورتيکه این آفربدیل باشد ،شماره تشخيصيه آن درج

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

تاریخ:

{شماره صفحه

و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

{ داوطلب باید این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری نماید}
به{ :نام مکمل اداره درج گردد}
ما اشخاصيکه در زیر امضا نمودیم ،اظهار مينمائيم که:
ما ميدانيم که ،طبق شرایط شما ،آفرباید همراه با اظهارنامه تضمين آفر ارائه
گردد.
ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با
اداره برای مدت {تعدادسال درج گردد}سر از {تاریخ درج گردد} محروم گردیم.
وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:
( )1ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب
( )2تغيير یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن
( )3انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی درجدول قيمت های ارائه
شده در آفر
( )4اجتناب از عقد قرارداد ،مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از
طرف داوطلب برنده
( )5فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف
داوطلب برنده.
این اظهار نامه تضمين آفر در صورت برنده شدن ما و تسليمی تضمين اجرای
قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار می گردد.

امضا { :امضای شخصی که صالحيت امضای این اظهار نامه را دارد}
دارای صالحيت امضای این اظهار نامه از طرف{ :نام داوطلب درج گردد}
تاریخ{ :روز ،ماه و سال درج گردد}
مهر { :مهر گردد}
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{یادداشت :درصورت شرکت مشترک ،این اظهارنامه تضمين آفر باید به نام تمام
شرکا آفر را ارائه گرد}
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اجازه نامه تولید کننده
فورمه اجناس10/
شماره داوطلبی:

{شمارهدواطلبی درج گردد}

شماره آفربدیل:

{درصورتيکه این آفربدیل باشد ،نمبر تشخيصيه آن درج

گردد}
تاریخ:

{ روز ،ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}

صفحات{شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
{این اجازه نامه باید در فورمه رسمی توليد کننده توسط مقام باصالحيت ترتيب
و امضا گردد}
به{ :نام مکمل اداره درج گردد}

ما{نام و آدرس مکمل توليد کننده درج گردد}توليد کننده رسمی{نوع اجناس
توليد شده درج گردد}با داشتن فابریکه در{آدرس مکمل کارخانه های توليد
کننده درج گردد} به {نام مکمل داوطلب درج گردد} اجازه می دهيم آفر را به
مقصد عرضه {نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد} ارائه نموده و عقد قرارداد
نماید.
ما بدینوسليه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 28شرايط عمومی قرارداد،
را به اجناس ارائه شده در آفر فراهم می نمایيم.

امضا{ :امضا نماینده با صالحيت توليد کننده درج گردد}
نام{ :نام /نام های مکمل نماینده با صالحيت توليد کننده درج گردد}
عنوان وظيفه{ :عنوان وظيفه درج گردد}
امضا از جانب{ :نام مکمل داوطلب درج گردد}
تاریخ{ :تاریخ امضا درج گردد}

قسمت پنجم -جدول نیازمنديها
فهرست محتويات
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عنوان
.1
.2
.3
.4
.5

لست اجناس و جدول تحویل دی
لست خدمات ضمنی و جدول تکميل
مشخصات تخنيکی
نقشه های تخنيکی
آزمایشات و معاینات

{یادداشت ها برای ترتيب جدول نيازمندیها}
جدول نیازمنديها باید توسط اداره شامل شرطنامه گردیده و حد اقل حاوی
توضيح اجناس ،خدمات ضمنی و جدول تحویل باشد.
هدف از جدول نیازمنديها فراهم نمودن معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان
برای تهيه آفرهای شانبه صورت موثر ودقيق به خصوص جدول قيمت که درقسمت 4درج
گردیده است ،می باشد .عالوه برآن ،در صورت انحراف کميت در زمان اعطا
قرارداد ،از جدول نیازمنديها و جدول قیمت منحيث اساس درمطابقت با ماده
42دستورالعمل برای داوطلبان ،استفاده ميگردد.
تاریخيا ميعاد تحویل باید بدقت با درنظرداشت موارد ذیل مشخص شود:
 .1مفاهيم شرایط تحویلی تصریح شده دردستورالعمل برای داوطلبان درمطابقت با
َ،
احکامشرایط تجارتبين المللی) (Incoterms2010داللت به (تحویلياجناس در مبدا
یا مصارف اجناس ،بيمه ،و کرایه تا بندر مقصد ،پرداخت بيمه و محموله،
انتقال رایگان الی کشتی(تحویلی زمانی صورت ميگيرد که اجناس به انتقال
دهنده هاتحویل داده شود؛ و

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

 .2لست اجناس و جدو ل تحويلی

شماره

توضیح اجناس

کمیت

واحد
فزيکی

محل نهايی
مندرج
صفحه
معلومات
داوطلبی

تاريخ تحويلی طبق شرايط تجارت
بین المللی ( (Inco termsبه شکل DDP
تاريخ
تحويلی
پیشنهاد
تاريخ ختم
تاريخ
شده توسط
تحويلی
آغاز
داوطلب
اجناس
تحويلی
{توسط
اجناس
داوطلب
خانه پری
گردد}

{شماره
درج
گردد}

{توضيح اجناس درج
گردد}

{مقدار
اقالم درج
گردد}

{واحد
فزیکی
گردد}

{محل
تحویلی درج
گردد}

{تاریخ
تحویلی
پيشنهاد
شده داوطلب
درج گردد}

1

2

3

4

Diesel Generato
300-KVA
OriginalParkins, Cater
& pillar
Equivalent
 ATS / ATI 630اصلي
بين برق شهري و
جنراتور ها
کيبل اصلي mm 4
70xمورد نياز غرض
وصل جنراتور ها
با ATS
نصب و انستاليشن
جنراتور ها و
ATSها

2

2

60

پایه

زون جنوب
غرب
(کندهار)
دفتر
مرکزی
والیت
کندهار

عدد

متر
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{اولين
تاریخ
تحویلی درج
گردد}

{آخرین
تاریخ
تحویلی درج
گردد}

بعد از عقد قرارداد
در خالل  3ماه

لست خدمات ضمنی /بعد از فروش و جدول تکمیل آن
{اداره باید این جدول را تکميل نماید .تاریخ تکميلی باید واقعی و در مطابقت به تاریخ درخواست شده تحویلی
اجناس و شرایط تجارت بين المللی ( )INCOTERMSباشد}

کمیت
شماره

{شمار
هدرج
گردد}

توضیح

خدمات

{توضيحات خدمات ضمنی درج
گردد}

(درصورتیکه
قابل اجرا
باشد)

واحد فزيکی

محل اجرا

{مقداراقالم
درج گردد}

{واحد فزیکی
درج گردد}

{نام محلدرج گردد}
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تاريخ نهايی
تکمیل خدمات

{تاریخ تکميل
درج گردد}

 .3مشخصات تخنیکی
پروژه تهیه و تدارک  2پايه جنراتور  ،300kvدو عدد  ATSو کیبل مورد نیاز برای زون کندهار ضرورت شرکت
مخابراتی افغان تیلی کام

 معرفی:
شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به تاریخ  24سپتامبر  2005تحت نظارت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در راستای ارایه خدمات مخابراتی
در سراسر کشورتاسیس گردیده است که خدمات مختلف ازقبیل تیلفون های لیندار،Wireless ،Payphone ،GSM- 3G ،IMS

 ،VCN ،PABX ،Fiberانترنت  WIMAX ،DSLو خدمات تیلفون موبائیل عرضه مینماید .همچنان شرکت مخابراتی
افغان تیلی کام خدمات بندویت (اینترنت ) را از طریق فایبرنوری برای سایر شبکه های خدمات تیلفونهای موبائیل ارائه
مینماید .در سال  2001خدمات سیمدار خود را آغاز کرد و اکنون خدمات سیمدار در  14والیات کشور فعالیت می نماید.
شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در حصه توسعه و امتداد مسیر حلقوی فایبر ملی را در ماه آپریل  2007آغاز نموده که این
کیبل در مسیر های خویش در حدود  3131کیلومتر را در سراسر کشور تحت پوشش قرار میدهد که تقریبا ً  4700کیلومتر
فایبر را در اختیار دارد و  23والیت کشور از طریق شبکه مخابراتی فایبر نوری به هم وصل گردیده اند و با به کار گیری
از تکنالوژی مخابراتی مدرن جهانی و فراهم نمودن خدمات انترنت باسرعت و باکیفیت که بیش از  68شهر و ولسوالی های
کشور استفاده میننمایند که زمینه سهولت ها وارتباطات را فراهم نموده است.

 اهداف پروژه :
شرکت افغان تیلي کام به وسیله سایت های مخابراتي ،خدمات مخابرات را در سراسر کشور تأمین و عرضه مي نماید که فعال
نگه داشتن این سایت ها جهت ارایه خدمات سرتاسري به انرژي برق  24ساعته برای بخش های GSM3G,FIX Line
 ,OFC ,IMS Systemنیاز دارد ،اما متأسفانه به دلیل کمبود انرژي برق در کشور به ویژه در والیات (سایت هاي دور
دست) از جنراتور استفاده مینماید که بیشتر ارائه خدمات مخابراتی در والیات دورد دست از طریق تولید انرژی برق جنراتور
صورت میگیرد تا سکتگی در ارائه خدمات مخابراتی برای مشتریان این شرکت رو نما نگردد.

 مقصد پروژه :

یک بخش عمد مشتریان این شرکت را زون کندرها تشکیل میدهد که یکی از منبع مهم عایداتی این شرکت به شمار میرود .مسلما ً زون متذکره از
سال های متمادی بدینسون به کمبود انرژی برق شهری مواجه است که از طریق تولید انرژی برق از جنراتور سایت های خویش را فعال نگهمیدارد.
از اینکه جنراتور زون قندهار (مرکز زون) به اثر به کارگیری زیاد از کار افتاده که حتی مکررا ً ترمیم و باز سازی گردیده است .روی این ملحوظ،
شرکت مخابرات افغان تیلی کام در نظر دارد تا جهت رفع مشکل مرکز زون (قندهار) به جنراتور و ملحقات ذیل ضرورت دارد:

-1
-2
-3
-4

دو ( )2پایه جنراتور 300KVAجدید ،اصلی و  Sound Proofنوع پارکن ( )Perkinsیا معادل آن؛
دو ( )2پایه  630 ATS / ATIبین برق شهری و جنراتور ها؛
در حدود  60متر کیبل  4X70ملی اصلی مورد نیاز که جنراتور ها را با  ATSوصل نماید؛ و انستالیشن آن در
کیبل تری فلزی
نصب انتقال و انستالیشن جنراتور ها و  ATSها .

 مسولیت فرمايش گیرنده:








فرمایش گیرنده مکلف است اجناس را مطابق مخشصات ذکر شده تهیه و اکمال نماید؛
فرمایش گیرنده مکلف است صالحیت نامه نمایندگی شرکت تولید کننده را با خود داشته باشد؛
فرمایش گیرنده سند مبنی بر ورنتی و گرنتی جنس را رسما ً تحویل نماید
فرمایش گیرنده مکلف است جنس را بعد از تصدیق هیئت معاینه جنس را به زون قندهار (مرکز زون) انتقال ،نصب
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:

 فرمایش دهنده مکلف به تبدیل نمودن روغنیات (تیل و مبالیل ) و فلترها  ،آب انتی فریز (آب زد یخ)  ،میباشد.
 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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. فرمایش دهنده مکلف است بعد از تهیه جنس طبق روش تعیین شده در حصه پرداخت پول همکاری مینماید
 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:
No
1
2
3

Generator type
three Phase
three Phase
Cable

Capacity

Quantity

300 KVA
630A /ATI/ATS
4X70mm

2
2
60 M

Final Destination
Kandahar Main Office
Kandahar Main Office
Kandahar Main Office

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
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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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Ratings at 0.8 Power Factor

GENERATING SET MODEL (JP300)

Boost Pressure Ratio

3.3

3.6

561

574

Output Ratings

Prime

Standby

Exhaust Temperature:
°C

380-415 V, 3 ph, 50 Hz, 1500 rpm

300.0 kVA

330.0 kVA

Radiator Cooling Air
Flow (Min): m3/sec

6.16

6.16

240.0 kW

264.0 kW

Combustion Air Flow:
m3/min

17.0

18.3

Exhaust Gas Flow:
m3/min

45.1

50.0

Fuel Tank Capacity:
litres

505

505

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.
ENGINE / TECHNICAL DATA
Engine Make & Model

ALTERNATOR
DATA

Perkins 1506A-E88TAG5

Governor Type
Number of Cylinders & Arrangement
Bore and Stroke mm

Make

Leroy Somer

Model

TAL 046F

112 x 149

No. of bearings

1

8.8

Insulation class

H

Turbocharged after cooled

Total Harmonic
Content

<3.5%

Displacement / Cubic Capacity liters
Induction System

Electronic
6 Vertical in line

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
307 (412)

@ 50% load L/hr

33

-

@ 75% load L/hr

48.2

-

@ 100% load L/hr

64.9

73.1
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41

Total Coolant Capacity (inc. radiator) litres

33.2

33.2

Boost Pressure Ratio

3.3

3.6

Fuel Consumption

Total Lubrication System Capacity litres

Exhaust Temperature: °C

IP23

Excitation
System

SHUNT

Winding Pitch

281 (377)

Gross Engine Power kW (hp)

Ingress
Protection

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

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)

178

2378

106
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2/3

جدول قيمت دهی جنس مطابق شرايط تجارت بين المللی به شکل DDP
شماره
مقدار
مشخصات جنس
1

Diesel Generator -300 KVA
& Original Perkins ، cater pillar
Equivalent
 630 ATS / ATIاصلی Original

2

قیمت فی واحد به افغانی

قیمت مجموعی به افغانی

2

2

بین برق شهری و جنراتور ها
 60متر
2
کیبل اصلی  4X70mmمورد نیاز
غرض وصل جنراتور ها با ATS
4
2
نصب و اسنستالیشن جنراتور ها و
 ATSها
قيمت مجموعی به شکل DDP
محل مقصد تسلیمی جنس:
 -1دفتر مرکزی زون جنوب غرب والیت کندهار ( شهر کندهار ) میباشد
مدت کارآئی ( )Life Cycleجنس:
برای هرجنراتور حد اقل  40,000ساعت و برای  ATI/ ATSبه مدت  5سال
ورانتی جنس:
به مدت یک سال میباشد که در این مدت تبدیلی پرزجات به دوش فرمایش گیرنده میباشد.
شیوه پرداخت:
-

 60فیصد پرداخت از مجموع قیمت قرارداد بعد از تسلیم جنس و تائیدی هیئت معاینه شرکت مخابراتی افغان تیلی
کام
 40فیصد پرداخت از مجموع قیمت قرارداد بعد از انتقال جنس به زون قندهار ،انستالیشن و فعال نمودن آن و تائیدی
شعبات ذیربط

نوت  :تامینات به مبلغ  10٪ده فیصد از مجموع قیمت قرار داد الی ختم میعاد ورنتی وضع میگردد .
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قسمت ششم :شرايط عمومی قراداد
ماده  -1تعریفات

 1.1اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:
 -1دولت :امارت اسالمی افغانستان است.
 -2قرارداد :موافقتنامه کتبی ميان اکمال کننده و اداره
است که شامل اسناد قرارداد به شمول ضمایم ،ملحقات
و اسناد مربوط آن ميباشد.
 -3اسناد قرارداد :اسناد مندرج موافقتنامه قرارداد و
تعدیالت منضمه آن می باشد.
 -4قيمت قرارداد :قيمت قابل پرداخت به اکمال کننده است
که درموافقتنامه قرارداد مشخص گردیده و می تواند
مطابق مندرجات قرارداد تنقيص ،تزئيد و یا تعدیل
گردد.
-5

روز :روز تقویمی

 -6تکميل :اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن (در صورت
موجودیت) توسط اکمال کننده درمطابقت با شرایط
مندرجقرارداد.
 -7اجناس :موادخام ،ماشين آالت ،تجهيزات و سایر اشيای
که اکمال کننده آن را تحت شرایط این قرارداد برای
اداره تهيه می نماید.
 -8اداره :نهادیست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را
مطابق شرايط خاص قرارداد تدارک می نماید.
 -9خدمات ضمنی:خدمات متمم اجناس تحت این قرارداد مانند
بيمه ،نصب ،آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی
وسایرمکلفيت های اکمال کننده تحت این قرارداد
ميباشد.
 -10شرایط خاص قرارداد :مجموع شرایط قابل تطبيق باالی
قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت ماهيت و نوعيت
تدارکات تعيين می گردد.
 -11قراردادی فرعی :شخص حقيقی و یا حکمی است که اکمال
قسمتی ازاجناس تحت این تدارکات یا اجرایبخش از خدمات
ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل
تدارکات به عهده دارد.
 -12اکمالکننده :شخص حقيقی یا حکمی است که طبق احکام
قانون و طرزالعمل تدارکات با وی عقد قراداد گردیده
باشد.

 -13محل تسليمی اجناس تدارک شده :محل که درشرايط خاص
قرارداد مشخص می گردد.
ماده -2
قرارداد

 2.1تمام اسناد تشکيل دهنده قرارداد و ضمایم آن کهمرتبط،
اسناد
متمم ومبين اسناد قرارداد می باشد ،الزم و ملزوم یکدیگر
بوده و ترتيب تقدم آن ها در موافقتنامه قرارداد ذکر می
گردد ،منحيث یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد.
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ماده  -3تقلب و
فساد

 3.1هرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد ،تقلب ،تبانی ،اجبار
و اغفال توسط قراردادی در مراحل داوطلبی یا اجری
قرارداد اطمينان حاصل نماید ،ميتواند با اطالع کتبی به
قراردادی در خالل مدت ( (14روز قرارداد را فسخ نماید.
در این صورت فسخ قرارداد در روشنی بند  1ماده  35شرايط
عمومی قرارداد صورت گرفته و احکام ماده  35شرايط عمومی
قرارداد قابل تطبيق می باشد.
-1اصطالحات آتی در این ماده معانی ذیل را افاده می
نمایند:
()1

()2

()3

()4

()5

فساد :عبارت از درخواست ،دریافت ،دادن یا
پيشنهاد به صورت مستقيم یا غيرمستقيم هرچيز با
ارزشيکه به صورتغيرمناسب کارکردهای جانب دیگر
(کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد) را تحت
تاثير قرار دهد؛
تقلب :ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان
ً به منظور اغفال
ً و یا سهوا
حقایق که عمدا
کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول
منفعت مالی و غير مالی و یا اجتناب از اجرای
مکلفيت ها صورت گيرد؛
تبانی :عبارت از سازش ميان دو یا بيشتر
داوطلبان و یا ميان داوطلبان و کارمندان اداره
که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول
طرح
نادرستاعمالسائرین
تاثيرقراردادن
تحت
گردیده باشد؛
اجبار :تهدید و یا ضرر رسانيدن به کارمندان
تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان
به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به
صورت مستقيم یا غير مستقيم؛
ایجاد اخالل و موانع :تخریب ،تزویر ،تغيير یا
کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه
تدارکات.

 3.2هر گاه کارمند اداره و یا اکمال کننده مرتکب اعمال
فساد و تقلب مندرج بند  1این ماده گردد ،مطابق احکام
قانون مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نيز
می گردد.
ماده  -4معانی

 4.1در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می
نماید.
 4.2شرایط تجارت بين المللی
 -1در این سند شرایط تجارت بين المللی و حقوق و وجایب
طرفين در آن در شرايط خاص قرارداد مشخص می گردد
مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛
 -2در این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بين المللی
صادره اتاق تجارت بين المللی پاریس که در شرايط خاص
قرارداد مشخص می گردد ،استفاده صورت می گيرد.
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 4.3تماميت توافق
این قرارداد توافق کلی ميان اداره و اکمال کننده بوده
که با عقد آن تمام توافقات ،مکاتبات و مذاکرات کتبی و
شفاهی قبلی ميان جانبين ملغی می گردد.
 4.4تعدیل
تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که
مطابق احکام قانون ،طرزالعمل تدارکات و مندرجات
شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد.
 4.5عدم استثناء
 -1با رعایت جز  2این بند ،هيچگونهتخفيف ،مهلت دهی،
یا اجتناب از تطبيق شرایط و مکلفيت ها توسط یکی از
جانبين که حقوق طرف دیگر را متاثر ،محدود یا به آن
لطمه وارد نماید مجاز نبوده و استثنا قرار دادن نقض
قرارداد توسط یکی از جانبين ،تداوم نقض قرارداد را
مجاز نمی سازد.
 -2هر گونه استثنا قراردادن حقوق ،صالحيت ها یا جبران
خساره تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشته و توسط
نماینده با صالحيت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و
باید مبين حقوق و اندازه استثنا باشد.
 4.6قابليت جدایی
هرگاه یکی از احکام یا شرایط این قرارداد ممنوع یا
ملغی یا غيرقابل تطبيق دانسته شود ،این امر منجر به
الغا و عدم تطبيق سایر احکام و شرایط قرارداد نميگردد.
ماده  -5زبان

 5.1در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و سایر اسناد مربوط
آن به یکی از زبان های ملی ترتيب ميگردد .در داوطلبی
های بين المللی این اسناد به زبان که درشرايط خاص
قرارداد مشخص گردیده ،ترتيب ميگردد .در صورتيکه مواد
چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترتيب
گردیده باشد ،ترجمه تصدیق شده آن نيز ضم قرارداد
ميگردد ،که در صورت نياز به وضاحت ،به ترجمه مربوط
استنباط ميگردد.
 5.2اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر
ناشی از عدم صحت آن می باشد.

-6
ماده
های مشترک

شرکت

-7
ماده
شرایط بودن

واجد

 6.1هرگاه اکمال کننده یک شرکت مشترک ،کانسرسيوم ،یا انجمن
باشد ،تمامی شرکا بصورت مشترک در قبال ایفای تعهدات
این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحيث رهبر
دارنده صالحيت نمایندگی می باشد .ترکيب یا تشکيل شرکت
مشترک ،کانسرسيوم ،یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره
تغيير نموده نمی تواند.
 7.1اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند تابعيت هر
کشور واجد شرایط را داشته باشند .اکمال کننده و یا
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قراردادی های فرعی وی در صورتيکه تبعه یک کشور بوده یا
در آن کشور ثبت باشد ،و یا به اساس قانون همان کشور
فعاليت نمایند ،اتباع همان کشور محسوب ميگردند.
 7.2تمام اجناس و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید منشا از
کشور واجد شرایط را داشته باشند .اصطالح منشآ عبارت از
کشوری است که اجناس در آن استخراج ،کشت ،توليد و پروسس
شده و یا در نتيجه ساخت ،پروسس و یا طی سایر مراحل
صنعتی ماهيت اوليه آن تغيير نموده باشد.
ماده  -8اطالعيه
ها

 8.1هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفين تحت این قرارداد بصورت
کتبی صورت ميگيرد .هدف از کتبی عبارت از تبادله اطالعات
بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می باشد.
 8.2اطالعيه سر از تاریخ تسليمی و یا تاریخ موثر آن معتبر
می باشد .در صورت هر دو تاریخ تسليمی و تاریخ اعتبار
همان تاریخ که بعد تر باشد ،قابل اعتبار خواهد بود.

ماده
نافذ

-9

ماده
منازعات

-10

قانون

حل

 9.1این قرارداد تابع قوانين امارت اسالمی افغانستان بوده
و تفسير آن نيز در روشنی قوانين امارت اسالمی
افغانستان صورت ميگيرد.
 10.1اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را
برای حل منازعات و اختالفات ناشی از این قرارداد با
استفاده از مذاکرات غير رسمی بخرچ دهند.
 10.2هرگاه در خالل ( )28روز جانبين درحل منازعه یا اختالفات
توسط مشورۀ دوجانبه به نتيجه نرسند ،موضوع به مرجع حل
وفصل منازعات مندرج شرايط خاص قرارداد ارجاع ميگردد.
 10.3علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:
 -1طرفين به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه
خواهند داد مگراینکه طوردیگری موافقه نمایند؛ و
 -2اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را
پرداخت می نماید.

ماده  -11تفتيش
 11.1اکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر ،حسابات و یاد
و بررسی ها توسط
داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد
حکومت
را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد .اکمال کننده توجه
داشته باشد که عمل جلوگيری از تفيتش و بررسی دولت از
جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرایط عمومی قرارداد
ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد.
ماده
اکماالت

-12

حدود  12.1اجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال درجدول نیازمنديها
مشخص می شود.

ماده  -13تحویلو  13.1اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به جدول اکمال
اسناد مربوط
مندرج جدول نیازمنديها با رعایت بند  1ماده  33شرايط
جزئيات انتقال و سایر
عمومی قرارداد صورت ميگيرد.
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اسناد که توسط اکمال کننده باید تسليم داده شوند ،در
شرايط خاص قرارداد مشخص ميگردد.
-14
ماده
 14.1اکمال کننده اجناس وخدمات ضمنی راباید درمطابقت با
های
مسووليت
ماده 12شرايط عمومی قرارداد و جدول تحويل و تکمیل در
اکمال کننده
مطابقت به ماده  13شرايط عمومی قرارداداکمال می نماید.
ماده -15
قرارداد

قيمت

ماده  -16شرایط
پرداخت

 15.1پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده ،به اساس
قيمت آفر اکمالکننده صورت ميگيرد .هر نوع تعدیل قيمت
مجاز در شرايط عمومی قرارداد از این امر مستثنی است.
 16.1پرداخت ها بشمول هرگونه پيش پرداخت درصورتيکه قابل
اجرا باشد) ،طبق شرايط خاص قراردادصورت ميگيرد.
 16.2اکمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام
با انوایس که نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده
و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد ،به اداره ارائه می
نماید.
 16.3پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ( )30روز بعد از
قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره ،صورت ميگيرد.
در صورت تاخير حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبيق
می گردد.
 16.4پرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت ميگيرد
مگر اینکه اسعار قيمت آفر در صفحه معلومات داوطلبی طور
دیگر تذکر رفته باشد.
 16.5در صورتيکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در
مدت مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد ،تکتانه مندرج
شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخير شده قابل پرداخت می
باشد.

ماده  -17ماليات
 17.1در صورتيکه اجناس بيرون از امارت اسالمی افغانستان
و مکلفيت های
ساخته شده باشد ،تمامی ماليات بشمول ماليات بر معامالت
گمرکی
انتفاعی ،عوارض ،قيمت جواز ،و سایر انواع ماليات که در
خارج از امارت اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد ،بر
عهده اکمال کننده می باشد.
 17.2در صورتيکه اجناس درداخل امارت اسالمی افغانستان ساخته
شده باشد ،مسؤليت کلی پرداخت تمام ماليات ،عوارض
گمرکی ،قيمت جواز و غيره الی تسليمی اجناس به اداره بر
عهده اکمال کننده می باشد.
 17.3اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از
هرگونه معافيت مالياتی ،تخفيفات ،پاداش ها یا
دهنده،
موجودیت)درکشورفرمایش
صورت
امتيازات(در
استفاده نماید.
ماده  -18تضمين
اجرا

 18.1در صورت ضرورت طوریکه در شرايط خاص قرارداد تذکر رفته،
اکمال کننده باید در مدت  10روز بعد از در یافت نامه
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قبولی آفر تضمين اجرا را برای مبلغ مشخص شده در شرايط
خاص قرارداد،تهيه نماید.
 18.2در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال
کننده ،مبلغ تضمين غير قابل استرداد می باشد.
 18.3تضمين اجرا باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر
واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده شرايط خاص
قرارداد یا سایر اشکالی مورد قبول اداره ،ارائه گردد.
 18.4تضمين اجرا در خالل مدت ( )28روز بعد از تکميل تعهدات
مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفيت های ورنتی ،به
اکمال کننده مسترد ميگردد ،مگراینکه درشرايط خاص
قرارداد طوردیگرمشخص شده باشد.
ماده  -19حق چاپ
و نشر

ماده
معلومات محرم

-20

 19.1حق چاپ و نشر در ترسيمات ،اسناد ،و دیگر مواد که در
برگيرنده معلومات که توسط اکمال کننده به اداره ارائه
ميگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتيکه توسط
اکمال کننده و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده
باشد ،این حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد.
 20.1اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد ،ارقام و یا
سایر معلومات که طور مستقيم و یا غير مستقيم توسط سایر
طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون
موافقه کتبی طرف افشا نمایند .حتی در صورتيکه این
معلومات قبل ،در جریان و یا بعد از فسخ یا ختم قرارداد
فراهم گردیده باشد .علی الرغم موارد فوق ،اکمال کننده
می تواند اسناد ،ارقام و سایر معلومات را که از اداره
بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام
وظایف وی تحت این قرارداد نياز باشد ،فراهم نماید .در
اینصورت اکمال کننده تعهد قراردادی فرعی را به منظور
حفظ محرميت در مطابقت با ماده  20شرايط عمومی قرارداد
اخذ می نماید.
 20.2اداره نباید همچو اسناد ،ارقام و یا سایر معلومات
دریافت شده از اکمال کننده را به هرمنظوریکه به این
قرارداد ارتباط نداشته باشد ،استفاده نماید .به همين
ترتيب ،اکمال کننده نباید همچواسناد ،ارقام و یا سایر
معلومات دریافت شده از اداره را به مقاصد غيراز اجرای
این قرارداد ،استفاده نماید.
 20.3مکلفيت های مندرج بند  1و  2این ماده باالی معلومات
ذیل قابل تطبيق نمی باشد:
 -1آن معلومات که اکمال کننده و دولت با سایر نهاد
های تمویل کننده این قرارداد شریک می سازند؛
 -2یا معلوماتيکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس
عامه گردد؛

55

 -3معلوماتيکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از
طرف مقابل بدست نيامده و مالکيت طرف علنی کننده
بوده است ؛ یا
 -4معلومات که بطور قانونی در اختيار طرف قرارداد از
جانب طرف سوم که مکلف به رعایت محرميت نمی باشد،
قرار گرفته باشد.
 20.4احکام این ماده نباید هرگونه تعهد دررابطه به حفظ
محرميت داده شده توسط هریک ازجانبين را قبل از تاریخ
قرارداد درارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به
آن تعدیل نماید.
 20.5احکام این ماده بعد از فسخ یا تکميل قرارداد نيز قابل
تطبيق می باشد.
عقد
-21
ماده
ً درمورد اعطای
 21.1اکمال کننده باید اداره را کتبا
فرعی
قرارداد
قراردادهای فرعيتحت این قرارداد ،درصورتيکه قبالً در آفر
داوطلب مشخص نگردیده باشد اطالع دهد .واگذاری بخشی
قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون
تدارکات صورت ميگيرد .اعطای قرارداد فرعی مکلفيت ها،
وجایب و مسووليت های اکمال کننده تحت این قرارداد را
متاثر نمی سازد.
 21.2قراردادهای فرعی باید احکام مواد  3و 7
قراردادرا رعایت نمایند.

شرايط عمومی

 21.3در صورتيکه قرارداد فرعی الی  20فيصد حجم قرارداد بدون
موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد ،یا قرارداد فرعی
بيشتر از  20فيصد قيمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد این
عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفين تلقی گردیده و
تخطی در قرارداد محسوب ميگردد .در این صورت قرارداد
فسخ و تضمين اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و
محروميت قراردادی اصلی طی مراحل ميگردد.
ماده  -22مشخصات
ومعيارها

 22.1مشخصات تخنيکی و ترسيمات
-1اجناس و خدمات قابل اکمال تحت این قرارداد باید با
مشخصات تخنيکی و ستندرد های مندرجقسمت  5جدول
نیازمنديهامطابقت داشته باشند .درصورتيکه کدام
ستندرد قابل اجرا ذکرنشده باشد ،ستندردهای رایج در
کشور منشا و یا باالتراز آن قابل اجرا می باشد.
-2اکمال کننده می تواند از پذیرش هر نوع مسووليت در
قبال طراحی ،ترسيمات ،مشخصات یا سایراسناد که به
نمایندگی از اداره ترتيب گردیده است و در اختيار وی
قرار می گيرد با صدرو اطالعيه عدم مسووليت به اداره
انکار نماید.
-3در صورتيکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه
قرارداد درمطابقت به آنها تطبيق ميگردد تذکر رفته
باشد ،ویرایش و تجدید چنين کود ها همانی خواهد بود
که در جدول نیازمنديها مشخص گردیده است .در جریان
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تطبيق قرارداد هر نوع تغيير در کود ها و ستندردها
صرف در صورت تائيد آن توسط اداره و در مطابقت با
ماده  33شرايط عمومی قرارداد قابل اجرا می باشد.
ماده  -23بسته
بندیو اسناد

 23.1اکمال کننده طبق قرارداد ،اجناس را به منظور جلوگيری
از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسيدن به مقصد نهایی
بسته بندی می نماید .بسته بندی باید توانایی مقاومت در
برابر گرما ،سرما ،رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی
باز را داشته باشد .وزن و اندازه بسته بندی باید با در
نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شيوه انتقاالت و بارچاالنی
تعيين گردد.
 23.2بسته بندی ،عالمه گذاری و نوشته ها درداخل یا بيرون
بسته ها باید با معيارات خاص که در قرارداد درج گردیده
بشمول معيارات مندرج شرايط خاص قرارداد و سایر رهنمود
های ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.

ماده  -24بيمه

ماده  -25انتقال

-26
ماده
و
آزمایشات
معاینات

 24.1اجناس که تحت این قرارداد اکمال ميگردند باید بصورت
مکمل باواحد پوليکه به آسانی قابل تبدیل از کشور واجد
شرایط بوده – درمقابل مفقودی ،تخریب در جریان توليد،
انتقال ،نگهداری و تحویل در مطابقت با شرايط تجارت
بین المللی) (Incoterms2010قابالجراء یا به طوریکه در
شرايط خاص قرارداد مشخص شده است ،بيمه شده باشد ،مگر
اینکه در شرايط خاص قرارداد طوری دیگر ذکر شده باشد.

 25.1انتقال اجناس در مطابقت با شرايط تجارت بین المللی
)(Incoterms2010صورت ميگيرد ،مگر اینکه در شرايط خاص
قراردادطور دیگری تذکر رفته باشد.
 26.1اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب
اداره ،تمام آزمایشات و معاینات اجناس و خدمات ضمنی
مربوط را طوریکه درشرايط خاص قرارداد درج گردیده،
انجام خواهد داد.
 26.2آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند درمحالت مربوط
اکمال کننده ،قراردادی فرعی،در محل تحویل ،مقصد نهایی
ویا سایر محالت در داخل امارت اسالمی اقغانستان که در
شرايط خاص قرارداداز آن تذکر رفته باشد انجام یابد .با
رعایت بند  3این ماده در صورتيکه آزمایش و معاینه در
محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام
یابد ،تسهيالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمينه
دسترسی به ترسيمات و معلومات توليد به معاینه کننده
گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم ميگردد.
 26.3اداره یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور درآزمایشات و
معایناتمندرجماده 26.2شرايط عمومی قرارداد را خواهد
داشت ،مشروط براینکهاداره تمام مصارف مربوط به همچو
حضور را متحمل شود.
 26.4در صورتيکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات
باشد ،با اطالعيه قبلی که محل و زمان انجام معاینه و
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آزمایش در آن تذکر رفته باشد ،اداره را مطلع سازد.
اکمال کننده از طرف ثالث و یا توليد کننده اجازه و یا
توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده وی
در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.
 26.5اداره ميتواند از اکمال کننده هر آزمایشو یا معاینه را
که درقرارداد درج نبوده اما بمنظور تثبيت مطابقت
مشخصات و کار آیی اجناس با مشخصات تخنيکی و ستندرد های
مندرج این قرارداد ضروری پنداشته شود ،تقاضا نماید.
مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات به
قيمت قرارداد عالوه گردد .همچنان در صورتيکه چنين
آزمایشات و معاینات پيشرفت ساخت ،اجراآت اکمال کننده
و انجام سایر وجایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد،
تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکميل و سایر وجایب متآثره
صورت ميگيرد.
 26.6اکمال کنندهراپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به
ادارهارائهمی نماید.
 26.7اداره ميتواند اجناس و یا پرزه جات آن را که در آزمایش
مورد قبول قرار نمی گيرد و یا در مطابقت به مشخصات
نباشد ،رد نماید .اکمال کننده مکلف است ،تا اجناس و
پرزه جات رد شده را تصحيح یا تعویض نموده و تغييرات را
که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نياز می باشد،
بدون تحمل مصارف از جانب اداره ،انجام دهد .اکمال کننده
آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعيه بدون
تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید.
 26.8اکمال کننده موافقه مينماید که اجرای آزمایش و معاینه
اجناس و پرزه جات آن ،حضور اداره و یا نماینده وی در
جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بند  6این
ماده فراهم سازی ورنتی ها و سایر مکلفيت های تحت این
قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد.
ماده  -27جریمه
تاخير

ماده  -28ورانتی

 27.1در صورتيکه اکمال کننده موفق به اکمال تمام یا قسمتی
از اجناس یا تکميل قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن در زمان
معينه آن نگردد ،جریمه تآخير مطابق حکم ماده سی و نهم
قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتم طرزالعمل تدارکات،
از پرداخت های قراردادی وضع ميگردد .در صورتيکه مقدار
جریمه تاخير وضع شده بالغ بر  10فيصد قيمت مجموعی
شرايط عمومی
قرارداد گردد ،قرارداد مطابق ماده 35
قرارداد فسخ ميگردد.
 28.1اکمال کننده تضمين مينماید که تمام اجناسجدید،
غيرمستعمل و از جدید ترین مودلها ميباشد و اینکه آنها
تمام بهسازی ها درطرح و مواد را شاملمی باشند ،مگراینکه
درقرارداد طوردیگری تصریحگردیده باشد.

 28.2عالوه برآن با درنظرداشت جز  2بند  1ماده 22شرايط عمومی
قرارداد ،اکمال کننده تضمين مينماید که اجناس عاری از
نواقص ناشی از اجراآت  ،فروگذاری یا کتمان و یا نواقص
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ناشی از دیزاین ،مواد ،طرز کار ،تحت استفاده معمول
شرایط موجود در مقصد نهایی ،می باشد.
 28.3ورانتی باید برای مدت  12ماه بعد از تسليمی و پذیرش
اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در شرايط خاص قرارداد
تذکر رفته است و یا به مدت  18ماه بعد از تاریخ حمل از
بندر یا بارگيری از کشور منشا ،هر دوره که زدوتر تکميل
گردد ،اعتبار خواهد داشت .مگر اینکه در شرايط خاص
قرارداد طور دیگر تذکر رفته باشد.
 28.4اداره
ماهيت
زمينه
کننده

بمحض دریافت هر گونه نواقص ،اکمال کننده را از
نواقص بشمول شواهد موجود مطلع می سازد .اداره
های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال
را فراهم ميسازد.

 28.5بهمحض دریافت اطالع از نواقص ،اکمال کننده در مدت
بدون تحمل
مندرجشرايط خاص قرارداد ،اجناس ناقص را
مصرف توسط اداره ترميم یا تعویض می نماید.
 28.6در صورتيکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت
شرايط خاص قرارداد نشود ،اداره
ميعاد معينه مندرج
اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده روی دست
ميگيرد .این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد
را متآثر نمی سازد.
ماده  -29حق ثبت
اختراع

 29.1اکمال کننده در صورت رعایت بند  2این ماده توسط اداره،
مسئوليت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع،
دیزاین ،عالمه تجارتی ،حق نشر و سایر حقوق مالکيت فکری
و یا حقوق مالکيت و جایداد موجود در معياد قرارداد
توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل می پذیرد.
-1نصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاده اجناس
درکشوریکه محل آن درآنجا واقع ميباشد؛ و
 -2فروش درهرکشوریکه اجناس درآنجا توليد شده اند
این معافيت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به
ً
مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا در قرارداد ضمنا
از آن تذکر بعمل نيامده باشد ،و استفاده از اجناس و
اجزای آن با مواد ،تجهيزات و تاسيسات که توسط اکمال
کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد.
 29.2در صورت اقامه دعوی و یا ادعا عليه اداره ناشی از موارد
مندرج بند  1این ماده ،اداره اکمال کننده را با اطالعيه
کتبی مطلع ساخته و اکمال کننده اقدام به طی مراحل دعوی
و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات بمنظور تسویه ادعا
یا دعوی را به مصرف خود انجام می دهد.
 29.3هرگاه اکمال کننده در مدت  28روز بعد از دریافت اطالعيه
از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خویش به منظور حل
منازعه به اداره نگردد ،در آنوقت اداره حق اقدام و
مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد.
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 29.4اداره کمک های الزم به منظور طی مراحل دعوی و مذاکره
را به درخواست اکمال کننده انجام داده ،و اکمال کننده
مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.
 29.5اداره مسئوليت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق
اختراع ،دیزاین ،عالمه تجارتی ،حق نشر و سایر حقوق
مالکيت فکری و یا حقوق مالکيت و جایداد موجود در معياد
قرارداد توسط اداره را به شمول مصارف حقوقی به عهده
می گيرد.
ماده -30
مسووليت

حدود

 30.1به استثنای حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی:
 -1اکمالکننده تحت این قرارداد ،مسووليت تحمل
نقصان ،ضرر ،از دست دهی استفاده ،از دست دادن
توليد یا از دست دادن مفاد ،مصارف تکتانه را
ندارد ،مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال
کننده که عدم اجرای منجر به وضع جریمه تاخير
می گردد را شامل نگردد؛
 -2مجم وعه مسووليت اکمال کننده تحت قرارداد و
قصور بيشتر از مجموعه قيمت قرارداد بوده نمی
تواند ،مشروط بر اینکه حد در بر گيرنده مصارف
ترميم یا تعویض تجهيزات ناقص یا مکلفيت اکمال
کننده برای جبران خساره تخطی حقوق حق اختراع
نباشد.

-31
ماده
 31.1به استثنای اینکه درقرارداد طوردیگری ذکر شده باشد ،در
تغييردرقوانين و
صورتيکه بعد از مدت بيست وهشت ( )28روز قبل ازتاریخ
مقررات نافذه
تسليمی آفرقانون ،مقرره ،مصوبه ،فرمان ،متحد المال یا
نظامنامه که دارایحيثيت قانونی در امارت اسالمی
افغانستان باشد ،تصویب ،نشر ،ملغی یا تعدیل گردیده
باشد،طوریکه منجر به تغيير تاریخ تسليمی یا قيمت
قرارداد گردد ،تغييرات معادل در تاریخ تحویلی و قيمت
قرارداد ،وارد ميگردد .علی الرغم این در صورتيکه تغيير
در قيمت قرارداد در تعدیل قيمت قبالً اجرا شده در نظر
گرفته شده باشد ،تعغيرات معادل قابل اجرا دانسته نمی
شود.
ماده  -32حاالت
 32.1در صورت وقوع تآخير در اکمال در اثر حاالت غير مترقبه
Force
غيرمترقبه (
جریمه تآخير ،عدم استرداد تضمين اجرا یا فسخ قرارداد
)Majeure
در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد.
 32.2هدف از حاالت غير مترقبه ( )Force Majeureدر این ماده عبارت
از واقعات یا شرایط خارج از کنترول اکمال کننده که
قابل پيش بينی و جلوگيری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت
و بی پروایی وی نباشد .این حاالت می تواند شامل اما نه
محدود به اعمال اداره ،جنگ ها یا انقالبات ،آتش سوزی
ها ،سيالب ها ،بيماری های واگير ،محدودیت های قرنطين،
تحریم حمل و نقل بوده می تواند.
 32.3در صورت وقوع حاالت غير مترقبه ،اکمال کننده در اسرع
وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع می
سازد .اکمال کننده به مکلفيت های خویش تا حدی امکان
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ادامه داده و راه های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از
حاالت غيرمترقبه نباشد را جستجو می نماید .مگر اینکه
اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد.
ماده  -33دستور
 33.1اداره می تواند در مطابقت با ماده 8
تغيير و تعدیالت
قرارداد ،در هر زمان با صدور اطالعيه ،تغييرات الزم را
قرارداد
در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد
نماید:

شرايط عمومی

 -1در ترسيمات ،دیزاین ،طرح ها یا مشخصات ،درصورتيکه
اجناس تحت این قرارداد صرف برای اداره توليد گردد؛
 -2روش انتقال یا بسته بندی؛
 -3محل تحویل؛ و
 -4خدمات ضمنی که توسط اکمال کنندهباید تهيه گردد.
 33.2در صورت که تغييرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش
مصارف و یا زمان مورد نياز برای اجرای مکلفيت های اکمال
کننده تحت این قرارداد گردد ،تعدیالت الزم در قيمت
قرارداد ،جدول تکميل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد
طبقآ تعدیل ميگردد .هر گونه در خواست تعدیل توسط اکمال
کننده تحت این ماده باید  28روز بعد از تاریخ در یافت
دستور تغيير توسط اکمال کننده صورت ميگيرد.
 33.3قيم خدمات ضمنی قابل تهيه که شامل قرارداد نباشد ،قبل
از ارائه آن توسط طرفين قرارداد ،موافقه ميگردد .اما
نمی تواند از قيمت هائيکه اکمال کننده برای عرضه خدمات
مشابه برای سایر طرف ها در یافت می نماید ،تجاوز نماید.
 33.4هر گونه تعدیل یا تغيير در شرایط قرارداد صرف در صورتی
امضا تعدیالت توسط طرفين معتبر می باشد.
ماده  -34تعدیل
ميعاد قرارداد

 34.1هرگاه در ميعاد اعتبار قرارداد ،اکمال کننده با شرایط
مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در اکمال به
موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 13
ً طور کتبی با
شرايط عمومی قرارداد گردد ،موضوع را فورا
ذکر مدت محتمل تآخير و دالیل آن اطالع می دهد .درصورت
لزوم تعدیل ميعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون
تدارکات و حکم نود و هشتم طرزالعمل تدارکات ،صورت می
گيرد.
 34.2به استثنای حاالت غير مترقبه ،مندرج ماده 32
اکمال کننده در انجام
عمومی قرارداد ،تاخير توسط
مکلفيت هایش تحت این قرارداد ،منجر به وضع جریمه تآخير
در مطابقت با ماده 26شرايط عمومی قرارداد ميگردد .مگر
اینکه ميعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند  1این
ماده تعدیل گردیده باشد.

شرايط

 35.1فسخ به اثر تخطی قراردادی
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ماده  -35ختم و
فسخ قرارداد

 -1در صورت وقوع موارد ذیل ،اداره می تواند با صدور
ً یا
اطالعيه کتبی به اکمال کننده قرارداد را تماما
ً فسخ نماید.
قسما
( )1هرگاه اکمال کننده موفق به تحویلی یک بخش یا
تمام اجناس درمدت مندرج قرارداد یا در مدت تمدید
شده آن طبق ماده34شرايط عمومی قرارداد ،نگردد.
( )2هرگاه اکمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب
مندرج قرارداد نگردد؛ یا
( )3هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده
در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد دست به اعمال
فساد کارانه مندرج ماده  3شرايط عمومی قرارداد
زده باشد.
 -2در صورت فسخ قرارداد در مطابقت جز  1بند  1ماده 35
شرايط عمومی قرارداد ،اکمال کننده مکلف به جبران
خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد .در صورت
فسخ قسمی قرارداد اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت
فسخ نشده قرارداد می باشد.
 35.1فسخ به سبب افالس
 -1در صورت افالس
تواند با صدور
فسخ نماید .در
به اداره قابل

اکمال کننده ،اداره در هر زمان می
اطالعيه به اکمال کننده ،قرارداد را
صورت فسخ به دليل افالس ،جبران خساره
تادیه نمی باشد.

 35.2فسخ یک جانبه توسط اداره
 -1اداره ميتواند با ارسال اطالعيه به اکمال کننده،
ً یا کالً فسخ نماید .اطالعيه باید مبين
قرارداد را قسما
فسخ یک جانبه توسط اداره ،اندازه فسخ قرارداد ،و
تاریخ اعتبار فسخ قرارداد ،باشد.
 -2اجناس تکميل شده و آماده انتقال  28روز بعد از اخذ
اطالعيه فسخ توسط اداره ،مطابق شرایط قرارداد و قيمت
برای اجناس باقيمانده،
قرارداد پذیرفته ميشود.
اداره یکی از موارد ذیل را انتخاب می نماید:
( )1تحویل و تکميل هربخش در مطابقت با شرایط وقيم
قرارداد؛ و یا
( )2انصراف از قسمت باقيمانده و پرداخت مبلغ موافقه
شده به اکمال کننده برای اجناس وخدمات ضمنی که
ً تکميل ومواد وبخش هائيکه قبالً توسط اکمال
قسما
کننده تهيه شده است.
ماده
واگذاری
ماده
صادرات

-37

-36

منع

 36.1اداره واکمال کننده مکلفيت های خود تحت این قرارداد را
ً واگذارکرده نميتوانند ،مگراینکه موافقه
کالً یا قسما
قبلی جانب دیگرکسب شده باشد.
 37.1علی الرغم مکلفيت اکمال کننده در انجام تمام رسميات
صادرات ،هر نوع محدودیت صادرات متوجه اداره ،امارت
اسالمی افغانستان و یا محدودیت وضع شده در استفاده از
تجهيزات ،اجناس و سيستم ها و خدمات در افغانستان که
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توسط کشور منشا وضع گردد و توانائی اکمال کننده در
ایفای تعهدات مندرج قرارداد را سلب نماید اکمال کننده
را از مکلفيت ایفای تعهداتش معاف می سازد ،مشروط
براینکه اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها
به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.

63

قسمت هفتم -

شرايط خاص قرارداد

ماده شرايط
عمومی قرارداد
جز  6و  8بند 1
ماده  1شرایط
عمومی قرارداد

تعديالت وضمايم مواد شرايط عمومی قرارداد
نام اداره :شرکت مخابراتی افغان تيلی کام ،وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
نام پروژه :تهیه و تدارک  2پايه جنراتور  ،300 KVAدو عدد
 ATSو کیبل مورد نیاز برای زون کندهار ضرورت شرکت
مخابراتی افغان تیلی کام
شماره داوطلبی پروژهRebid-MCIT-AFTEL/1401/G-007/NCB :

میعاد قرارداد :بعد از عقد قرارد به مدت سه ()3
ماه میباشد
محل پروژه مقصد نهایی عبارت اند از :زون جنوب غرب
(کندهار) دفتر مرکزی والیت کندهار

جز  13بند 1
ماده  1شرایط
عمومی قرارداد

نوع قرارداد :قرارداد بالمقطع

جز  1بند  2ماده
 4شرایط عمومی
قرارداد

معانی اصطالحات شرایط تجارتی طوریکه در شرایط تجارت بين
المللی تعيين شده است ؛ شرایط تجارت بين المللی
) }DDP 2015{(Incotermsمی باشد

جز  2بند  2ماده
 4شرایط عمومی
قرارداد

ویرایش شرایط تجارت بين المللی (}2015{)Incotermsمی
باشد.

بند  1ماده 5
شرایط عمومی
قرارداد

زبان قرارداد :دری می باشد.

بند 1ماده 8
شرایط عمومی
قرارداد

برای ارسال اطالعیه ها ،آدرس اداره قرارذيل می باشد:
قابل توجه :سلطان ربانی خالقی ،آمر تهيه و تدارکات
آدرس:
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
شرکت مخابراتی افغان تلی کام
آمريت تهیه و تدارکات
منزل چهارم -تعمیر پست پارسل
محمد جان خان وات ،کابل
تليفون0745 500 006 :
ایميل آدرسsultan.rabani@afghantelecom.af :
کاپیqudratullah.mokhlis@afghantelecom.af :

بند  2ماده10
شرایط عمومی
قرارداد

قراردادها با اکمال کننده داخلی امارت اسالمی
افغانستان:
در صورت بروز منازعه ميان اداره و اکمال کننده که تبعه
امارت اسالمی افغانستان باشد ،موضوع قبل از ارجاع به
محاکم ذیصالح به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را
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جع می گردد و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانين
نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم ميگردد.
در صورت عدم رضایت یکی از طرفين به ارجاع منازعه به
مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه ذیصالح راجع ميگردد.
بند  1ماده 13
شرایط عمومی
قرارداد

جزئيات انتقال و سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده
ارائه ميگردد عبارت اند از{ :اسناد مورد نياز ،مانند
یک بل بارگيری ،یادداشت حمل ونقل جاده ای ،تصدیق
معاینه و کيفيت جنس توسط اداره ملی ستندرد (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 المللی  DDPانتقال گردد.
اسناد فوق الذکر توسط اداره قبل از رسيدن اجناس دریافت
خواهند شد ،درصورت عدم دریافت ،اکمال کننده درمقابل
هرگونه مصارف باالنتيجه مسوول خواهد بود.
بند  1ماده 15
شرایط عمومی
قرارداد

قيمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی
تکميل شده ،قابل تعدیل "نمی باشد".

بند  1ماده 16
شرایط عمومی
قرارداد

روش و شرايط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت
اين قرارداد قرار ذيل می باشد:

بند  5ماده 16
شرایط عمومی
قرارداد

 -1مبلغ ( 60شصت) فيصد از مجموع قيمت قرارداد بعد از
تسليمی جنس و تائيدی هيئت معاینه شرکت مخابراتی
افغان تيلی کام پرداخت ميگردد.
پول باقيمانده بعد از
 -2مبلغ ( 40چهل) فيصد
اسنتاليشن و فعال نمودن آن و تائيدی شعبات ذیربط
پرداخت ميگردد.
ميعاد تاخير پرداخت بعد از اینکه فرمایش دهنده باید به
اکمال کننده تکتانه بپردازد:
"قابل تطبیق نیست".
نرخ جبرانی قابل اجراء" :قابل تطبیق نیست".

بند  1ماده 18
شرایط عمومی
قرارداد

تضمين اجراء {الزم }است.
مبلغ تضمین اجراء }%10{ :فيصد از قیمت مجموعی قرارداد.
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بند  3ماده 18
شرایط عمومی
قرارداد

تضمين اجراء به واحد پولی {افغانی} و یا سایر اسعاری
که به آسانی قابليت تبادله را داشته باشند؛ و به شکل
{ضمانت بانکی با اعتبار}قابل قبول است
معیاد تضمین اجرأ در برگیرنده معیاد قرارداد ( ۳ماه) +
 + ۲۸معیاد يکسال ورنتی ،می باشد که در مجموع بعد از
تسلیمی حسن اجرأ کار  ۱۶ماه می شود.
نوت :از اينکه تضمین حسن اجرأ کار در برگیرنده معیاد
ورنتی می باشد ضرورت برای وضع تأمینات از پول قراردادی
قابل اجرأ نمی باشد.

بند  4ماده 18
شرایط عمومی
قرارداد

تضمین اجراء طور ذیل قابل استرداد ميباشد:
 -1ميعاد تکميل قرارداد
 -2ميعاد ختم  28روز بعد از تکميل قرارداد
 -3ختم ميعاد ورنتی
نوت :از اینکه ميعاد تصمين حسن اجراء کار در برگيرنده
ميعاد ورنتی ميباشد ،نياز به وضع تامينات از پرداخت
قرار دادی نمی باشد.

بند  2ماده 23
شرایط عمومی
قرارداد

بسته بندی ،عالمه گذاری و ارائه اسناد در داخل و
بيرون بسته ها :با مهر و تاپه و امضاء ريس ،معاون
و يا صالحیت دار شرکت می باشد.

بند  1ماده 24
شرایط عمومی
قرارداد

پوشش بيمه طور ذیل خواهد بود :
پوشش بیمه طوريکه در شرايط تجارت بین المللی ( DDP 2015
 )Incotermsمشخص شده است ،می باشد.

بند  1ماده 25
شرایط عمومی
قرارداد

مسووليت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بين
المللی ) 2015 (Incotermsمشخص شده است ،می باشد.

بند  1ماده 26
شرایط عمومی
قرارداد

آزمایش و معاینه :

آزمایش و معاینه توسط هيئت معاینه طور ذیل صورت
ميگيرد:
 .1تفتیش و معاينه بصری
 .2تفتیش و معاينه فزيکی
 .3معاينه عملیاتی ( در صورت ضرورت)
و ساير معاينات در مطابقت به مشخصات داده شده
در صورت که ايجاب کند ،توسط هیئت معاينه صورت
خواهند گرفت.
نوت:همه تفتيشی ها و بررسی ها حين تسليمی جنس توسط
هئيات موظف در موقع تحویل دهی جنس صورت ميگيرد.
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بند  2ماده 26
شرایط بعمومی
قرارداد
بند  1ماده 27
شرایط عمومی
قرارداد

آزمایش و معاینه در {در گدام شرکت مخابراتي افغان تیلی
کام واقع مهتاب قلعه -شهر کابل } راه اندازی ميگردد.

اندازه جریمه تآخير  0.1فيصد قيمت مجموعی قرارداد در فی
روز می باشد.
حد اکثرمبلغ جریمه تآخير { }10%فيصد قيمت قرارداد می
باشد.

بند  3ماده 28
شرایط عمومی
قرارداد

مدت اعتبار ورانتی اجناس و خدمات پس از فروش (برای مدت
یک سال)

بند  5ماده 28
شرایط عمومی
قرارداد

ميعاد رد و تعویض فوری اجناس ناقص در {} 30روز تقویمی
می باشد.
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 -1قسمت هشتم – فورمه های قرارداد
فورمه های قرارداد
فورمه اجناس11/

نامه قبولی آفر

فورمه اجناس12/

موافقتنامه قرارداد

فورمه اجناس13/

فورم تضمين اجراء

فورمه اجناس14/

فورم تضمين پيش پرداخت (قابل تطبيق نيست)
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نامه قبولی

آفر2

فورم اجناس11/

تاريخ{:تاریخ صدور این نامه
را درج نمایيد}

شماره{:شماره صدور این نامه را درج نمایيد}

از{ :نام اداره تدارکاتی را درج نمایيد}
آدرس{ :آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایيد}
به{ :نام داوطلب برنده و شماره جوازفعاليت وی را ذکر نمایيد}
آدرس{:آدرس داوطلب برنده را درج نمایيد}
این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بيست و سوم قانون تدارکات و حکم
هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع داده ميشود که آفر
ارائه شده مؤرخ {تاریخ را به ترتيب روز ،ماه و سال بنویسيد}شمابرای
تدارک{نام پروژه یا قرارداد را بنویسيد} ،به قيمت قطعی مجموعی مبلغ{مبلغ
را به ارقام و حروف بنویسيد} ،طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای
داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه ،تدقيق و تصحيح شده است توسطاین اداره
قبول گردیده است.
لذا از شما تقاضا ميگردد الی مدت ده ( )10روز تقویمی از تاریخ صدور این
نامه ،در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بيست
و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل ،تضمين اجرای قرارداد را
طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده ،به اداره تسليم
نمایيد ،در غير آن در مطابقت به ماده بيست و نهم قانون تدارکات ،تضمين
آفر شما قابل استرداد نخواهد بود .معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

مشخصات تدارکات /قرارداد{ :نام و مشخصات خلص تدارکات /قرارداد را درج
نمایيد}
شمارۀ تشخيصيه تدارکات{:شماره قرارداد مربوطه را درج نمایيد}
قيمت مجموعی قرارداد{ :قيمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج
نمایيد}
نوعيت تضمين اجرای قرارداد{ :نوعيت تضمين اجرای قرارداد را که در
شرطنامه درج گردیده است را بنویسيد}
مقدار تضمين اجرای قرارداد{ :مبلغ تضمين اجرای قرارداد را به ارقام و
حروف درج نمایيد}
زمان عقد قرارداد{ :تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسيد}.
مکان عقد قرارداد{ :محل عقد قرارداد را بنویسيد}.
همچنين غرض مطالعه و مزید معلومات شما ،مسوده موافقتنامه قرارداد ضميمه
این نامه به شما ارسال گردید

 2طبق فقره ( )1حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است ،بعد از ختم
ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و یا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان ،در صورتيکه
قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد ،نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده
ارسال نماید ،در صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی باشد ،بعد از
منظوری این کميسيون ،نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.
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موافقتنامه قرارداد
فورمه اجناس12/

{داوطلب برنده این فورمه را درمطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نماید}
این موافقتنامه قرارداد به تاریخ{روز ،ماه و سال درج گردد}

ميان

({ )1نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد}امارت اسالمی افغانستان که
منبعد بنام اداره یاد می شود و
({ )2نام اکمال کننده درج گردد} که شرکت ثبت شده تحت قوانين {نام کشور
اکمال کننده درج گردد} که دفتر مرکزی آن {آدرس اکمال کننده درج
گردد}منبعد بنام "اکمال کننده" یاد ميشود ،عقد گردیده است.
طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی {جزئيات اجناس و خدمات
ضمنيدرج گردد}آفر داوطلب برنده را برای تدارک اجناس فوق به مبلغ {قيمت
قرارداد را به ارقام و حروف ،بااسعار مشخصه درقرارداد درج گردد} که منبعد
بنام "قيمت قرارداد" یاد ميشود ،قبول نموده است.
این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مينماید:
-1
-2

-3

-4

-5

دراین موافقتنامه ،کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمایند که
درشرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته شده است.
اسناد ذیل تشکيل دهنده قرارداد ميان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر
یک از آنها منحيث بخشی از قرارداد استنباط ميگردد:
( )1موافقتنامۀ قرارداد
( )2شرایط خاص قرارداد
( )3شرایط عمومی قرارداد
( )4نيازمندیهای تخنيکی (به شمول جدول نيازمندیها و مشخصات تخنيکی)
( )5آفراکمال کننده و جدول های اصلی قيمت
( )6اطالعيه اعطاء توسط اداره
({ )7هرگونه اسناد دیگر عالوه گردد}
این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحيت داشته در صورت موجودیت تناقض
یا عدم سازگاری ميان اسناد قرارداد ،ارجحيت اسناد به ترتيب فهرست فوق
خواهد بود.
در مقابل پرداخت قابل اجرا توسط اداره ،اکمال کننده تعهد ميسپارد که
اجناس را اکمال و خدمات ضمنی را تهيه و هر نوع نواقص را در مطابقت همه
جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید.
اداره تعهد می نماید که قيمت قرارداد و یا سایر مبالغ قابل اجرا تحت
احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس ،تهيه خدمات ضمنی و رفع نواقص
در زمان و به شيوه مندرج قرارداد بپردازد.

بدینوسيله جانبين تصدیقمينمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانين امارت
اسالمی افغانستان بوده و سر از تاریخ فوق الی تاریخ {روز ،ماه و سال درج
گردد} قابل اعتبار می باشد.
به نماینده گی از اداره:

اسم{ :اسم درج گردد}
امضاء{ :امضای مقام ذیصالح }
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عنوان وظيفه امضا کننده {عنوان وظيفه درج گردد}
در حضور داشت {شهرت شاهد درج گردد}
ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده:

اسم{ :اسم درج گردد}
عنوان وظيفه امضا کننده{ :عنوان وظيفه امضا کننده درج گردد}
امضاء{ :امضای مقام ذیصالح}
درحضورداشت {شهرت شاهد درج گردد}
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تضمین اجراء
فورمه اجناس13/

{ به اساس درخواست داوطلب برنده ،بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده
خانه پری می نماید}
تاریخ{ :روز ،ماه و سال

تسليمی آفر درج گردد}

شماره و عنوان داوطلبی { :شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}
اسم بانک{ :اسم بانک درج گردد}
مستفید شونده{ :نام مکمل اداره درج گردد}
شمارۀ تضمین اجراء{ :شماره تضمين اجرا درج گردد}
اطالع حاصل نمودیم که {نام مکمل اکمال کننده درج گردد} ،که منبعد بنام
"اکمال کننده" یاد می شود ،قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ

{روز ،ماه وسال درج گردد} را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره
محترم شما بمنظور اکمال { توضيح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} عقد
می نماید.
عالوه برآن ،ما ميدانيم که طبق شرایط این قرارداد ،تضمين اجراء نيز الزم می
باشد.
به درخواست اکمال کننده ،تعهد می نمائيم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به
حروف و ارقام درج گردد} رابمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی
قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد ،بدون ارائه دالیل و زمينه های ارسال
تقاضا ازجانب شما ،بپردازیم.
این تضمين الی تاریخ {روز ،ماه و سال درج گردد} اعتبار دارد و هر نوع تقاضا
برای پرداخت مطابق این تضمين باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسليم
داده شود.
این تضمين تابع مقرره منتشره شماره  785اطاق تجارت بين المللی ،به استثنای
فقرۀ  2ماده ( 20الف) آن ميباشد.

{امضا ،نام و وظيفه نماینده با صالحيت بانک و اکمال کننده درج گردد}
{مهر بانک}
{مهر اکمال کننده}
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تضمین پیش پرداخت
فورمه اجناس14/

{ به اساس درخواست داوطلب برنده ،بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده
خانه پری می نماید}
تاریخ{ :روز ،ماه و سال

تسليمی آفر درج گردد}

شماره و عنوان داوطلبی { :شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}
اسم بانک{ :اسم بانک درج گردد}
{ورق رسمی بانک استفاده گردد}
مستفید شونده{ :نام مکمل اداره درج گردد}
شماره تضمین پیش پرداخت{ :شماره تضمين پيش پرداخت درج گردد}
ما {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که {نام و آدرس مکمل
اکمال کننده درج گردد} ،کهمنبعد بنام "اکمال کننده" یاد می شود ،قرارداد
شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز ،ماه وسال درج گردد} را که منبعد
بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال{توضيح مختصر اجناس
و خدمات ضمنی درج گردد}عقد نماید.
عالوه برآن ،ما ميدانيم که طبق شرایط این قرارداد ،پيش پرداخت در مقابل تضمين
پيش پرداخت صورت ميگيرد.
به درخواست اکمال کننده ،تعهد می نمایيم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به
حروف و ارقام درج گردد} رابمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی
قراردادی ناشی از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غير تسليمی اجناس صورت
گرفته باشد ،به شما بپردازیم.
این تضمين از تاریخ اخذ پيش پرداخت توسط اکمال کننده{روز ،ماه و سال درج
گردد} الی تاریخ {روز ،ماه و سال درج گردد} اعتبار و قابل اجرا می باشد.
این تضمين تابع مقرره منتشره شماره  785اطاق تجارت بين الملليميباشد.

{امضا نماینده با صالحيت اخذ گردد}
{مهر بانک}
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