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پالیسی و نظارت معاونیت  

ملی تدارکات ریاست  

آمریت انسجام او توحید تحلیل، د پالنونو تدارکاتی د  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 دیتا سنتر اپگرید تدارک و تهیه پروژه( 1شماره ) تعدیل

  1401/دلو /02تاریخ: 

 NPD/ MCIT /1401/G-020/NCB شماره داوطلبی پروژه:  

 حالت تعدیل شده شرطنامه حالت فعلی شرطنامه مواد شرطنامه شماره
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 21.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

   مبلغ مقدار تضمین آفر:

   و  یک میلیون 1,500,000مقدار تضمین آفر

 می باشد.پنجصد هزار افغانی 

مبلغ تضمین آفر به واحد پولی : واحد پولی تضمین آفر
 قابل تبادله ی که به آسانیو یا سایر اسعار)افغانی( 

 ، پذیرفته میشود.باشند

نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ) 
میباشد. تضمین بانکی باید در  تضمین نامه بانکی(

نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی 
 سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.

منحیث تضمین آفر، قابل قبول نمی پول نقد : 1نوت

 باشد.

( JVدر صورت که داوطلب شرکت مشترک ): 2نوت 

بنام داوطلب مشترک باشد. دیآفر با نیباشد، تضم
  

   مبلغ مقدار تضمین آفر:

   و سه  یک میلیون 1,300,000مقدار تضمین آفر

 می باشد.صد هزار افغانی 

مبلغ تضمین آفر به واحد پولی : واحد پولی تضمین آفر
، باشند قابل تبادله ی که به آسانیو یا سایر اسعار)افغانی( 

 پذیرفته میشود.

نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ) تضمین 
میباشد. تضمین بانکی باید در نسخه اصلی  نامه بانکی(

تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده 
 شناخته نمیشود.مورد قبول 

پول نقد منحیث تضمین آفر، قابل قبول نمی : 1نوت

 باشد.

( JVدر صورت که داوطلب شرکت مشترک ): 2نوت 

 بنام داوطلب مشترک باشد. دیآفر با نیباشد، تضم
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ات معیار: سوم قسمت

 ارزیابی و اهلیت

 توانایی مالی:  الف:

 اعتبارات (  یا انواع مبلغ حد اقل دارائی های سیال )نقدی

 مبلغ حد اقل، تعهدات داوطلب سایر )قرضه(، خالص

 .باشد پانزده میلیون افغانی (15,000,000)

 (  یا انواع اعتبارات مبلغ حد اقل دارائی های سیال )نقدی

 مبلغ حد اقل، تعهدات داوطلب سایر )قرضه(، خالص

 .باشد سیزده میلیون افغانی (13,000,000)
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ات معیار: سوم قسمت

 ارزیابی و اهلیت

تجربه و ظرفیت ب: 

 : ) تجربه مشابه( تخنیکی

 

نشان دهنده بر آورده شدن داوطلب باید اسنادی را که 

داشته را مندرج ذیل معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی 

 تباشند ارائه نماید: 

  حد  ، مشابه را که قیمت آن دادقرار یک (1)تطبیق

میلیون چهل و سه 43,000,000   اقل مبلغ

 مبلغ حد اقل قرارداد مشابه  دو (2)یا  و ،افغانی

نشان دهنده بر آورده شدن داوطلب باید اسنادی را که 

داشته را مندرج ذیل معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی 

 تباشند ارائه نماید: 

  حد اقل  ، مشابه را که قیمت آن دادقرار یک (1)تطبیق

 ،میلیون افغانی سی و هفت37,000,000   مبلغ

 مبلغ حد اقل قرارداد مشابه  دو (2)یا  و

 دافغانـستان اســالمـی امارت

لوی ریاست ېد چارو ادار  

 

افغانــستان اســـالمـی امارت  

امور ادارۀ عمومی ریاست  
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 را در  هفتاد و دو میلیون افغانی 72,000,000

 .سال اخیر تکمیل نموده باشد ارایه نمایند 10خالل 

 را در  میلیون افغانی شصت و سه 63,000,000

 .سال اخیر تکمیل نموده باشد ارایه نمایند 10خالل 
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ات معیار: سوم قسمت

 ارزیابی و اهلیت

ج. حد اقل الزم حجم 

معامالت ساالنه 

(:Annual Turn 

over) 

که توسط مفتش  تیش النسیب ،یداوطلبان گزارش مال

اسناد  ریسا ایباشد  دهیگرد قیتصد ایو  بیمستقل ترت

معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه  یمال

وسال داوطلب در شده را نشان دهد، حجم معامالت د

 : ندینما هیارا لیذ رحبه ش ریسال اخ 5خالل 

 ( 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل )

حد اقل  ،پنج سال اخیر اجرا شده توسط داوطلب

هفتاد و سه میلیون  )000,73,000(مبلغ 

 می باشد. افغانی

که توسط مفتش  تیش النسیب ،یداوطلبان گزارش مال

اسناد  ریسا ایباشد  دهیگرد قیتصد ایو  بیمستقل ترت

معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده  یمال

 5را نشان دهد، حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل 

 : ندینما هیارا لیذ رحبه ش ریسال اخ

 ( 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل )

مبلغ حد اقل  ،پنج سال اخیر اجرا شده توسط داوطلب

 شصت و چهار میلیون افغانی )000,000,64(

 می باشد.
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 24.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 آدرس اداره عبارت است از: صرف به مقاصد ارائه آفر

 ریاست تدارکات ملی : توجه

 یاداره امور امارت اسالم یعموم استیر: آدرس

تدارکات  استیر ،یسینظارت و پال تیافغانستان، معاون

 لیو تحل دیتوح ،انسجام تیآمر ،یکیتخن تیمعاون ،یمل

 افغانستان -پشتونستان وات، کابل  ،یتدارکات یپالن ها

 افغانستان –کابل : شهر

 0202143274: نمبر تیلفون

 الی :  جل برای تسلیمی آفرهاضرب اال

 1401 دلو 5 : تاریخ

قبل از ظهر به وقت محلی   10:00: ساعت زمان

 کابل

 و npd.planning@aop.gov.af   :الکترونیکیآدرس 

و  noorullah.naiel@aop.gov.af کاپی به:
planningnpa@gmail.com 

 آدرس اداره عبارت است از: ارائه آفرصرف به مقاصد 

 ریاست تدارکات ملی : توجه

افغانستان،  یاداره امور امارت اسالم یعموم استیر: آدرس

 تیمعاون ،یتدارکات مل استیر ،یسینظارت و پال تیمعاون

 یپالن ها لیو تحل دیتوح ،انسجام تیآمر ،یکیتخن

 افغانستان -پشتونستان وات، کابل  ،یتدارکات

 افغانستان –کابل : شهر

 0202143274: نمبر تیلفون

 الی :  جل برای تسلیمی آفرهاضرب اال

 1401 دلو 15: تاریخ

 قبل از ظهر به وقت محلی کابل  10:00: ساعت زمان

 و npd.planning@aop.gov.af   :آدرس الکترونیکی

و  noorullah.naiel@aop.gov.af کاپی به:
planningnpa@gmail.com 
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 27.1ماده 

 دستورالعمل برای

 داوطلبان

 در محل ذیل صورت میگیرد: زگشایی آفرهابا

 یاداره امور امارت اسالم یعموم استیر: آدرس

تدارکات  استیر ،یسینظارت و پال تیافغانستان، معاون

 لیو تحل دیتوح، انسجام تیآمر ،یکیتخن تیمعاون ،یمل

 افغانستان -پشتونستان وات، کابل  ،یتدارکات یپالن ها

 افغانستان  –کابل : شهر

  1401 دلو 5 : تاریخ

 در محل ذیل صورت میگیرد: زگشایی آفرهابا

افغانستان،  یاداره امور امارت اسالم یعموم استیر: آدرس

 تیمعاون ،یتدارکات مل استیر ،یسینظارت و پال تیمعاون

 یپالن ها لیو تحل دیتوح، انسجام تیآمر ،یکیتخن

 افغانستان -پشتونستان وات، کابل  ،یتدارکات

 افغانستان  –کابل : شهر

  1401 دلو 15: تاریخ
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محلی قبل از ظهر به وقت   10:00: ساعت زمان

 کابل

 و npd.planning@aop.gov.af   :آدرس الکترونیکی

noorullah.naiel@aop.gov.af  ,کاپی به:

,planningnpa@gmail.com 

   www.npa.gov.af: ویب سایت

 

 آفرها اخذ از بعد روز درعین همزمان آفرها گشایش

 .میگیرد صورت فوق، ذکر شده آدرس و درمحل

 آفر تسلیمی برای شده مشخص تاریخ درصورتیکه: نوت

 کاری بعدی روز در نماید، آفرها تصادف رخصتی روز به

 و داده تسلیم شده تعیین قبل از ساعت درهمان

 .میگیرد صورت بازگشایی

 قبل از ظهر به وقت محلی کابل  10:00: ساعت زمان

 و npd.planning@aop.gov.af   :آدرس الکترونیکی

noorullah.naiel@aop.gov.af  ,کاپی به:

,planningnpa@gmail.com 

   www.npa.gov.af: ویب سایت

 

 آفرها اخذ از بعد روز درعین همزمان آفرها گشایش

 .میگیرد صورت فوق، ذکر شده آدرس و درمحل

 آفر تسلیمی برای شده مشخص تاریخ درصورتیکه: نوت

 کاری بعدی روز در نماید، آفرها تصادف رخصتی روز به

 و داده تسلیم شده تعیین قبل از ساعت درهمان

 .میگیرد صورت بازگشایی
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شرایط  28ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

ی م{ روز 30}فوری اجناس ناقصمیعاد رد و تعویض 

 باشد.

 ی باشد.م{ روز 50}میعاد رد و تعویض فوری اجناس ناقص

 جدول قیمت ها 8

وضعیت 

 فعلی
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وضعیت 

تعدیل 

 شده

 

 لیست اجناس و جدول تحویلی 9

وضعیت 
 فعلی
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وضعیت 
تعدیل 

 شده

 
 نوت: سایر بخش های شرطنامه بدون تغییر قابل تطبیق است.


