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 مقدمه 

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی  اوطلبی  داسناد مشابه معیاری  طبقتوسط اداره تدارکات ملی  شرطنامه معیاری  این  
در  تمویل می گردند    1در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامه توسط ادارات تدارکاتی  ترتیب گردیده و  

 .  قرار می گیرداستفاده   موردروش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد 
 
تدارکات  ین شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل  ا

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.   مفادو 
 

ره واحد پالیسی تدارکات  صاد  PPU/C016/1386شماره  با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال  
 اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.  

 
ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کنندهتمویل   2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

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

 مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: این شرطنامه از  نقل
 

 ریاست الوزرأ امارت اسالمی افغانستان ریاست عمومی اداره امور 
 ریاست تدارکات ملی 

 پالیسی تدارکات   آمریت 
 قصر مرمرین، کابل، افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل برای داوطلبان    : قسمت اول

 مومیات عالف.  

صادر  نیازمندیهاجدول  5قسمت  ضمنی مندرج  وخدمات    اجناس  به منظور تدارکشرطنامه رااین  دارها 1.1 داوطلبی ساحه  - 1ماده 
ناممینماید هربخش  نمبرتشخیصیه، .  تشخیصیه  نمبر  و  نام  شمول  به  ها  بخش  تعداد  و  داوطلبی  این 

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفحدر

 : شرطنامه  این در

همراه با اسناد  مانند فکس، ایمیل و تلکس  انجام ارتباطات طور تحریری  به معنی  "کتبی"اصطالح   -1
 می باشد؛ وسط طرف مقابل ت ی دریافت 

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

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

 

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

که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات  
 شود، می باشد.   پولی که در اختیار اداره گذاشته می
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از وجوه    یقسمت و  تعهد  را  مراحل پیشبرد آن تمویل  اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول   2.1 وجوه - 2ماده 
به  صادر گردیده است منظور آن به    قرارداد که این شرطنامهتحت    موجهبرای تادیات    تعهد شده رامالی  

از بودجه ملی، عواید    اختصاص داده شده برای ادارات   ه عبارت از هر نوع منابع پولی وجو .گیردکار می 
ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می  

 باشد. 

داوطلبی  اصول عالی اخالقی را در مراحل    قراردادی فرعی مکلف استاردادی و  اداره، داوطلب، قر 3.1 فساد و تقلب  - 3ماده 
 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آت رعایت ن  را  و اجرای قرارداد

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با    ه ب   نهادپیشیا    دادن    ،دریافت،درخواستاز  : عبارت  فساد -1
را تحت تاثیر قرار  ( )کارمندان تدارکات  اسب کارکردهای جانب دیگرارزشیکه به صورت غیرمن 

 .دهد

اغفال  :  تقلب -2 منظور  به  سهواً  یا  و  که عمداً  کتمان حقایق  به شمول  فروگذاری  ارتکاب هرگونه 
کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای  

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  : عبارت از سازش میان  تبانی -3
مقمنظور   آوردن  تاثیرقراردادن  ا بدست  تحت  شمول  به  نامناسب  طرح  صد  نادرستاعمالسائرین 

 گردیده باشد. 

قرارداد و یا سایر  تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت  عبارت از  :  اجبار -4
 ان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن 

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

یا ازطریق نمایندهکه  ای را  برنده  داوطلب  رارداد به  ی ق پیشنهاد اعطااداره   3.2 فساد،  مرتکب    مستقیماً 
 نماید.می وانعدر مراحل داوطلبی گردیده است لغو ماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیتقلب، 

،  ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات  و اخالل  ، اجبار  تبانی،  تقلباداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3
 ارجاع می نماید. موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط 

قراردادی را  داوطلب  اداره   3.4 اعمال مندرج  یا  ارتکاب  )در صورت  قانون  1فقره  نهم  و  ماده چهل   )
 . نمایدتدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

یادداشت ها و  ،  حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی   3.5
 موظف از جانب ادارهفراهم نماید.  توسط مفتشین را  سایراسناد مربوط به تسلیمی آفرواجرای قرارداد

واجد  داوطلب -4ماده  
 شرایط 

 

معلومات    ه حصفمندرج محدودیت های    رعایت با    هرکشوری را   تابعیتمیتوانند  شرکای وی  داوطلب و   4.1
در  ثبت    ساکن، تبعه و یا  ، در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید.  ن داشته باش  داوطلبی 

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد. نمایدبوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت یک کشور 

جهت انجام خدمات مشورتی برای    ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط    داوطلب  هرگاه 4.2
وسایر    هتهی  مشخصات،  به  اسنادطرح،  نظرتدار  مربوط  مورد  حاضریا    کات  درحال  شده  گماشته 

داشتهودرگذشته   آفررا درعین    ارتباط  ازیک  بیشتر  نموده تدارکاتی  مراحلیا   )  ارائه  مگراینکه  باشد 
  وقوع در صورت  تضاد منافع واقع می گردد.  (مجاز باشد این دستورالعمل  13آفرهای بدیل طبق ماده  

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع، 

بان  عقد نماید. لست داوطل محرومیت  پروسه  و یا تحت  اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده   4.3
 قابل دریافت می باشد.  ویب سایت اداره تدارکات ملی  از    محرومیت پروسه  و تحت    محروم شده 

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

،  قابل قبول اداره باشد ارایه نماید.   به شکل که مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را    داوطلب  4.5
 تدارکات اجراات صورت می گیرد.  طرزالعمل  ( حکم چهل و پنجم  3در غیر آن طبق هدایت فقره ) 

و خدمات  اجناس  -5ماده  
 واجد شرایط ضمنی 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده  س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد  اجناولیدبع ت من  5.1
 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر 

تاسیسات صنعتی و    تجهیزات، تولیدات، ماشین آالت،  مواد خام،  ، اشیا   مادهشامل در این  اصطالح اجناس   5.2
 به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.    ه خدمات ضمنی مربوط 

پروسس شده و یا در نتیجه  و    بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید بع اصطالح من  5.3
 باشد.    ماهیت اولیه آن تغییر نموده سایر مراحل صنعتی    طی ساخت، پروسس و یا 
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 شرطنامه   محتویات ب.   

های    بخش -6ماده  
 شرطنامه 

های ذیل می باشد. تمام ضمایم    قسمت بوده و در برگیرنده  3و    2،  1های    بخشاین شرطنامه حاوی   6.1
 . می باشنداین شرطنامه  ء جزستورالعمل نیز این د8صادره طبق ماده  

 طرزالعمل های داوطلبی  : 1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان   :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 

 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد  :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد  :7قسمت 

 های قرارداد  هم رفو  :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.   بخشاعالن تدارکات  6.2

صفحه معلومات  طوری که در    ویده  تقیماً از اداره و یا نماین مس  در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3
شرطنامه و ضمایم آن بدوش  در  ولیت هر نوع کمی و کاستی  ئ ، مساخذ نگردیده باشدذکر شده،  داوطلبی 

 اداره نمی باشد.  

  بررسی نماید.  داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4
 رد آفرشده میتواند.  منتج بهشرطنامه  مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در 

توضیح   - 7ماده  
 شرطنامه 

بصورت کتبی با تماس به آدرس    مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره داوطلب می تواند در   7.1
در داوطلبی  ( روز  7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبی مندرج  
ره درخالل  میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. ادا ختم  قبل از  ( روز در داوطلبی مقید  4باز و ) 
( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه  3مدت ) 

 را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد. 

  طرزالعمل   کم سی ام ح   ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایت مطالبه شده   ضیح ادارهباالثر تو هرگاه   7.2
 جراآت می نماید. این دستورالعمال   24  ه ماد   2و بند  تدارکات 

د، از داوطلب برای اشتراک  میتوان   داره ا پیرامون مندرجات شرطنامه،   االت و جواب به س به منظورتوضیح و  7.3
 دعوت نماید.  داوطلبی معلومات    ه صفح در   مندرج قبل ازداوطلبی درمحل، تاریخ ووقت    ه در جلس 

( روز قبل  3) داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل    صورتیکه سوال   تقاضا می شود تا در از داوطلب   7.4
 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  اری  از تاریخ برگز 

تهیه شده بعد از   بات جوا در جلسه و  شده  ارایه االت وجوابات و قبل از داوطلبی، به شمول س  ه گزارش جلس  7.5
 میگردد. ارسال نموده اند،    ذ شرطنامه را اخ   داوطلبانیکه ( روز به تمام  5) حد اکثر  جلسه درمدت  

 ثر نمی سازد.  را متا   وی اهلیت    ، قبل از داوطلبی ه  در جلس   داوطلب   عدم حضور  7.6

شرطنامه  -8ماده   تعدیل 
 ها

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

ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده  صادر   ایم  ضم  8.2
 اند ارسال میگردد.  

جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه    داوطلبان   برای   وقت کافی   قراردادن   به منظور دراختیار   اداره می تواند  8.3
 تمدید نماید. دستورالعمل این    24  ه ماد   2  بند در مطابقت با  میعاد تسلیمی آفر ها را  

 تهیه آفرها    . ج 
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رف  امص  - 9ماده  
 داوطلبی 

اداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل  تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و   9.1
 . ندارد لیتی درقبال همچون مصارف و ئ مس   گونه هیچ ی تدارکات 

 بان آفر ز  -  10ماده 
مشخص گردیده ترتیب    صفحه معلومات داوطلبی آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در   10.1

اداره  ، سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه میگردد اسناد حمایوی و  د.  د ر میگ 
ترجمه    به   آفر،   توضیح جهت لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید.  در صورت  می تواند  
 می گردد. استناد     ارایه شده 

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

  14،  12  مواد قیمتدرمطابقت با    های   و جدول ر، فور معلومات اهلیت داوطلبان  تسلیمی آففورمه   -1
 دستورالعمل؛این  15و 

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

 ؛ دستورالعملاین 22 ماده درمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

 ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودن اسناد  -4

این    17  ماده آن درمطابقت با    ضمنی   و خدمات   اجناس   واجد شرایطتثبیت منشااسناد و مدارک   -5
 ؛ دستورالعمل

این      30و    18  وادطبق مضمنی آن با شرطنامه    اجناس و خدمات  تثبیتمطابقت    اسناد ومدارک -6
 دستورالعمل؛ 

  صورتیدراین دستورالعمل    19طبق ماده  داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیت تثبیت  اسناد ومدارک   -7
 ؛   قبولی آفر

 . معلومات داوطلبی ه صفحسایر اسناد مطالبه شده در -8

تسلیمی هفورم  -   12ماده  
 قیمت   های  آفر و جدول

بدون کدام تغییر خانه پری گردیده و     ( فورمه های داوطلبی  )   4سمت  ق شامل در   تسلیمی آفر  هفورم  12.1
 ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد. شخص ب توسط 

آن را به صورت مناسب طبق اصل آن   ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات  های  جدول باید داوطلب  12.2
مهر و امضا    از   دو بعترتیب  ( فورمه های داوطلبی)  4قسمت  موجود دربا استفاده از فورمه های  

 نماید.تسلیم)رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( شخص با صالحیت

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

 تذکر رفته باشد. 

قیم آفر و    - 14ه  ماد
 تخفیفات

قیمت باید درمطابقت  های تسلیمی آفر و درجدول  ه شده توسط داوطلب درفورم  یه ارا و تخفیفات  قیمت ها  14.1
 د. با شرایط ذیل باش 

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

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

)فورم  آفر    و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی   هرگونه تخفیف بدون قید وشرط  مکلف است    داوطلب  14.4
 در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود.  نماید.    پیشنهاد و جدول قیمت   خویش (  3شماره  

جدید شرایط    ویرایش   وسایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در تجارت بین المللی  شرایط    اصطالحات  14.5

معلومات    ه صفح طوریکه در  پاریس،  اطاق بین المللی تجارت   ه منتشر   ( Incotermsتجارت )   بین المللی 
 تذکر رفته است، می باشد.  داوطلبی 

  صفحه اینکه در  نمی باشد. مگر    تغییر در جریان اجرای قرارداد، قابل  قیمت های ارایه شده توسط داوطلب   14.6
طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده و مطابق    معلومات داوطلبی 

میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قیم در جریان    رد دستورالعمل این    30ماده  
ر گرفته  رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در نظ   اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابت اجرای قرارداد مجاز ب 

 می شود.  

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت   را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7
در صورت عدم ارائه قیمت برای تمام  اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصد تمام بخش ها و ها برای 

داوطلب   میباشد.    قابل تطبیق حکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  (  1فقره )   2  جز اقالم شامل هر بخش  
تخفیف مشروط برای عقد  ،   گشائی شوند   می تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان باز 

 د.  را پیشنهاد نماین ک بخش  ی   بیشتر از قرارداد  
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 اسعار آفر -15ماده 
  معلومات داوطلبی   صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در    باید  داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد. 

 تثبیتاسناد  -16ماده  
 اهلیت داوطلب 

منظور  16.1 بودن ت تثبی به  شرایط  با  واجد  فورم داوطلب  دستورالعمل، این    4  ماده درمطابقت  آفر  ه باید  تسلیمی 
نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صورت  را خانه پری  ( داوطلبی ه های  فورم   ) 4قسمت مندرج 

 ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود. 

  اسناد ثبوت -17ماده  
بودن   شرایط  واجد 
وخدمات   اجناس 

 ضمنی

ور منشآ تولید  اظهار نامه کش   باید داوطلب    ، آن ضمنی    اجناس و خدمات واجد شرایط بودن    ت تثبی   به منظور  17.1
  این    5درمطابقت با ماده  را  می باشد،  ( فورمه های داوطلبی )   4قسمت  شامل جدول های قیمت    که شامل 

 د. نمای خانه پری  دستورالعمل 

تثبیت   اسناد–18ماده  
اجناس و خدمات   تطابق 

 ضمنی آن

و معیارهای مربوط    شرطنامهمشخصات مندرج  اب   ضمنی آن  مطابقت اجناس وخدماتتثبیت  به منظور   18.1
باید  آن داوطلب  برتطابق   آفرخویش  ضم ،  مبنی  را  مستند  تخنیکی اجناس    مدارک  مشخصات  با 

 ه نمایند.ی ارا(نیازمندی ها جدول )  5قسمت  مندرجومعیارات 

نقشه جات و اعداد  ،  نوشته جاتمیتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه  ک  مدار 18.2
و مشخصات تخمینی آن و  و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه   دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  نشان دهنده
باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت از معیارات جدول نیازمندیها 

 را نیز شامل نماید.  

و سایر ملزومات  منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص    شامل   مکملداوطلب باید لست   18.3
 تهیه نماید.رامعلومات داوطلبی   هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص در ا کارآیی مناسب و مدبرای  

ها توسط    ککتال  و عالیم تجارتی  و    مواد شیوه تولید/ساخت، پروسس    برای های تعیین شده    معیار 18.4
نیازمندیها درج گردیده،  اداره بوده و ارایه سایر اجناس  که در جدول  نیازمندی  صرفبمنظور شرح 

معیارهای کیفی،  اجناس مطابق با سایر  داوطلب می تواند مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد.  
بوده و معادل یا    اداره  مندیرا در صورتی که جوابگوی نیازعالیم تجارتی و شماره های کتالگ  

 نماید.    ارایه اشد را ب  هامندرج جدول نیازمندی باالتر از مشخصات 

ثبوت -19ماده     اسناد 
 اهلیت داوطلب 

برای اداره با در نظر داشت   قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت  تثبیت   مدارک  19.1
 حاالت ذیل قابل قبول می باشد. 

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد،    اجناس توسط داوطلب   عدم ساخت و تولید که  در صورت   -1
اجازه    که نشان دهنده   فورمه های داوطلبی ( )   4قسمت  داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل  

 ارایه نماید؛    را   د می افغانستان باش اسال   امارت تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  

اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی    امارت داوطلب کهدر    ، معلومات داوطلبی   ه صفح در صورت تذکر در   -2
به منظور حفظ و مراقبت،  توانمند و مجهز را    با وی صورت میگیرد، باید  نماینده قرارداد    عقد  نداشته و  
به اداره معرفی  ،  انجام مکلفیت های عرضه پرزه جاتطوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته   ترمیم و  

 نماید؛ 

 بر آورده نماید.   را ( ارزیابی و اهلیت های  معیار )   3قسمت  شرایطاهلیت مندرج از   هریک باید  داوطلب   -3

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به  (  JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب   19.2
 رعایت موارد زیر می باشد:  

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

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

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

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود   -4
 ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

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

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

باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت    19.3 ( فیصد و شریک  25، هر شریک 
ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک  ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 40اصلی حد اقل )

عدم  ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )  باهم جمع می گردد 
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تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل  
 . وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود معیار ها ت 

میعاد   - 20ماده  
 اعتبار آفرها

در داوطلبی های  ید. این مدت  درج می نما معلومات داوطلبی  هصفحرا در  آفر هااعتبار    میعاداداره   20.1
بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار    ( روز90از )  کمترنمی تواند  ملی  

ن المللی  در داوطلبی بی کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.
 روز بوده نمی تواند.  120از میعاد اعتبار آفر کمتر 

کتبی مطالبه نماید. در صورت  طور   اوطلب از دآن میعاد اعتبار آفر را قبل از ختم    تمدید  اداره می تواند 20.2
تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی  میعاد اعتبار  تمدید میعاد اعتبار آفر،  

  میعاد اعتبار آفر تمدید  در صورت رد درخواست .تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید
 دد. گر مستردمی وی  ، تضمین آفراز جانب داوطلب

 آفر  تضمین-21ماده 
آفر بدون    تهیه نماید.   منحیث جزء آفر خود مکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را  داوطلب   21.1

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

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر    معلومات داوطلبی   ه صفح در  تضمین آفر مقدار   21.2
 اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند: 

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

هر گاه نهاد    هر کشور واجد شرایط تهیه نماید.   مالی   داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر  -2
نهاد مالی مشابه  موقعیت داشته باشد، باید  اسالمی افغانستان    امارت خارج از  آفر  تضمین    صادر کننده 

 نماید.   تضمین آفر را  ضمانت  اسالمی افغانستان اجرای    امارت در داخل  

های   -3 فورم  از  یکی  با  مطابقت  باید کامال در  آفر  آفر  تضمین  فورمه های  ) 4قسمت  مندرج  تضمین 
 ، ترتیب گردد.  منظور گردیده باشد و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره    ( داوطلبی 

با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل  ،  این دستورالعمل  21 ه ماد  5بند هدایت  در صورت تطبیق  -4
 باشد.    پرداخت 

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

ز میعاد  ر ا یشت ب ( روز  28) حد اقل   ، ل دستورالعم این    20  ه ماد   2بند  مطابقت با  میعاد اعتبار تضمین آفر در  -6
 . اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد 

این دستورالعمل مطالبه    21( ماده  1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند )  21.3
د،  نباش گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر  

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند.  

  به آنان دستورالعمل این      44  ه داوطلب برنده طبق ماد عقد قرارداد با  از  بعد  موفق  غیر  آفر داوطلبان    تضمین  21.4
 . مسترد میگردد 

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

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

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

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

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

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

بنام داوطلب    فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید ، تضمین آ باشد   JV))   مشترک   شرکت   داوطلب که  در صورت   21.6
مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام تمامی شرکای  

 ترتیب گردد.     ( داوطلبی   ه های فورم )   4  قسمت شامل داوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد   شامل 

 آفرالزم نباشد، و   تضمین معلومات داوطلبی   ه صفح طبق    هر گاه   21.7

بند    اعتبار آفر   میعاد   از آفر خویش در جریان   داوطلب  -1 این  20ه  ماد   2انصراف نماید. حالت مندرج 
 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛  

برنده   درصورتیکه  -2 ماد داوطلب  طبق  به   دستورالعمل   این   43ه  ،  یا    حاضر  نشود؛  قرارداد  امضای 
 . نموده نتواند   تهیه   دستورالعمل این    44  ه را درمطابقت با ماد   اجراء تضمین 
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برای عقد  غیر واجد شرایط  ،  معلومات داوطلبی   ه صفح مدت مندرج  را برای    متذکره   میتواند داوطلب   حکومت 
 ازآنتذکر رفته باشد.     معلومات داوطلبی   ه صفح در مشروط بر اینکه  نماید. اعالم  قرارداد با همان اداره  

 امضاء آفر  - 22ماده 
ترتیب و با  این دستورالعمل    11  ه اد م تمام اسناد شامل آفر را مطابق    اصلی مکلف است، یک نقل    داوطلب  22.1

شده وبه    کلمۀ "کاپی" عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر با  کلمۀ "اصل" عالمه گذاری  عالمه  
وکاپی، اصل  درصورت موجودیت تفاوت میان اصل تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی  ه صفح تعداد مندرج 

 . آن قابل اعتبار خواهد بود 

 

نماینده قانونی داوطلب  باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط    آفر اصل و کاپی های   22.2
 امضاء گردد.  

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه   22.3
 شده باشد.    امضا ماینده با صالحیت داوطلب  ن آفررا امضا نموده  

 

 تسلیمی و گشایش آفرها    . د 

و    تسلیمی، مهر   - 23ماده  
 آفر  مت گذاری عال

آفر ها در صورت    یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی   شخصاً داوطلب می تواند آفر خویش را   23.1
 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی   صفحه در  تذکرآن  

آفرهای    به شمول آن را کاپی   هر با ید اصل و  تسلیم مینمایند،  یا پست  شخصا انیکه آفرهای خود را  داوطلب  -1
سربسته    ه ده شده باشد، در پاکت های جداگان دستورالعمل اجازه دا این    13  ه بدیل، درصورتیکه طبق ماد 

در داخل یک    های آفر حاوی اصل و کاپی  پاکت ها  بنویسند.  "اصل" و "کاپی"   کلمۀ و باالی آنها    گذاشته 
 ه صورت میگیرد. ماد این    3و    2  های   بند   اجراآت در روشنی  متباقی  پاکت گذاشته شوند. 

 ارسال میگردند.   معلومات داوطلبی   ه صفح طرز ارسال مندرج    طبق   آفر های الکترونیکی  -2

 آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: های  ت پاک  23.2

 ؛ در آن درج باشد   نام و آدرس داوطلب  -1

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

و هر نوع توضیحات اضافی    1ماده    1نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند  نام،    حاوی  -3
 باشد.    معلومات داوطلبی   ه صفح مندرج  

 باشد.    27ماده    1مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند    هشدار حاوی   -4

بازگشایی   مفقود شدن محتویات و  ول تعویض/ ئ عدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس   درصورت  23.3
 قبل از وقت آن نخواهد بود.  

تسلیمی  میعاد  –24ماده  
 هاآفر

 تسلیم گردند.   معلومات داوطلبی   صفحه ندرج  م میعاد  فر ها باید قبل از ختم  آ  24.1

میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در  ،   8لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده   در صورت   می تواند   اداره   24.2
 .  ادامه می یابد میعاد تسلیمی تمدید شده  در طول  مکلفیت های  اداره و داوطلب  حقوق و    ی تمام اینصورت   

های  –25ماده   آفر 
 رسیده  ناوقت 

 د. ن میگرد مسترد دون باز شدنب ر های ناوقت رسیده آف 25.1

  - 26ماده  
تعویض  انصراف  ،

 ها و تعدیل آفر

ار 26.1 با  آفر ها،  تسلیمی  میعاد  از ختم  قبل  تواند،  نمایندهداوطلب می  توسط  کتبی که  با    سال اطالعیه 
صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض،  

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

ر عالوه پاکت های مربوط نیز با  ارسال گردیده، ب این دستورالعمل  23و    22در مطابقت با مواد   -1
 کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعدیل" نشانی شده باشد. 

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

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

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد    در فاصله زمانی آفر ها هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل   26.3
صورت گرفته  آفر  اعتبار  تمدید شده  اعتبار آفر  طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد  

 واند.  نمی ت 
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 آفر گشایی –27ماده 
  ی معلومات داوطلب   در صفحه زمان که    ده را در محضر عام در محل، تاریخو اداره آفر های دریافت ش  27.1

  مربوط   ش خاص آفر گشایی ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رو در صورت  .  تذکر رفته، باز می نماید 
 درج گردد. معلومات داوطلبی    صفحه در  

 

"انصراف" نشانی شده و   ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهگشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر   27.2
اعالم و بدون باز  را    انصراف خویش را تسلیم نموده اند،    اطالعیهقبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها  

ه  ارائ صالحیت نامه  توام با  شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ "انصراف"  
موجودیت اطالعیه انصراف که توام    گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز می شده ن 

است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً،  با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز  
نی شده با  باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نشا  ای که با کلمۀ "تعویض" نشانی شدهتمام آفر ه

"تعویض"   باکلمۀ  صورتی    توام  در  صرف  ها  آفر  تعویض  میگردد.  باز  نباشد،  نامه  صالحیت 
موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه  

باز نشانی شده،  کلمۀ "تعدیل"  با  آفر های که  بعداً  آفر گشایی قرائت میگردد.  و    مربوط در جلسه 
تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل  محتویات آن به تفصیل خوانده می شود.  

آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت  
 میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند.  

 

نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل،   27.3 هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، 
موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید.  

در ارزیابی مد نظر    اشند جلسه داوطلبی قرائت گردیده ب آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در  
 نا وقت رسیده باشد.    25ماده    1گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند  

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری،   27.4
 با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید.  ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها  ئ و بمنظور مص   امضاء 

 . ارزیابی و مقایسه آفرها هـ 

 محرمیت -28ماده 
به   28.1 تخنیکی  مقایسه مالی و    ، ارزیابی ارزیابی ابتدایی معلومات مربوط  اهلیت  بعدی   ارزیابی  و  ، ارزیابی 

افشاء    نباید الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،    عطاء قرارداد داوطلبان و پیشنهاد ا 
 گردد. 

،  ارزیابی مالی و مقایسه ،  ارزیابی ابتدایی احل  توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر   تالش هر نوع   28.2
 منجر به رد آفروی میگردد.   بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد تخنیکی و ارزیابی  ارزیابی  

عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با    زمانآفر گشایی الی   ، از 28ه ماد   2علی الرغم بند   28.3
 داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.    مراحل  را درهرمورد مربوط به  اداره 

ارزیابی   -   29ماده  
 ابتدایی 

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

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

قابل    صفحه معلومات داوطلبی تضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج   -2
 اعتبار است؛ 

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

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛  -5

 سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد. آفر با  

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

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

، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید،  صورت گرفته و نمیتواند در محتوا   مطابق مندرج در خواست، 
هر نوع توضیح ارایه شده بدون در خواست اداره،  مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید.  

 قابل قبول نمی باشد. 

 تشخیص میدهد. آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر  اداره    31.1
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جوابگویی  -31ماده  
 آفرها

جوابگو    31.2 افتادگی عمده  آفر  قلم  از  و  استثناء  انحراف،  بدون  که  و  مطابق  آفریست  معیارات، شرایط  با 
 د که: فتادگی زمانی عمده پنداشته می شو مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم ا 

 د؛ س و خدمات تحت قرارداد داشته باش کارایی اجنا   یا   قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت  ثیر  تا  -1

بر    بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را   ناسازگاری  -2
 ؛ نماید محدود    خالف شرطنامه  

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

یا   و بعداً با اصالح انحرافات، استثنات رد گردیده نباشد   جوابگو  آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه  31.3
 قلم افتاگی جوابگو نمیگردد.  

انطباق،  –32  ماده عدم 
قلم    اشتباهات، از  و 

 افتادگی

را که عمده نباشد، مد نظر نمی    آفر در   عدم انطباق یا از قلم افتادگی اداره    در صورت جوابگو بودن آفر،  32.1
 گیرد. 

معلومات ضروری    از داوطلب در میعاد زمانی مناسب    اداره می تواند   در صورت که آفر جوابگو باشد،    32.2
به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی غیر عمده مطالبه نماید. تصحیح  از قلم افتادگی  یا سندی را  

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

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

قیمت  ، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده،  در صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی -1
اعشاری درقیمت    المهح کدام عی به صورت واضاداره    مگراینکه ازنظرمجموعی تصحیح میگردد.

ه و قیمت  بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد  فی واحد
 فی واحد اصالح می گردد؛ 

موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و    درصورت -2
 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛  حاصل جمع

و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مداراعتبار خواهد    مبلغ به حروف هرگاه تفاوتی میان   -3
اشتباه حس به  به حروف مربوط  مبلغ ذکرشده  به  بود، مگراینکه  مبلغ  باشد، که درینصورت  ابی 

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

وی غیر قابل    و تضمین آفر قبول نکند، آفروی رد    محاسبوی آفر خویش را  اشتباهات تصحیح    طلب و هرگاه دا   32.4
 اجرا می گردد.    21ماده   1بند    (  2جزء ) مطابق    یا اظهارنامه تضمین آفر   استرداد دانسته شده 

ارزیابی  –34ماده  
 تخنیکی 

 

تمام معیارات و شرایط مشخص  آن با  تثنای  بدون انحراف و اس  قبولی   طمینان از ا   را به منظور ها  آفر اداره    34.1
 در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

دستورالعمل   18ه ماد   مطابق اداره    34.2 اطمینان  این  جهت  مطابقت  ،  تغ از  تمام  اتبا  انحراف    یا یر ی بدون 
 می نماید.  بررسی  ،جنبه های تخنیکی آفر را  شرطنامه ( نیازمندیها جدول    )   5قسمت  شرایطمندرج 

به    -   35ماده   تبدیل 
 اسعارواحد 

باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفررا به   اداره  ، ها و مقایسه آفر  مالی  به منظور ارزیابی   35.1
معلومات    صفحه بهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  معلومات داوطلبی   ه صفح واحد پولی مشخص در  

 ، تبدیل می نماید. داوطلبی 

 داخلی حترجی -36ماده 
 . تدارکات تطبیق می گردد در روشنی حکم چهارم طرزالعمل  ترجیح داخلی    36.1

این ماده ارزیابی   و معیار های مندرج   مشخصات، شرایطروش ها،  آفر ها صرف به اساس، عوامل،    37.1 مالی  ارزیابی  37ماده 
 میگردند.

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

  تذکر رفته و قیمت آفر   معلومات داوطلبی  هدرصفحطوریکه   ،بخش هایاارزیابی برای اقالم  انجام   -1
 ارایه گردیده؛   14هرمطابقت با ماددکه 

 ؛31ه ماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات  اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2

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

 معلومات داوطلبی  هصفحمندرجناشی از تطبیق معیار های ارزیابی، قیمت  تعدیل -4

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

 مد نظر نمی گیرد: اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر،  37.3
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اسالمی    امارت بر اجناسیکه در  توسط داوطلب    مالیات قابل پرداخت هر نوع مالیه بر فروش و سایر   -1
 افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛ 

  امارت بر اجناسیکه در خارج از  هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت   -2
 اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد اسالمی افغانستان تولید شده 

 در صورت تذکر در آفر. برای تعدیل قیمت درجریان اجرای قرارداد،   اضافی  ع مصرفهرنو -3

 ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی، 14ج مادهعالوه قیمت آفر مندر   در ارزیابی آفر ها بر  37.4
اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهیل مقایسه    معیار های تدارکشرایط و  

فکتور ها، روش ها و معیارات  باید به مبلغ پولی بیان گردد.  عوامل در نظر گرفته شده  آفر ها، اثرات  
 باشد.   36ماده 3باید مطابق بند 

ی معلومات داوطلبی  صفحه در صورت تذکر در    37.5   قیمت   ک یا چند بخش ، داوطلبان می توانند برای 
خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک داوطلب اعطاء  

معیارات  )  3قسمت  در  با نازلترین قیمت که  کیب بخش ها  تر  تشخیص  براینماید. روش ارزیابی  
 مشخص می گردد.  تذکر رفته (ارزیابی و اهلیت

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

که از آن در شرطنامه  را  لیت های  گرفتن مسئوآفر و یا بعهده  تغییر قیمت یا تعدیل  نیست    داوطلب مکلف 37.7
 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.   تذکر نرفته

 مقایسۀ آفرها  -  38ماده 
اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی    38.1

 مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.   

  ارزیابی   لزوم   ودرصورت   تخنیکی   ازارزیابی   شده،پس   ارزیابی   قیمت   نازلترین   آفردارای   درصورتیکه   38.2
  خویشرابه   راختم،گزارش   ارزیابی   میتواندپروسه   ارزیابی   هیئت   گردد،   جوابگوتشخیص   مفصل 

  نگردد،هیئت   ،جوابگوتشخیص شده   یابی ارز   قیمت   نازلترین   آفردارای   درصورتیکه .  نماید   آمراعطاءارائه 
  مارزیابی   لزو   ودرصورت   یکی تخن   یابی شده را مورد ارز   یابی نازلتر ارز   یمت ق   ی دارا   ی بعد   ارزیابی،آفر 

 دهد.   ی قرار م   مفصل 

ارزیابی بعدی  -39ماده  
 برنده  داوطلب

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

 

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

جه ارزیابی،  ی عقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت   ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرط مثبت ب   39.3
نازلترین قیمتانجام  و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باآفر بعدی دارای  گردیده    آفر   جوابگو شدن منتج به غیر  

 می دهد.   

 

برای    اداره حق    -40ماده  
یا تمام  قبولی یا رد یک 

 آفرها

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات    40.1
تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی یا موجود  

ع ملی، مراحل تدارکات  نبوده، مدارک )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین مناف 
 طلبان فسخ نماید. داو را بدون مسؤلیت در قبال  

 

 قرارداد   و  عقد    ء . اعطا و 

به داوطلب   41.1 اعطاء  شرایط  –41ماده  آفر جوابگو  اداره قرارداد را  نازلترینب   که  توانایی   قیمتارزیابی شده   ا  نموده و  راارایه 
 نماید. می اعطاء داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد را 

تعدیل  –42ماده   حق 
زمان  مقدار   در 

 اعطای قرارداد 

جدول  )   5قسمت  آن را که در   مقدار اجناس و خدمات ضمنی   در زمان اعطای قرارداد   اداره می تواند   42.1
  معلومات   صفحه از فیصدی مندرج    افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه    ، مشخص گردیده   ( نیازمندیها 
ها و شرایط آفر و   هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیار در برگیرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی 

 شرطنامه نباشد. 

اعطای  –43ماده  
 قرارداد 

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در    43.1
صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده  
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امی ارسال   بعد  باشد،  ملی  تدارکات  کمیسیون  حیطه صالحیت  در  قرارداد  صورتیکه  در  ز نماید، 
 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  ی منظوری این کمیسیون، نامه قبول

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای  ( روز بعد ازدریافت  10مدت )خالل  درداوطلب برنده مکلف است،    44.1 تضمین اجراء  -44ماده
ه  فورم) 8قسمت شامل  که  تضمین اجرا مفوردر   قت با شرایط عمومی قرارداد،قرارداد را در مطاب 

 می باشد، ارایه نماید.  (قرارداد  های

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد    عدم  44.2
  داوطلب می گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به    آفرتضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین  

د را  ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداب  بعدی که آفر جوابگو
 داشته، اعطاء می نماید.  

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

آفر  اعطاء   اعتبار  میعاد  نماید.در طی  ارسال می  برنده  داوطلب  است،    به  برنده مکلف  داوطلب 
 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  بعد از دریافت  ( روز10ت )قرارداد را در مد 

به    اطالع  -46ماده  
 داوطلبان غیر برنده 

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد  دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن  اداره فوراً پس از  46.1
 نماید. می  را مسترد  آنان  با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر  

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات،    46.2
در ویب   تدارکات  ، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانون مشخصات اداره و قراردادی

 سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر می کند. 

شکایت  –47ماده حق 
 داوطلب 

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض    47.1
 ارسال نماید.   کمیته بررسی اداری خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به  

 .  تشریح گردیده است روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط    47.2
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 معلومات داوطلبی  هصفح  دوم:قسمت  

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

 یات عمومالف.  

دستورالعمل برای   1ه ماد

 داوطلبان 
 { می باشد. افغان تیلی کاممخابراتی شرکت  - تکنالوژی معلوماتیوزارت مخابرات و اداره } 

   :عبارتند از شماره این داوطلبی نام و

هایبرد لنک جدید مایکرویف برای شبکه سالم ضرورت  100پروژه تهیه و تدارک تجهیزات  

 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 

 MCIT-AFTEL/1401/G-29/NCBشماره داوطلبی: 

 نوع قرارداد: به شکل بالمقطع

دستورالعمل   4.1 هماد

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند: 

 قابل تطبیق نیست 

دستورالعمل   4.3 هماد

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

.npa.gov.afwww یاageops.net     

 و یا لینک :  

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

دستورالعمل    5.1مادۀ 

 برای داوطلبان
 د: ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباش ضمنی آناجناس وخدمات  

 قابل تطبیق نیست 

 مندرجات شرطنامه ب.  

دستورالعمل   6.3مادۀ 

 برای داوطلبان
 دریافت می باشد:شرطنامه از مراجع ذیل قابل 

مراجعه   www.mcit.gov.afوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  سایت رسمی ویب به 
از طریق ایمیل های ذیل  گردد. در صورت عدم دریافت از وبسایت، داوطلبان می توانند 

 مشکالت خویش را ابراز نمایند.

:   بهکاپی    faridullah.ahmadzai@afghantelecom.afایمیل آدرس: 
 s.akramy@afghantelecom.af 

 84 91 210 -020شماره تماس: 

دستورالعمل   7.1مادۀ   

 داوطلبانبرای 
 :دو معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردآدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 

 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 

   آمریت تهیه و تدارکات  
 مدیر تسهیل تدارکات بخش اجناس -فرید اللله احمد زیشخص مسؤل : 

 84 91 210 -020 : شماره تماس

 faridullah.ahmadzai@afghantelecom.afایمل : 

 s.akramy@afghantelecom.af:  بهکاپی  

روز قبل از آفرگشائی میباشد  10درخواست غرض توضیح در مورد شرطنامه الی مدت  نوت: 
 و بعد از گذشت مدت معینه پاسخ داده نخواهد شد. 

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

 برای داوطلبان

 . دایر میگرددجلسه قبل از داوطلبی:
صالون کنفرانس، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل،  اری جلسه: محل برگذ

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

 84 91 210 -020  شماره:
   ۱۴۰۱ /جدی /۲۹ جلسه:تاریخ 

 قبل از ظهر  10:00 ساعت:
 و کاپی به:   faridullah.ahmadzai@afghantelecom.afایمیل: 

 s.akramy@afghantelecom.af 
 آفرها  هتهیج.  

دستورالعمل   10.1ماده 

 برای داوطلبان
 ارایه گردد. دری :آفر به زبان

دستورالعمل   11.1ه ماد

 برای داوطلبان
 ه نماید: ی داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارا

مشابه وهرنوع معلومات    یپروژه ها  ،یاحجام کار  ،یمال  ییجواز با اعتبار شرکت، توانا  •
بعد از مهر    ،یخانه پر  قی بطور دق  ل،یکه الزم است توسط داوطلبان تکم  یگریو مواد د

 وامضاء در اوراق متذکره ارائه گردد
 ت یثبوت اهل اسناد •
 دوره  نی آخر اتیحسابات مال هیتصف سند •
حالت    عاجز نبوده و در  ونیداوطلب از پرداخت د  نکهیبر ا  ینامه امضاء شده مبن  تعهد •

 و انحالل قرار نداشته باشد. یورشکستگ 

باالثر تخلف در تجارت در    تیعدم محکوم  ینامه امضاء شده توسط داوطلب مبن  تعهد •
 ی خالل دو سال قبل از اشتراک در داوطلب

تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شده در شرطنامه  •
رت درست و مکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی  غرض معلومات داوطلب باید بصو

 داده شده باید توسط رئیس، معاون و یا نماینده با صالحیت امضا و مهر گردد. 
داوطلب مکلف است، جدول قیمت های ارائه شده در آفر خویش و فورم معلوماتی اهلیت  •

شفاف   چسب  دقت  با  مصؤنیت  بمنظور  داوطلب  امضاء  مهرو  از  پس  را  داوطلب 
 نماید )اسکاشتپ (

مخابراتی بعد    (هایبرد لنک جدید مایکرویف  100تجهیزات  )   اجناسداوطلبی امور  در   •
برنده بعد از اطالعیه  ه محترم اترا الزامی میباشد داوطلب  از برنده شدن جواز نامه ادار

و  قبل از امضاء قرارداد جواز نامه اداره اترا را تسلیم نماید،    تصمیم اعطای قرارداد  
 در غیر آن پرداخت صورت نمیگیرد. 

دستورالعمل   13.1ماده 

 برای داوطلبان
 .مجاز نمی باشد ارائه آفر های بدیل

دستورالعمل   14.5 هماد

 برای داوطلبان

 می باشد. 2015 DDP ,(Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )

(  1)  14.6ماده 

دستورالعمل برای  
 داوطلبان 

  افغانستان -، کابلشرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع مهتاب قلعهگدام مرکزی محل مقصد: 
 . میباشد

دستورالعمل   14.5ماده 

 برای داوطلبان

 افغانستان  -گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، مهتاب قلعه، کابل  مقصد نهایی: 

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

 مراجعه گردد.  www.mof.gov.af/taxجهت معلومات مزید در باره مالیات در افغانستان به سایت 

دستورالعمل   14.6ماده 

 برای داوطلبان
 " نیست." قابل تعدیل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب 

دستورالعمل   15.1ماده 

 برای داوطلبان

قسمت از قیمت آفر را که مصارف مربوط به آن به واحد پول افغانی صورت    مکلف استداوطلب 
 قابل تطبیق نمی باشد. گرفته، به پول افغانی ارائه نماید.   

mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
http://www.mof.gov.af/tax
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    داوطلب قیمت آفر را به واحد پول افغانی ارایه نماید.

دستورالعمل   18.3ماده 

 برای داوطلبان

 سال میباشد  10مدت کار آیی اجناس   :  مدت کارآیی اجناس 

دستورالعمل   19.1ماده 

 برای داوطلبان
 " ضرورت است " اجازه نامه تولید کننده :  

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان
   FACماه بعد از صدور   12مدت   خدمات بعد از فروش :

دستورالعمل   20.1ماده 

 برای داوطلبان
 می باشد. بعد ختم معیاد تسلیمی آفر  روز"  90 – نود " مدت اعتبار آفر  

دستورالعمل   21.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.   " الزم" تضمین آفر  
 محتویات  ومطابق  بوده بانک دافغانستان در شده  راجستر های ازبانک یکی توسط صادر شده  آفر تضمین

 گردد.  ارایه شرطنامه 5 شماره فورم
 . اعتبار داشته باشد روز  118الی حداقل  از روزآفرگشایی : تضمین آفر بایدآفر  تضمین اعتبار میعاد 

دستورالعمل   21.2ماده 

 برای داوطلبان

   هزار  هفت صد و شست (760,000مبلغ) مقدار تضمین آفر: 

 میباشد )افغانی( مبلغ تضمین آفر به واحد پولی  : واحد پولی تضمین آفر

میباشد. تضمین بانکی باید در نسخه اصلی  نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ) تضمین بانکی(
 تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود. 

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

 بنام داوطلب مشترک باشد.  د یآفر با  ن یتضم  باشد( JVدر صورت که داوطلب شرکت مشترک ): 2نوت 

دستورالعمل   21.7هماد

 برای داوطلبان
 . نمی باشدقابل تطبیق اظهار نامه تضمین آفر 

دستورالعمل   22.1ماده 

 برای داوطلبان
 پی" کا   "یکبه تعداد عالوه بر اصل آفر، 

 کاپی آن نیز باید تسلیم داده شود.  "

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

 تسلیمی و گشایش آفرها د.  

دستورالعمل   23.1ماده 

 برای داوطلبان
 آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی ارایه نمایند. " نباید" داوطلبان  

دستورالعمل   23.1ماده 

 برای داوطلبان
 در صورت که ارایه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد، روش آن درج گردد: 

 " قابل تطبیق نیست. " 

دستورالعمل   23.2ماده 

 برای داوطلبان
 پاکت های داخلی و بیرونی باید حاوی عالیم تشخیصیه اضافی ذیل باشند:  

هایبرد لنک جدید مایکرویف برای شبکه سالم  100پروژه تهیه و تدارک تجهیزات  نام پروژه : 

 ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 

 MCIT-AFTEL/1401/G-29/NCB شماره داوطلبی:

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

محمد جان خان وات تعمیر پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام وزارت مخابرات و   توجه:
 تکنالوژی معلوماتی

دستورالعمل   24.1ماده 

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

   مخابراتی افغان تیلی کامآمریت تهیه و تدارکات، شرکت : توجه

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

 افغانستان – کابل : شهر 
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 9184 210 – 020: نمبر تیلفون 

 الی :   جل برای تسلیمی آفرها ضرب اال

 ۱۴۰۱/دلو /۱۳تاریخ :

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

 faridullah.ahmadzai@afghantelecom.af :آدرس الکترونیکی

   www.mcit.gov.af: ویب سایت

دستورالعمل   27.1ماده 

 برایداوطلبان

 در محل ذیل صورت میگیرد:  زگشایی آفرهابا
تیلی کام، تعمیر پُست پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، :  آدرس شرکت مخابراتی افغان 

   محمد جان خان وات.

 مخابراتی افغان تیلی کام   منزل چهارم، صالون کنفرانس ریاست عمومی شرکت : منزل و شماره اطاق

 افغانستان   – کابل : شهر 

   ۱۴۰۱  /دلو /۳۱ تاریخ :

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

        faridullah.ahmadzai@afghantelecom.afی: آدرس الکترونیک

   www.mcit.gov.af: ویب سایت 
 .میگیرد صورت فوق، ذکر شده وآدرس درمحل آفرها اخذ  از  بعد  روز  درعین همزمان آفرها گشایش

  روز  در  نماید، آفرها تصادف رخصتی روز به آفر تسلیمی برای شده مشخص تاریخ درصورتیکه: نوت
 .میگیرد صورت وبازگشایی داده تسلیم شده تعیین ازقبل ساعت درهمان کاری بعدی

دستورالعمل    27.2ماده 

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

 روش های مشخص گشایش آفرها طور ذیل خواهد بود:  

 " قابل تطبیق نیست. " 

 ارزیابی و مقایسه آفرها هـ.   

دستورالعمل   35.1ماده 

 برای داوطلبان
 آفرهای ارایه شده به واحد های پولی مختلف، باید به واحد پولی افغانی تبدیل شوند. 

 د افغانستان بانک :منبع نرخ تبادله

 روز آفر گشاییتاریخ تبادله اسعار: 

دستورالعمل   36.1ماده 

 برای داوطلبان
  متحدالمالمطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات و ترجیحات داخلی 

 تطبیق می گردد.    NPA/PPD/C20/1396شماره

به تأسی از ماده هفتم قانون، ادارات تدارکاتی مکلف اند، جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و  
رکاتی  موارد حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخلی را طور ذیل در پروسه های تدا  تولیدات داخلی

 خویش، عملی نمایند: 
 ( فیصد؛ 25. تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی؛) 1
 ( فیصد؛ 10. داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان در مقایسه داوطلب خارجی غیر مقیم )2

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

دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی   (Joint Venture). داوطلب خارجی که شرکای داخلی 4
 ( فیصد. 5داخلی می باشد، در مقایسۀ سایر داوطلبان خارجی)

ماده سوم قانون   3( این حکم، اشخاص حکمی مندرج جز  1. منظور از "داوطلب" در اجرای فقره )5
( این حکم عبارت از شخصی حکمی است که  1فقره ) 3تدارکات است و داوطلب داخلی زن مندرج جزء 

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

 ( تعدیل گردید((7( و )3( وبعد از آن به ترتیب به )2شماره فقره های ) 

عالوتاً، به منظور حمایت از تولیدات داخلی جهت رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال زایی وسرمایه  
 گذاری، اداره تدارکات ملی حسب ضرورت، ازتولیدات داخلی تعریف آتی را ارائه میدارد: 

پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل مصرف نهای )جنس/محصول( اطالق   »تولیدات داخلی: در
 ( فیصد طراحی وپروسس آن در داخل کشور انجام شده باشد« 50میگردد، که حد اقل )

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

تراک تولید کنندگان داخلی درمراحل تدارکات، درشرطنامه های  . اداره، جهت تشویق افزایش میزان اش1
خویش معیار حجم معامالت ساالنه را برای آنان درنظر نگرفته، بلکه میزان توانایی تولید ماهانه/ربعوار/  

mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:faridullah.ahmadzai@afghantelecom.af
http://www.mcit.gov.af/
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یا ساالنه تولید کننده را با توجه به میزان نیازمندی ماهانه/ربعوار یا ساالنه خویش منحیث معیار تجربه  
 مشابه وی مد نظر قرار دهند. کاری 

البته، داوطلب )تولید کننده( مکلف به ارائه اسناد ومدارک مبنی بر ظرفیت تولید وعرضه اجناس و  
محصوالت مورد نیاز اداره در مطابقت با میزان نیازمندی وکیفیت پروسس و تولید طی میعاد مشخص  

رک فوق را مورد ارزیابی قرارداده  شده در شرطنامه اداره میباشد. هیئت ارزیابی اسناد و مدا
ودرصورت لزوم وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات، معلومات واسناد الزم را در زمینه مطالبه وتحت  

 غور وبررسی قرار دهد. 

. داوطلبان مکلف اند جهت مستفید شدن از امتیاز ترجیح داخلی، درآفرخویش نام ومرجع تولید اجناس  2
که داوطلب در آفر خویش از نام و مرجع تولید اجناس و محصوالت مورد  را مشخص سازند، درصورتی 

 نیاز مندرج شرطنامه متذکر نگردد، تطبیق ترجیح داخلی باالی آفر وی عملی نمیباشد. 

( ماده چهل و هشتم قانون  1فقره )  1( حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعایت جزء  7. طبق فقره ) 3
از ترجیح تدارکات از منابع داخلی مکلف است اسناد، مدارک   تدارکات، داوطلب جهت برخورداری

وتصدیق نامه های الزم را ارائه وهیئت ارزیابی از صحت وسقم آن از طریق مراجع ذیربط اطمینان 
حاصل نماید، درصورت عدم ارائه اسناد و مدارک مطالبه شده یا ارائه معلومات غیر واقعی، داوطلب نه  

داخلی مستفید نگردیده، بلکه وفق احکام مادۀ چهل و نهم قانون به پروسه   تنها از امتیازات ترجیح
 محرومیت معرفی میگردد. 

. داوطلب از امتیاز ترجیح داخلی مستفید وطبقاً قرارداد با وی عقد گردیده، مکلف است اجناس مورد نیاز  4
یر اینصورت، اداره طبق  را از منابع داخلی طبق مشخصات ومندرجات قرارداد تهیه واکمال نماید، در غ

 احکام قانون وطرزالعمل تدارکات در حصۀ وضع جریمه تاخیر، جبران نقض قرارداد، فسخ قرارداد، 

 تطبیق جبران خساره و معرفی به پروسه محرومیت اجراآت به موقع را مرعی دارد. 

دستورالعمل   37.5ماده 

 برای داوطلبان
 میگردد.  اجرا اقالم"" {مجموعی }"ارزیابی برای:

  ازاوسط  است، نشده ارائه قیمت آن برای که  یااقالم  قلم  قیمت  گیرد، می صورت  بخش هر برای ارزیابی
آفر داوطلب   یمت داوطلبان محاسبه و شامل ق یرسا ی در آفرها  قلم یا اقالم همان برای شده   ارائه قیمتهای

  رد قانون  پنجم و  بیست  ماده حکم طبق   باشد،آفروی نگردیده ارائه  آفردیگری  صورتیکهگردد. در  یم
 .میگردد

( فیصد قیمت آفر  10در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از )
   . داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد.

دستورالعمل   37.3ماده 

 برای داوطلبان
 تذکر رفته، صورت می گیرد:   ) معیارات ارزیابی و اهلیت(  3قسمت  تعدیالت به اساس معیارات ذیل که در  

 { نخیر انحراف درجدول تسلیمی: }

 { نخیرانحراف درجدول پرداخت: }

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

 { نخیرافغانستان} اسالمی امارت ات ارایه شده آفر در موجودیت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیز

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

 {نخیر کارآیی و مولدیت ارایه شده؛ } -1

دستورالعمل   14.2ماده

 برای داوطلبان
 مندرج شرطنامه را نرخ ارایه نمایند. % اقالم شامل لست ضروریات 100داوطلبان باید 

که برای آن قیمت ارائه نشده است، از اوسط قیمت های ارائه شده برای همان قلم یا  الم یمت قلم یا اقق
در آفرهای سایر داوطلبان محاسبه و شامل قیمت آفر داوطلب می گردد. در صورتیکه آفر دیگری   اقالم

در صورتیکه مجموع قیمت   .دیده باشد، آفر وی طبق حکم ماده بیست و پنجم قانون رد می گرددارائه نگر
فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی  ( 10)که برای آن قیمت ارائه نشده است، از  المیقلم یا اق

 . .غیرجوابگو محسوب می گردد

 اعطای قرارداد و.  

دستورالعمل   42.1ماده 

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

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

دستورالعمل   47.2ماده 

 برای داوطلبان
 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:  شکایات 

وزارت   -شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  ،محمد جان خان وات تعمیر پست و پارسل آدرس: 
 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 ذاکر هللا حقانی شخص ارتباطی :  
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   zakirullah.haqani@afghantelecom.af  ایمیل آدرس:

 93748888777+: تلیفون

 

 

 ارزیابی و اهلیت ات معیار: سوم قسمت

که اداره در ارزیابی آفر ها و تشخیص داوطلب  در توضیح معیارات را    دستورالعمل برای داوطلبان  مندرج قسمت   این قسمت معیارات 
 سایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گیرد. مد نظر می گیرد تکمیل می نماید.   دارای اهلیت 

 

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

 

 فهرست عناوین  

 دستورالعمل برای داوطلبان(  36 ه ماد 1ترجیح داخلی )بند  .1

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

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

 ) تطبیق نمی باشد لقاب  (

 دستورالعمل برای داوطلبان  39  ه ماد 2)بند   بعدیارزیابی  شرایط .4

 

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

  لی آفر ها طور ذ یو درجه بناد  یداخل حی ترج   قی . تطب دیانماا یم  قی را مطاابق حکم چهاارم طرزالعمال تدارکات تطب   یداخل حی ترج  اداره
 :ردی گ یصورت م

 صد؛ی ( ف25%) ؛یخارج داتی تول ۀسی در مقا یداخل داتی تول 1. 

 صد؛ی ( ف10%) می مق ری غ یخارج یها مقایسه شرکتافغانستان در  می مق یخارج یوشرکت ها یداخل یشرکت ها2. 

باشااند، در    یم  یداخل  یفرع  یمتعهد به داشااتن قرارداد ای دارند و   (Joint Venture) یداخل  یکه شاارکا  یخارج  یشاارکت ها3 .
 صدی ( ف5%)خارجی  یشرکت ها ری سا ۀسی مقا

 .د( فیص5%افغانستان ) می مق یوداو طلب خارج یبا داوطلب داخل اسهی زن در مق یداو طلب داخل4. 

ماده ساااوم قانون تدراکات اسااات وداو طلب   3مندرج جز    یحکم، اشاااخاص حکم نی ا (1فقره )  یمنظور از "داو طلب "در اجرا5 .
و اسااهام آن متعلق به زنان بوده و حد   تی اساات که مالک  یحکم  یحکم عبارت از شااخصاا نی ا  (1فقره فقره )  3زن مندرج جز    یداخل

 .دکارکنان آن متشکل از زنان باش صدی ( ف50اقل )

 ((دی گرد لی (تعد7(و)3به) بی (وبعد ازآن به ترت 2)یفقره ها شماره

 ً حسااب   یتدارکات مل  ،ادارهیگذار  هی اشااتغال وساارما زانی م  شی ، افزا  یجهت رشااد اقتصاااد  یداخل  داتی ازتول  تی به منظور حما عالتا
 :داردی م هی ارا یآت  فی تعر یداخل داتی ضرورت،ازتول

  یطراح   صادی (ف50که حد اقل) گرددی )جنس/محصاول(اطالق میبه آن دساته مواد قابل مصارف نها ی:در پروساه تدارکات یداخل  داتی تول
 .وپروسس ان در داخل کشور انجام شده باشد

 :باشندی م یتدارکات  یدر پروسه ها یمراتب آت  تی توجه به موارد فوق اداررت مکلف به رعا با

حجم معامالت  اری مع  شی خو  یدرمراحل تدار کات،درشارطنامه ها  یکننده کان داخل دی اشاتراک تول زانیی م  شی افزا  قی اداره جهت تشاو .1
 یازمندی ن  زانی کننده را باتوجه به م دی سااااالالنه تول ای ماهانه/ربعوار/   دی تول  یتوانا زانی آنان درنظر نگرفته، بلکه م  یساااااالنه را برا
 .ر قراردهندمد نظ یتجربه مشابه و  اری مع ثی منح شی خو اساالنهی ماهانه/ربعوار 

در   ازادارهی وعرضاااه اجناس ومحصاااوالت مورد ن  دی تول  تی بر ظرف یاساااناد ومدارک مبن   هی کننده( مکلف به ارا دی داوطلب )تول البته
اساااناد  یاب ی ارز تی .هباشااادی مشاااخص شاااده در شااارطنامه اداره م عادی م  یط دی پروساااس و تول  تی فی وک یازمندی ن  زانی مطابقت به با م

 نهی ودرصاورت لزوم وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واساناد الزم را در زم  هقرارداد یاب ی ومدارک فوق را مورد ارز
 .قراردهد یمطالبه وتحت غور وبررس

  کهی اجناس را مشااخص سااازند،درصااورت  دی نام ومرجع تول  شی ،درآفرخویداخل حی ترج ازی از امت  دی داوطلبان مکلف اند جهت مسااتف.  2
 یباال  یداخل حی ترج  قی تطب  دهی مندرج شارطنامه متذکر نگرد ازی اجناس ومحصاوالت مورد ن  دی ازنام مرجع تول  شی داوطلب در افر خو

 .باشدی نم یعمل یآفر و

mailto:sultan.rabani@afghantelecom.af


19 
 

ت،داوطلاب جهات  ( مااده چهال هشااااتم قاانون تادارکاا  1فقره)  1جز    تیاحکم چهاارم طرزالعمال تادارکاات ورعاا  (7)  طبق فقره.  3
از صاحت وساقم   یاب ی ارز  تی وه  هی الزم راارا  ینامه ها  قی مکلف اساناد مدارک وتصاد  یتدارکات از منابع داخل حی از ترج  یبرخوردار
[داوطلب  نه  یواقع ری اسانادومدارک مطالبه شاده با معلومات غ  هی عدم ارا  صاورت.دردی حاصال نما نانی اطم  ربطی مراجع ذ  قی آن ازطر

 .گرددی م یمعرف تی چهل و نهم قانون به پروسه محروم وفق ماده ده،بلکهی نگرد دی مستف یداخل حی ترج ازاتی تنها از امت 

طبق    یازمناابع داخل ازرایا،مکلف اسااااات اجنااس مورد ن   دهیاعقادگرد  یوطبقااً قراردادبااو  دیامسااااتف یداخل حی ترج  ازیا.داوطلاب از امت 4
در حصاه وضاع  تدارکات  صاورت،اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل   نی ا ری غ  د،دری واکمال نما هی مشاخصاات ومندرجات قرارداد ته

 یرا مرعاجراات به موقع    تی به پروسااه محروم  یجبران خساااره ومعرف  قی تطب   فسااخ قرارداد،  جبران نقض قرارداد، ،ری تاخ  مهی جر
 دارد.

 اضافی رات معیا .2

 تطبیق نیست قابل 

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

آفر( و  آفرهای دارای نازلترین قیمت راارائه نموده )یک قرارداد برای هرترکیب  قرارداد را به داوطلبیکه    بیشتر از یک  اداره
 نماید.اعطا می ، آورده نمایدرا بر  4 هفقرمندرج  ارزیابی بعدی  رهایبا معیا

 : مکلف استاداره

دستورالعمل برای داوطلبان    14ه  ماد  7فی قلم طوریکه دربند    کمیتو    بخشفیصدی اقالم فی    یکهئ و قراردادها  بخش هاصرف   -1
 نماید. شده است ارزیابی مشخص  

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ و بخشنازلترین قیمت برای هردارای ارزیابی شده   آفر (1)

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

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

ارزیابی بعدی آفررا    می توانداداره    دستورالعمل برای داوطلبان،38ه  ماد  1آفردارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند    تشخیص  بعد از
شامل متن ذیل نشده    شرایطیکه راه اندازی کند.  شده  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف بااستفاده از شرایط مشخص    39ه  طبق ماد

 استفاده شوند:  باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب

   توانایی مالی: :الف 
، اعتبار نامه بانکی،  line of Creditفورمه تسهیالت اعتباری یا  ویا  باید با ارایه صورت حساب بانکی )استیتمنت بانکی  داوطلب

حداقل مبالغ مندرج   )شرکت( لی داوطلب بوده و بنام وی  اسناد قابل معامله بها دار و سایر اسناد و مدارک که نشان دهنده توانمندی ما
 افغانی  (هزار بیست صد  ششمیلیون و  هفت) 7,620,000ذیل باشد ارایه نمایند:  

اسناد بانکی شامل ) صورت حساب یا اعتبار نامه های بانکی( خویش را از تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر  
 . انضمام آفر ارائه نمایند 

 

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

سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی )صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر گاه  
ند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت  تصفیه حسابات مالیاتی  داوطلب در جریان باشد، وی می تواند س

 محترم مالیه( را ارایه نماید 

 : ) تجربه مشابه( تجربه و ظرفیت تخنیکیب: 

 داشته باشند ارائه نماید:  را  مندرج ذیل  نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی  داوطلب باید اسنادی را که  

 
تدارکات مورد    لی حداقل مبلغ مندرج ذ  آن  متی که ق  ری سال اخ  10در خالل  مخابراتی    ویا اکمال تجهیزاتمشابه  قرارداد    1  قی تطب 

 افغانی  ( و دو صو بیست هزار  میلیون پانزده ) 15,220,000: دی نما لی نظر را تکم
  :  ا ی 

و    لی را تکم ل ی مجموع آن حداقل مبلغ مندرج ذ که  ری سال اخ  10در خالل  تجهیزات مخابراتی ویا اکمال   قرارداد مشابه   2 قی تطب 
   افغانی. (و نود و پنج هزار  صد   سه  میلیون و پنج  بیست و )  25,395,000 ند ینما  ه ی ارا تطبیق نموده باشد 

 ماهیت، پیچیدگی و مشخصات تخنیکی تشخیص می نماید. هیئت ارزیابی، مشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس  •

هیئت ارزیابی بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارائه شده داوطلب، اندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه   •
 همان سال مالی مدنظر قرار می دهد.

 
 ( Annual Turn overحجم معامالت ساالنه :) د اقل الزم ح ج. 

معتبر که   یاسناد مال  ری سا   ای باشد    دهی گرد  قی تصد  ای و    بی که توسط مفتش مستقل ترت   تی ش  النسی ب   ،یمال  داوطلبان گزارش 
  ه ی ارا  لی ذ  رحبه ش   ری سال اخ  5حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشان دهد، حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل  

 افغانی  ( هزار سی و پنج  صد و هفت میلیون و نو بیست   )  27,935,000: ندی نما
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( فیصد و شریک  25هر شریک باید حد اقل )     و ج ،  ، ببرای جز الف  داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  نوت:   
و مجموع    ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد40اصلی حد اقل )

می    عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک  ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.100ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )
 .  گردد

 

 

 

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

سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی )صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر  
بودن تصفیه حسابات مالیاتی  جریان    در  گاه تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب تواند سند مبین تحت دوران  باشد، وی می 

 .  )صادره وزارت محترم مالیه( را ارایه نماید

 ریاست پالیسی تدارکات، اداره تدارکات ملی:  NPA/PPD/NO.25/1397طبق اطالعیه شماره :  •

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

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

تقنینی تدارکات در   البته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبیق و رعایت سایر احکام قانون، طرزالعمل و اسناد 
 تدارکاتی دولتی می باشند. پروسه های 

در پروساااه هاااای تااادارکاتی، تصااادی هاااا و شااارکت هاااای  NPA/PPD/No.22/1397طباااق متحاااد الماااال  شاااماره  •
 .دولتی  از ارایه اسناد توانمندی مالی و حجم معامالت معاف می باشد

( صفحه سوم  5رعایت بند )بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارایه شده داوطلب، هیئت ارزیابی میتواند با   •
 ذیالً اقدام نماید:  NPA/PPD/C22/1397متحدالمال شماره 

a.   در صورت که قرارداد به دالر امریکایی عقد گردیده باشد، هیئت ارزیابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه
احد پولی افغانی تبدیل، منحیث  به نرخ تبادله دالرامریکایی در سند بودجه سال مالی فعلی )سال مالی ارزیابی( به و

 ارزش پولی قرارداد مربوط مد نظر قرار می دهد. 

 

در صورتیکه قرارداد به واحد پولی افغانی عقد گردیده باشد، هیئت ارزیابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه به نرخ تبادله  
امریکایی تبدیل و سپس آن را با توجه به نرخ تبادله دالر امریکایی در سند  دالر امریکایی در سند بودجه سال عقد قرارداد، به دالر 

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

 فهرست 

 عنوان فورمه   شماره فورمه  

 های داوطلبی   فورمه

 معلومات داوطلب  هفورم  01اجناس/ فورمه 

 ( JV) مشترک  شرکت شریک  معلومات   هفورم  02اجناس/ فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر     03فورمه اجناس/ 

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

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند  امارت ازکه دربیرون ای  وارد شده  قبالً   جدول قیمت برای اجناس 05اجناس/ فورمه 

 شده اند اسالمی افغانستان ساخته  امارت قیمت برای اجناسیکه درجدول                       06اجناس/فورمه                 

 ضمنی  خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/ فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/ فورمه 

 )قابل تطبیق نیست(  تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر  09اجناس/ فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده   10اجناس/ فورمه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 معلومات داوطلب  هفورم

 01اجناس/فورمه  

 { درج گردد  داوطلبیشماره } داوطلبی: شماره 

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{  صفحه ه }شمارحات صف

 عمومی داوطلب   لومات .  مع 1

 

 



22 
 

 {  درج گردد  داوطلب  قانونی}نام  داوطلب:  قانونینام    1.1

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

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

 درج گردد{ }سال راجسترداوطلب  سال راجستر داوطلب:     1.4

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

1.6   
 داوطلب  باصالحیت  ه  معلومات درمورد نمایند 

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

 {ن/فکس نماینده باصالحیت درج گردد}شماره تلیفوشماره تلیفون/فکس: 
 { آدرس نماینده باصالحیت درج گردد   }ایمیل ایمیل آدرس:  

 
 امضا نماینده با صالحیت:  نمونه  

 { درج گردد داوطلب  نمبرتشخیصیه مالیه }:   (TIN) داوطلب  دهی مالیه تشخیصیهشماره    1.7

 

 کاپی های اصلی اسنادذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید:   1.8

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

   ، ه  ماد   1درمطابقت با بند  سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک  درصورتشرکت های مشترک
 ؛ دستورالعمل برای داوطلبان 4

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

  سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 

 .  معلومات درمورد اهلیت داوطلب 2

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

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

 { درج گردد  به حروف وارقام  مبلغ}: دارایی های نقدی در دسترس   2.3
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}جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی سال گذشته:    10مشابه در جریان یک یا دو قرارداد اکمال    2.4
 تحویلی و اکمال تعهد شده را لست گردد{  

 .  معلومات مالی داوطلب 3

ا  ی مربوط همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی یاتفتیش ضرر یا راپورهای و  مفاد حساب   بیالنس شیت یاراپورهای مالی یا    3.1
داده کاپی های آن را ضمیمه   }لست مندرجات ذیل را ترتیب. دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت که  ازاینها ترکیبی 

 {کنید

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

 ه با صالحیت درج گردد{ مایند}نام ن نام: 

 { ه با صالحیت درج گردد آدرس نمایند } آدرس:  

 { درج گردد فکس را    / }شماره های تلیفون فکس:  / شماره های تلیفون  

 { درج گردد   باصالحیت   ه }ایمیل آدرس نمایند ایمیل آدرس:  
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 ک مشتر داوطلب هر شریک  معلومات ه فورم

 02اجناس/ هفورم

شرطنامه  نباید شامل   شرطنامه میباشد، اما ه تهی حین  درتکمیل نمودن فورمه در   یتدارکات  هکمک به اداراین یادداشت صرف جهت 
 گردد.  صادرشده 

در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به   معلوماتیکه
 { استفاده شود ، دستورالعمل برای داوطلبان

 داوطلبی درج گردد{ شماره } داوطلبی: شماره 

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{  صفحه ه }شمارحات صف

 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک 1

 
 { درج گردد  }نام قانونی داوطلب نام قانونی داوطلب:    1.1

 { درج گردد}نام شریک شرکت های مشترک مشترک:  داوطلبی کانام شر   1.2

 { ، درج گردد }کشوریکه درآن شرکت های مشترک راجستر شده استمشترک:  یداوطلباکشرراجستر   1.3

 { درج گردد شرکت های مشترک  هر   }سال راجسترشریک مشترک: یداوطلب اکشرهر  سال راجستر    1.4

}آدرس شریک شرکت های مشترک را  مشترک درکشوریکه راجستر شده است:  یداوطلب اکشر هر آدرس قانونی    1.5
 { ه، درج گردددرکشوریکهراجستر شد

1.6   
 باصالحیت شرکت های مشترک  همعلومات نمایند

 { درج گردد باصالحیت  ه}نام نمایندنام: 

 { درج گردد   باصالحیت   ه }آدرس نمایند آدرس:  
 { درج گردد باصالحیت   ه شماره های تلیفون و فکس نمایند } شماره های تلیفون وفکس:  

 { درج گردد}ایمیل آدرس  ایمیل آدرس:  

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت : 

 ید{ئ }بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمامیباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد    1.7

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

   استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با  اوطلب باشد، سند تثبیت  نهاد دولتی د درصورتیکه
 قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر   هفورم

 03اجناس/ه  فورم

ادار به  معلومات، جهت کمک  برای  یادداشت صرف  میباشد،  یتدارکات ه  این  تهیه شرطنامه  دروقت  فورمه  در    اما  درتکمیل  نباید 
 . گردد صادرشده شامل  ه شرطنام

ه  مربوط واد  به مقاصد تشخیص اهلیت وواجد شرایط بودن داوطلب طوریکه درم  ذیل صفحات  این معلومات باید توسط داوطلبان در
 مورد استفاده قرارگیرد. دولتهیه شده است درج دستورالعمل برای داوطلبان

 { درج گردد داوطلبی شماره} داوطلبی: شماره 

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

 مجموعی صفحات درج گردد{ تعداد و  صفحه ه }شمارحات صف

 

 { درج گردد اداره    }نام مکمل به: 

 

 ه:اینک یمئ امضا نموده ایم، اظهارمینمااین فورمه  مایان که درزیر 

}شماره و تاریخ صدور ضمیمه را  شمول ضمیمه شماره: هیچ مالحظه یی در قسمت آن ب و    مطالعه کردیم دقیق  ما شرطنامه را   .1
 نداریم؛ { درج گردد لزوم  درصورت

}یک  را ضمنی    ناس و خدمات نیازمندیهای اججدول  مندرج  درمطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی    می نمائیم کهما پیشنهاد   .2
 م؛ ئی اکمال مینما {ضمنی درج گردد توضیح مختصر درمورد اجناس و خدمات  

}قیمت مجموعی آفر به حروف وارقام،  عبارت استاز:  ذیل  قیمت مجموعی آفرما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در .3
 ؛ {درج گردد  مختلف و اسعارهای مربوطه الغبیانگرمب 

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

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

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

درمطابقت با    ها جل تسلیمی آفرسراز تاریخ  ضرب اال  ،رالعمل برای داوطلباندستو20ماده    1  فرمابرای میعاد مشخص در بندآ .5
قابل قبول  باالی ما الزامی و  آن    اعتبار  اعتبارداشته و درهرزمان قبل از ختم تاریخ  دستورالعمل برای داوطلبان 24ماده    2بند

 بوده میتواند؛

  18  ه و ماد  دستورالعمل برای داوطلبان 44ه  اجراءرا درمطابقت با ماد  تضمین  کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم    آفرماهرگاه   .6
 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطر ادمومی قرارد شرایط ع

}ملیت داوطلب را  قرارداد،دارای تابعیتکشورهای واجد شرایط  از  گان برای هربخشه فرعی یا اکمال کنند  انقراردادی   بشمولما .7
تهیه کننده فرعی و    انقراردادی شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک  ملیت شرکای  بشمول  

 می باشیم. {درج گرددگان 

 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان 4ه ماد 2بند ق مطاب ، ما .8

ما .9 فرعی    و  شرکابشمول   ،شرکت  گانقراردیان  کننده  قوانین وتهیه  تحت  افغانستان  امارت،  بند  اسالمی  با  درمطابقت    ه ماد   3، 
 ؛ نشده ایم شناخته اسالمی افغانستان غیرواجد شرایط   امارتدولت از طرفدستورالعمل برای داوطلبان4

 . نیست  شده دیگر دریافت هر آفر یا و   ارائه شدهقیمت  نازلترینی آفر داراقبولی   مکلف به  که اداره ما میدانیم .10

 { مینماید، درج گرددتسلیمی آفرراامضا  هکه فورم با صالحیت   }نام مکمل شخص نام:

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

}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{ تاریخ:
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 شده و وارد میگردد اسالمی افغانستان ساخته    امارت ز جدول قیمت اجناسکه در بیرون ا
 داوطلبان  برای دستورالعمل15 هماد  با اسعاردرمطابقت  –ج گروپ آفرهای

 بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند. 
 04اجناس/ هفورم

 { داوطلبی  درج گردد}شماره    : داوطلبی شماره

 { درج گردد آن تشخیصیه }درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره    شماره آفربدیل: 

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحه  هر  ه }شمارحات صف
  ادارهنیازمندیهای مشخص درجدول ضمنی باید با لست اجناس و خدمات  جدول قیمت 1ره  . لست اقالم در فقمربوط خانه پری می نماید}داوطلب این جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های 

 . منطبق باشد 
 

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

شمار
 ه  

کشوراصل  توضیح اجناس 
 ی

قیمت فی واحد   واحد   تعداد 
به شمول  

مکلفیت های  
گمرکی و 

مالیات وارداتی  
 پرداخت شده،  

مکلفیت های  
گمرکی و 

مالیات وارداتی  
 پرداخت شده  

قیمت فی واحد  
مکلفیت  خالص 

های گمرکی و  
 مالیات  

 

  خالص  قیمت فی قلم
 مکلفیت ه 

ای گمرکی و مالیات  
وارداتی پرداخت  

 شده،  
(4X 8 ) 

انتقاالت  مصارف
زمینی و  

یرخدمات الزم  سا
جهت رسانیدن 

اجناس به مقصد  
 نهایی 

فروش  بر مالیات  
وسایر مالیات  

پرداخت شده یا قابل  
پرداخت فی قلم  

درصورتیکه قرارداد  
 گردد. اعطا 

  قیمت مجموعی فی
 قلم   ردیف

 (9+10 ) 
 

۱ 

100 MW links all over Afghanistan in AFT (SALAAM) 
Network / DDP 

Antenna 
Size 

Frequency Configuration Quantity 

0.3m/0.6m 

18GHz, 
11GHz, 
23GHz, 
28GHz, 
38GHz 

1+0, 
56MHz, 

1024QAM 
100 

      100 
 

1
0
0

 H
O

P
 

       

 قیمت مجموعی 

 به عدد: 

 به حروف: 
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 { درج گردد}نام داوطلب : نام داوطلب  
 { ، درج گرددنمایدکه آفر را امضا می  }امضای شخصی: امضای داوطلب 
 { تاریخ درج گردد}:  تاریخ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گردیده است اسالمی افغانستان که قبالً وارد  امارت  جدول قیمت برای اجناس ساخته شده دربیرون 

 داوطلبان  برای دستورالعمل15 هماد  با درمطابقت   اسعار–ج گروپ آفرهای
 مشخصات تخنیکی ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند. بادر نظر داشت 

 05اجناس/ هفورم

 { داوطلبی درج گردد  }شماره   : داوطلبی شماره

 { درج گردد  }درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن   شماره آفربدیل: 

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

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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}تعداد  
اقالم  
درج  
 { گردد
 

}کشور   { توضیجات اجناس درج گردد}
اصلی  

درج  اجناس 
 { گردد

}تعداد ذکر   
 گردد{ 

}.واحد  
فزیکی ذکر  

 {   گر دد

}قیمت فی  
واحد درفی  

درج  واحد  
 { گردد

}مکلفیت  
های گمرکی  

و مالیات  
درفی واحد  
  پرداخت شده 

 { درج گردد 

}قیمت خالص  
فی واحد  

مکلفیت های  
گمرکی و  

مالیات  
حمایوی درج  

 گردد{ 

قیمت خالص  }
فی قلم مکلفیت  
های گمرکی و  
مالیات وارداتی  

 { درج گردد 

}قیمت فی قلم  
برای انتقاالت  

زمینی و  
سایرخدمات  

الزم در  
اسالمی   امارت

درج  افغانستان 
 { گردد

}فروشات  
وسایر مالیات  
قابل پرداخت  

فی قلم  
درصورتیکه  
قرارداد عقد  

 شده باشد{ 

فی    }قیمت مجموعی
 { درج گردد  قلم

 

  

 

  

       

قیمت   
 مجموعی

 

 

 {درج گردد}نام داوطلب نام داوطلب  
 {د د درج گرد}امضای شخصی را که آفررا امضا میکن امضای داوطلب 

 { درج گردد  }تاریختاریخ 
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 اسالمی افغانستان ساخته میشوند  امارت که درجدول قیمت  اجناس

 داوطلبان  برای دستورالعمل   15 هماد  با  درمطابقت  اسعار –ب  و  الف گروپ آفرهای
 بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند. 

 
 06جناس/ا هفورم

 { شرطنامه درج گردد}شماره     : داوطلبی شماره

 { درج گردد  باشد، شماره شناسایی آن}درصورتیکه این آفربدیل    شماره آفربدیل: 

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

 ضمنی جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات   1 ه خواهد کرد. لست اقالم درفقرخانه پری  }داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های داده شده 

 { باشد. ادارهیکساننیازمندیهای  مشخص درجدول 

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

 { درج گردد  }تاریخ:  تاریخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

شماره  
 

س 
جنا

ح ا
ضی

تو
 

تعداد
 

حد 
وا

 

قیمت مجموعی    قیمت فی واحد  
 فی قلم  

(3X 5 ) 
 

و   انتقاالت مصارف 
الی   سایرخدمات الزم  
رسانیدن به مقصد  

 نهایی 

مصرف کارگر محلی، مواد خام و  
اسالمی   امارت اجزاء اصلی از

 افغانستان
 ( 5)فیصدی 

 

فروشات و سایر  مالیه بر 
مالیات قابل پرداخت درفی قلم  
درصورتیکه قرارداد عقد شده  

 باشد  

قیمت  
 مجموعی  

(5+6 +7  
+8+9    ) 
 

شمار
{

ج گردد ه   
در

 }
 

{
ت  

حا
ضی

تو
س
جنا

ا
ج  

گردددر
 }

 
خ داده  

}تاری
ی  

حویل
شده ت

ج گردد 
در

 }
 

واحد   }
فزیکی  
درج   اجناس
 { گردد

}قیمت واحد  
تحویل درمحل  

 { درج گردد کار

}مجموع قیمت  
تحویل درمحل  

درج   کار فی قلم 
 { گردد

درج  }قیمت فی قلم 
 { گردد

}مصرف کارگرمحلی، مواد خامو  
اسالمی   مارتاجزاء ازداخال

افغانستان طورفیصدی تحویلی  
 درمحل کارقیمت فی قلم{ 

}فروشات و سایر مالیات قابل  
پرداخت فی قلم درصورتیکه  

 قرارداد عقد شود{ 

}قیمت  
مجموعی فی  

 { درج گردد  قلم

  قیمت مجموعی  
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 بعد از فروش   / ضمنیدمات  خ  لتکمی برای جدول قیمت 

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

 { درج گردد  دواطلبی }شماره   : داوطلبیشماره

 { درج گردد  }درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن   شماره آفربدیل: 

 { درج گردد  } روز، ماه و سال تسلیمی آفر   :تاریخ
 
  اداره توسط   شده مشخص ضمنی خدمات   و اجناس لست با   منطبق بایدها قیمت جدولا  ستون در اقالم   لست  نماید. تکمیل  ذکرشده های رهنمود درمطابقتبا را  قیمت  جدولهای بایدفورمه داوطلب}

 { گردد. درجنیازمندیها جدولدر
 

1 2 3 4 5 6 7 

شماره  
 خدمات  

انتقاالت زمینی و  به استثنای توضیح خدمات )
اسالمی افغانستان جهت   امارتدرسایرخدمات الزم

 (آنهارسانیدن اجناس درمقصد نهایی 

  تاریخ تحویلی در منبعکشور 
 مقصد نهایی 

 قیمت مجموعی فی خدمت  قیمت فی واحد  کمیت و واحد فزیکی
 یا تخمیناً( X 6 5)ستون  

ه  }شمار
خدمت  

درج  
 { گردد

 منبع }کشور  { درج گردد }نام خدمات 
درج  خدمات  

 { گردد

تکمیل }تاریخ 
مقصد   خدمات در  

 نهایی فی خدمت{  

 
و نام واحد     ی}تعداد واحد  اکمال

 { درج گرددفزیکی 

قلم   }قیمت فی 
 { درج گردد خدمت 

  خدمت   }قیمت مجموعی فی قلم 
 { درج گردد 

  قیمت مجموعی آفر  

 

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

{ درج گردد  }تاریختاریخ 
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 ضمانت بانکی آفر:   تضمین

 08اجناس/ه  فورم

 { درج گردد  دواطلبی }شماره  : داوطلبی شماره

 { درج گردد آن تشخیصیه  }درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره  شماره آفربدیل: 

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحه ه }شمارحات صف

 { صادر گردد مندرج آفر باید توسط یک بانک راجسترشده درمطابقت با رهنمودهای تضمین ضمانت بانکی برای   ه}این فورم 

 { درج گردد }نامبانک ما: 

 { اداره درج گردد }نام و آدرس مکمل ذینفع: 

 { درج گردد}تاریخ تاریخ: 

 }شماره به ارقام درج گردد{ شماره تضمین آفر: 

اعالن  تحت  { درج گردد }نام قرارداد منبعد به نام "داوطلب" آفرخود برای اجرای  {، درج گردد}نام مکمل داوطلب که  یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است.  {درج گردد تدارکاتهاعالن }شمارشماره تدارکات 

 شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد.  می دانیم که مطابق   عالوهبر

}مبلغ به  ، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعی صورت  به  بدینوسیله  {درج گردد }نام بانک ، ما  براساس درخواست داوطلب
در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد،  بعد ازدریافت اولین تقاضای تحریری شما  را {درج گردد حروف و ارقام

 بپردازیم:

 تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن  (1)
 داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر انکار (2)
 مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده  اجتناب از عقد قرارداد، مطابق  (3)
 فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (4)

 چهل و نهم این قانون ماده مطابق حکم به دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 اعتبارخواهد شد: این ضمانت درحاالت ذیل فاقد 

 ؛ یا دستورالعمل برای داوطلبانطبققرارداد  ی امضاتضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت  (6)

روز بعد از ختم میعاد  28( 2)  ؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 1)  محض  درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)
 درج گردد{   }تاریخ ختم آفربه شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر راعتبار آف

 دریافت شده باشد.  اد فوق میعاز ل قب درنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما 
 

 
 { درج گرددمسئول مربوط}امضای امضا:  

 
 }مهر گردد{ مهر: 
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 اظهارنامه تضمین آفر آفر:   تضمین

 تطبیق نیست قابل 

 09اجناس/ه  فورم
 

 { داوطلبی درج گردد }شماره   : داوطلبی شماره

 { درج گردد آن تشخیصیه  }درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره  شماره آفربدیل: 

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{  صفحه  ه  شمار}

 

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

 { نام مکمل اداره درج گردد}:  به

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائی ما اشخاصیکه در زیر 

 ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفرباید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد.  

تاریخ درج  از } سر {تعدادسال درج گردد }از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 
 موارد ذیل می باشد: محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل { دگرد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب  (1)

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

 جدول قیمت های ارائه شده در آفر ز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی درانکار داوطلب ا  (3)

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

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

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

 { داردالحیت امضای این اظهار نامه را ص  امضای شخصی که}امضا : 

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

 {ل درج گرددسا ، ماه و }روزتاریخ: 

 { مهر گردد}:  مهر

 

 {گرد  هئ ارارا  آفر  آفر باید به نام تمام شرکا ه تضمینمشترک، این اظهارنام یادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه تولید کننده 

 10اجناس/ هفورم
 

 { درج گردد  دواطلبی}شماره  : داوطلبی شماره

 { درج گردد  آن نمبر تشخیصیه }درصورتیکه این آفربدیل باشد،   شماره آفربدیل: 

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ و صفحه ه }شمارحات صف

 

 { مقام باصالحیت ترتیب و امضا گردد در فورمه رسمی تولید کننده توسط  اجازه نامه باید}این 

 { اداره درج گردد}نام مکمل به:  

 

 

}آدرس مکمل  فابریکه در با داشتن {نوع اجناس تولید شده درج گردد}کننده رسمی ولید ت }نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد{ما
}نام و/یا شرح مفصل  اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه  {نام مکمل داوطلب درج گردد }به  درج گردد{کارخانه های تولید کننده 

 عقد قرارداد نماید.  ارائه نموده و  اجناس درج گردد{ 

 ییم.  می نمافراهم ، را به اجناس ارائه شده در آفر شرایط عمومی قرارداد28ما بدینوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

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

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

 }عنوان وظیفه درج گردد{ عنوان وظیفه:  

 }نام مکمل داوطلب درج گردد{ امضا از جانب:  

 }تاریخ امضا درج گردد{ تاریخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 نیازمندیها  جدول-  پنجم قسمت
 
 
 

 محتویات فهرست 

 وان  عن 

 دی   لست اجناس و جدول تحویل  .1
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 و جدول تکمیل ضمنی  لست خدمات  .2

 مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .4

 و معاینات  آزمایشات .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 {نیازمندیهاجدول  رتیبیادداشت ها برای ت }

 و جدول تحویل باشد. ات ضمنی خدم، توضیح اجناس حاویحد اقل  گردیده و  شرطنامهشامل  اداره  باید توسط  نیازمندیها جدول  

به   قیق ودموثر  شانبه صورت  یمعلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفرها  فراهم نمودن ل نیازمندیها جدو هدف از 
راف کمیت در زمان اعطا قرارداد، از  در صورت انحعالوه برآن، درج گردیده است، می باشد. 4قسمت در  کهخصوص جدول قیمت 

 ، استفاده میگردد.  دستورالعمل برای داوطلبان42ه درمطابقت با مادمنحیث اساس  جدول قیمتو جدول نیازمندیها 

 مشخص شود: وارد ذیل با درنظرداشت م بدقت تاریخیا میعاد تحویل باید 

  (Incoterms2015) بین المللیمطابقت با احکامشرایط تجارت در  داوطلباندستورالعمل برای  مفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در .1

الی    ، انتقال رایگاناجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محمولهمصارف  یا  یاجناس در مبداَ،  )تحویل  داللت به

 داده شود؛ و  تحویلهااجناس به انتقال دهنده تحویلی زمانی صورت میگیرد که )کشتی
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 لیتر آف کریدت( تائید  یا گشایش،)امضای قرارداد تاریخ ذیل آغاز می گردد:  مکلفیت های تحویلی اداره  از  .2
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 تحویلی  ل  لست اجناس و جدو  .2

 جدول تسلیم ده 

ی    ح/ مشخصات  اسم جنس  شماره  واحد  تعداد  تشر
تاری    خ/ مدت 

 ده تسلیم
 آدرس محل مقصد نهائ  

1 
MW Link 

Equipment 
1+0, 56MHz, 

1024QAM 
100 

HOP 1-Month  افغانستان  -گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، مهتاب قلعه، کابل 

 



37 
 

 آن  و جدول تکمیل بعد از فروش  /ضمنی لست خدمات  .3

 { باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت شرایط و  اجناس تحویلی شده درخواست  ریختا به مطابقت در و واقعی باید  تکمیلی ریختا نماید. تکمیل را جدول  این باید اداره}

 

 شماره  
 

 خدمات   توضیح  

 کمیت

)درصورتیکه قابل اجرا  
 ( باشد 

 تاریخ نهایی تکمیل خدمات  محل اجرا  واحد فزیکی 

هدر }شمار
 { ج گردد 

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

 { درج گردد}تاریخ تکمیل  { محلدرج گردد }نام 
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 مشخصات تخنیکی  .4

 
 
 
 
 
 

 
 

Technical specification of  

New 100 Hybrid MW links supply  

Afghan Telecom (SALAAM Wireless Network) 

For ISP Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Background: 
AFTEL (SALAAM Wireless), a country leading telecommunication service provider, has always been on 

the forefront of the evolution of telecom network. With the development of telecom technology and 

the growing demands of subscriber, AFTEL first demonstrates its pioneer position to underline its 

leadership in the future of mobile network, and willingness to continue delivering to subscribers new 

and more advanced services every day. 

Currently Afghan Telecom providing 2G and 3G services to its customers. The traffic in the 3G and 2G 

network has been growing steadily which has congested the transmission network. On the other hand, 

due to high demand for new technologies i.e. 4G, the pressure on Transmission network has increased 

even further. New technologies are data driven networks which requires manifold transmission 

capacities as compared to legacy technologies. 

Additionally, in order for Afghan Telecom to compete in the market, the company should provide new 

services at least at the same level as other companies are providing. Hence, Afghan telecom needs to 

reinforce its infrastructure. The 450 hybrid MW links network requires strengthening in order keep our 

customers, gain more market niche and avoid churn. Based on RF expansion plan as well as 

transmission infrastructure arrangement for 4G-LTE procurement of new Microwave product is 

proposed. 

Objectives: 

1) Improve AFTEL's customer perception as a state Telecom Operator by providing efficient and 

competent data and internet services to both government and non-governmental organizations  

2) Increase the company's total revenue 

3) Gain competitive advantage in the competition of AFTEL over other MNO’s 

4) Promotion of AFTEL investment in telecom sector 

5) Extension of AFTEL infrastructure throughout the country 
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Technical Specifications 
 

SECTION A: PERFORMANCE GUARANTEES 
1. General 
1.1 The Contractor shall guarantee the characteristics and performance of each Digital stream in 

each direction of transmission to be fully compliant with the requirements listed in paragraph 

2 to 8 below.  

 Whereas text modifications may be proposed for consideration by AFT (SALAAM), final and 

irrevocable performance guarantees under each of the listed subheadings shall be incorporated 

in all relevant documentation ahead of Contract signature. 

 In case the contractor cannot meet any particular recommendation a statement should be 

clearly given for the performance which will be guaranteed. 

1.2 It is expected that the performance characteristics specified in paragraph 2 to 8 shall be 

sustained during the economic lifetime of the system (10 years). Performance margins 

incorporated in anticipation of degradation due to component aging shall be clearly indicated. 

1.3 During installation and commissioning, should the performance requirements listed in 

paragraph 2 to 8 inclusive not be met without equipment modifications, then all such modifica-

tions as may be necessary shall be carried out by the Contractor at no cost whatever to AFT 

(SALAAM). 

2. Digital Interface: 
2.1 The characteristics of the bit stream of each E1 & STM-1 input and output port shall comply in 

full with ITU-T Recommendation G 703.  
2.2 Ethernet interface shall be 10baseT/100baseT/1000base T as per IEEE-802.3. 
2.3 GE Interface  
 

3. Availability: 
The availability of the engineered links must comply with ITU-R Rec. F557-4. 

 
4. Bit Error Rates (BER) 
4.1 The available BER shall meet the requirements set out in ITU-R Recs.F 594-4 and F.634-4. 
4.2 The detailed testing philosophy shall be given showing clearly the way in which error rates are 

to be measured. The error performance and availability measurement procedures using Pseudo 
Random Binary Sequence (PRBS) at System bit rates and normalizing the results to 64kbits/s 
shall be in accordance with ITU-R Rec.F.700-2 

 In particular, the practical measurement interpretation of integration time measurements of 
error ratio as stipulated in the ITU-R documents shall be explained fully. 

 The proposed duration of measurement periods for each type of BER measurement shall also 
be stated. 

5. Error Bursts 
 The error bursts objective shall follow the guidelines given in ITU-R rec F-594-4 and error bursts 

should be confined to area 1 of fig. 1 in the Rec. 

6. Jitter and Wander: 
6.1 The Jitter and Wander performance of each digital link shall be fully compliant with ITU-R 

Recommendations G.823 and G.921. 
6.2 Full design targets for Jitter output in the absence of input Jitter, Jitter transfer 

characteristics. Jitter and Wander tolerance for each link and each digital output port shall be 
stated and the measurement technique and measurement period and duration specified. 

7. Slip: 
7.1 The requirement of Para 7.2 below applies to the slip of a complete eight-digit word (octet) 

in any hierarchical digital stream without loss of frame alignment. 
 
7.2 Measured in the medium-to-long term, slip rates on any hierarchical bit stream shall not 

exceed the guidelines set out in ITU-T Rec. G 822. 
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7.3 Bids shall include an explicit statement of the minimum monitoring period over which the 
requirements in Para 7.2 may be applied. 

7.4 The slip performance requirements of Para 7.2 above shall apply over the full ranges of 
applicable input bit rate, Jitter and Wander as specified in Clause 6. 

 
8. Software 

8.1  Software support and modifications where considered necessary due to the design defects/bugs 

whether with the operating system or related to the applications shall be guaranteed for the life span of 
the equipment. The Contractor shall notify the purchaser immediately on identification of the defect 
and shall arrange to effect immediate correction. The correction notification shall be made known to 
the purchaser at least 3 months prior to the installation of the correction to enable smooth 
transition/correction of the bugs/design defects 
 
SECTION B: EQUIPMENT PARAMETERS 
1. INTRODUCTION 
  

 COMMON: 
 

1.1.1 Offered equipment shall be capable of satisfactory operation under the severe propagation 

conditions prevalent in AFT (SALAAM). 

 

1.1.2. It shall be possible to install the equipment directly behind the antenna such that both the 

radio module and antenna will form an integral unit. 

1.1.3 For larger size antennas where integral mounting is not possible, the interconnection 

between the tower mounted equipment to the antenna shall be by a small piece of suitable 

RF feeder-coax cable or waveguide. 

 

1.1.4 Same Radio Unit shall be used for any capacity of the link for all capacities offered. 

Capacity enhancement shall be possible by adding suitable plug-in modules to the Modem 

Units or by software upgrades. 

 

1.1.5 It shall be possible to select Channel frequency within the tunable frequency band and the 

RF bandwidth of the transmitted spectrum of the radio links through software for the 

capacity at which the radio link is actually operating. 

 

1.1.6 Interface converters, 120Ω balanced to 75Ω unbalanced shall be provided to properly 

interface with the GSM base stations and the existing transmission network wherever 

necessary.  

 

1.1.7 Bidder shall provide the value of maximum power consumption of a fully equipped terminal 

for various capacities and protection configurations. 

 

1.1.8 Bidder shall indicate the maximum heat dissipation of a fully equipped terminal for various 

capacities and protection configurations. 

 

1.1.9 The BOQ shall include the quantity and unit prices of each equipment module, cables and 

accessories for a complete link (two terminals) for each frequency band, capacity and 

protection configuration required for completion of the project. 

 

1.1.10 Bidder shall select the suitable frequency band, capacity, configuration and number of 

radio links in order to provide the most economical transmission network required for 

completion of the project. As per Frequency table provided for all links. 
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1.1.11 Capacity from 4Mbps till 400Mbps/ 1E1 for all Bandwidth in each Frequency with different 

Modulation. QPSK – 4096 QAM and different Frequency Bandwidth 

 

1.1.12 By changing Modulation and Bandwidth there should not be limitation on license and port   

 

1.1.13 Capable and can support IP protocols and VLAN  
 

1.1.14 Link configuration in 1+0 

 
 
1.2 SPLIT TYPE TERMINAL EQUIPMENT: 
 
1.2.1 The equipment shall be of modular construction consisting of an outdoor unit(ODU) and an 

indoor unit(IDU).  

 

1.2.2 Interconnection between the ODU and the IDU shall be by means of a suitable coaxial 

cable. Bidder shall provide the electrical and mechanical specifications for the coaxial 

cable. 

 

1.2.3 Bidder shall indicate the maximum possible separation between the ODU and IDU in terms 

of length of the interconnecting cable. 

 

1.2.4 It shall be possible to have traffic interfaces at E1, Ethernet, GE & STM-1 depending on 

the capacity of the radio link. 

 

1.2.5 The IDU shall be provided with Ethernet & GE interface for providing very high speed Data 

connections. 

 

1.2.5.1 In total 100 MW links 2PCs per link IDU should be consider 
 
 

2.TRANSMITTER 
2.1 Freq. Band        
Frequencies list 

S/N Freq Rang (GHz) Tx (MHz) Rx(MHz) Freq B.W (MHz) Shift Freq.(MHz)  

1 23     56 1008 

2 28     56 1008 

3 18     56 1008 

4 11     56 1008 

5 38     56 1008 

2.2 Nominal Transmit Power                       -          To be specified. 

2.3 Automatic Transmit Power  - Range to be specified 

 Control (ATPC) 

2.4 Freq. Stability    - Better than  

       3 x 10-6  

2.5 Local Oscillator    - Synthesized PLL 

2.6 Spurious Radiation   _ <-60 dBc. 

2.7 Output impedance   - 50 Ohms unbalanced 

2.8 IF impedance    - 75 Ohms unbalanced 

2.9 Transmission Capacity   -            a)    16E1 / 100 Mbps / 1000 Mbps / STM1 

2.10 RF Bandwidth                            -RF bandwidth/class of emission shall be 

specified for the various capacities & 

frequency bands. 
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  It shall be possible to automatically adjust RF 

bandwidth for the capacity at which the radio 

is programmed for operation. 

3. RECEIVER 
3.1 Noise Figure   - (1) Better than 10dB for 28GHz 

3.2 AGC Range  -  Better than 50 dB 

3.3 Local Oscillator   - Synthesized PLL 

3.4 Freq. Stability   - 3x10-6 

3.5 IF    - Shall be specified 

3.6 IF impedance    - 75 Ohms unbalanced 

3.7 BER VS received level  - Shall be provided.  

 Characteristics 

3.8 Residual Bit Error Rate   - Shall be specified. 

 

4. MODULATOR/DEMODULATOR 
4.1 Input line code/interface  -   

I. HDB3, G.703 , 75 Ohm unbalanced 

II. Optical/Electrical for STM-1. 

III. Ethernet 10baseT/100baseT, IEEE-802.3 

IV. Gigabit port 

4.2 IF Input/output  

 Impedance     - 75 Ohms unbalanced 

4.3 Modulation Type    - To be specified. 

4.4 Demodulation    - Coherent detection 

4.5 FEC Encoder/Decoder                          -  Shall be provided. Type of FEC shall be 

specified. 

4.6 Transverse Equalizer                            -  Shall be provided for Dynamic compensation 

of delay and amplitude distortion in time 

domain. The equalizer shall be equipped with 

BB transversal filters. No. of taps to be 

specified. 

5. ANTENNA SYSTEM 
5.1.1 The bidder shall provide electrical and mechanical specifications and Radiation Pattern 

Envelopes for the offered antennae.  

 

5.1.2 The antenna mounting arrangement shall permit easy adjustment of azimuth and elevation 

positions. The bidder shall provide the range of adjustment of azimuth and elevation angles. 

5.1.3  

5.1.4 The construction of antenna shall be such that the radio module will perfectly fit with it for 

integral installation. 

 

5.1.5 Antenna Diameter: As per provided data sheet  

 
7. SUPERVISORY EQUIPMENT 
 The Supervisory Equipment shall have the following facilities. 

7.1 Local Supervision 

7.2 PC Based 

 

8. REMOTE MONITOR AND CONTROL 
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8.1 It shall be possible to carry out the supervisory functions remotely from a master station 

through use of a PC-based Network Manager. 

8.2 The control functions that can be exercised from the Master Station shall be enumerated by 

the bidder. 

8.3 The radio link shall be capable of acting as a Network Element (NE) in a managed TMN 

environment. Integration of the offered equipment with Network Management Systems from 

different manufacturers shall be possible through SNMP or higher level interfaces. Bidder shall 

indicate the protocol requirements for the offered interface. 

9. ALARMS 
Alarms should be available for the following items as described against each : 

9.1 Transmitter - Alarm to be initiated in the event of a 3 dB drop in output power or if the 

frequency deviates ± 3ppm on any Transmitter. 

9.2 Receiver -   Squelch due to low input signal or when BER is 10E-3. 

9.3 Transmitter and/or Receiver local oscillator failure. 

9.4 Failure of power supply to any of the Transmitters or Receivers. 

9.5 All other available alarms shall be stated by Bidders. 

10. MONITORING POINTS, ADJUSTMENT CONTROLS, SELECTOR SWITCHES AND LED 
INDICATORS 

 a) The monitoring points, adjustment controls, selector switches and LED indicators provided for 

Transmitters, Receivers, Modulators, Demodulator etc. shall be stated by the Bidder. 

 b) Monitoring points shall be provided for connecting a strip chart Recorder for AGC recordings 

and to enable measurement of AGC voltages by using simple Digital Multimeters. 

 
11. BUILT-IN METERS 
11.1 Built-in meters shall be provided to monitor performance of transmitters, receivers and modems. 

Bidder shall specify items that can be measured by the built-in meter and to be offered as 

optional. 

12. BOM (Bill of Materials) or Link Quantity 
100 MW links all over Afghanistan in AFT (SALAAM) Network 

100 MW links all over Afghanistan in AFT (SALAAM) Network / DDP 

Antenna Size Frequency Configuration Quantity 

0.3m/0.6m 
18GHz, 11GHz, 
23GHz, 28GHz, 

38GHz 
1+0, 56MHz, 1024QAM 100 

      100 

 

Note: a complete link should have (MW Supporter 1Pc, 100m IF Cable, Power cable and connectors, IF 
In/Out connectors 2 Pairs, installation kits one packet).  

13. EQUIPMENT LIFE CYCLE 

The equipment life cycle need to be minimum for ten years to be insure the period of equipment ideally 

for operation/maintenance equipment performance throughout the equipment life cycle. It is expected 
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that the performance characteristics specified in paragraph 2 to 8 shall be sustained during the economic 

lifetime of the system (10 years). Performance margins incorporated in anticipation of degradation due 

to component aging shall be clearly indicated. 

14. DELIVERY SCHEDULE 

Delivery Schedule for Salaam 100 MW links project / DDP 

No Item Description Unit Quantity 
Total 

Final destination 
Delivery 

Quantity Period 

1 Delivery Schedule from origin country to home (customer country) 

1.1 
MW Link 

Equipment  
1+0, 56MHz, 

1024QAM 
HOP 1 100 

From origin 
country to Home 
Country (AFTEL 

warehouse 
located in Mahtab 

Qala, Kabul 
Afghanistan) 

1-Month 

 

15. BOQ (BILL OF Quantity): 

450 MW links all over Afghanistan in AFT (SALAAM) Network/DDP 

Antenna 
Size 

Frequency Configuration Quantity 
Unit 
Price 

Total 
Price 

0.3m/0.6m 
18GHz, 11GHz, 23GHz, 28GHz, 

38GHz 
1+0, 56MHz, 1024QAM 100     

      100     

 
 
SECTION C: Technical Conditions 
1.WARRANTY: 

1.1. The Supplier warrants that the Goods supplied under the contract are brand new, un-used, of 

the most recent or current models and incorporate all the latest improvements in design and 

materials unless provided otherwise in the contract. The Supplier further warrants that all 

Goods supplied under this contract shall have no defect arising from design, material or 

workmanship (except insofar as the design or material is required by AFT (SALAAM) 

specifications) or from any act or omission of the Supplier, that may develop under normal use 

to the supplied goods in the conditions prevailing in the country of final destination. 

1.2 This warranty shall remain valid for 12 (twelve) months after issuance of FAC by authorized 

staff of AFT (SALAAM) certifying receipt of Goods and Services in good order and condition. 

1.3. AFT (SALAAM) shall promptly notify the Supplier in writing of any claims arising under this 

warranty. 

1.4. Upon receipt of such notice, the Supplier shall, with all reasonable speed, repair or replace, 

at AFT (SALAAM)’s installation site and/or consignee’s Warehouse as the case may be at that 

time, the defective Goods or part thereof, without costs to AFT (SALAAM). 

1.5. If the Supplier fails to replace the damaged part under warranty condition within fifteen (15) 

days or the period as mutually agreed between AFT (SALAAM) and the Supplier, AFT (SALAAM) 

may proceed to take such remedial actions as may be necessary, at the Supplier’s risk and 

expense and without prejudice to any other rights which AFT (SALAAM) may have against the 

Supplier under the contract. 
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1.6. The Supplier shall promptly correct at no cost to AFT (SALAAM), any defect in any work of 

correction executed previously, upon receipt of written notice of defect within twelve months’ 

warranty period from the acceptance of the corrected defect. 

3.Payment Schedule: 
• 60% of the total contract value will be paid to the contract after goods delivery to the 

customer warehouse (AFTEL warehouse), DDP base.  

• 20% of the total contract value will be paid to the contract after PAC(Preliminary Acceptance 

Certificate) signature date, and  

• 20% of the total contract will be paid to the contractor after FAC(Final Acceptance certificate) 

signature date.    

 

4. RESPONSIBILITY MATRIX 

Adding, removal or moving of activities may be considered after signed agreement between the 

parties, if both are in agreement. 

If any obligation not foreseen below obviously belongs to one of the two parties, that party will 

handle it. If the obligation does not fall under the responsibility of any of the parties, they shall in 

good faith agree which party shall assume the responsibility. 

Activities that are the responsibility of AFTEL shall be performed by AFTEL or by their appointed 

sub-contractor (but will remain under AFTEL responsibility). The same is valid for activities where 

Supplier(contractor) is responsible. 

R = responsible  

S = support 

4.1. Project Management: 

Description Contractor AFTEL 

1.  Preparation of Project Implementation Plan (PIP) for Microwave 
Network implementation  

 R 

2.  Confirmation of Scope of Work, including number of sites & Regions for    
deployment of Hardware and Software 

 R 

3.  Preparation of Preliminary BoM – highlighting hardware, Supplier 
support services requirements.  

 R 

4.2. Shipments, deliveries & storage schedule: 

Description Contractor AFTEL 

1. Preparation of Delivery Plan for contracted equipment from original 

country to home country  

R  

2. Equipment delivery from Warehouse to the sites for implementation.  R 

3. Shipping Documents to be provided before shipment R  
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1. Acceptance 

When the equipment supplied on DDP base, the acceptance process will be started and accordingly the 

PAC and FAC will be issued. During this process AFTEL will validate that all equipment complies with 

specification highlighted in the contract. Besides the equipment will be tested on the ground to check if 

they are working properly. Guidelines will be checked item by item.  

2. Liquidated Damages 

If The Seller fails to deliver the equipment within the specified schedule time, except under those 

conditions defined as Force Majeure or arising from due to The Purchaser or carrier’s fault, The Purchaser 

may claim from The Seller, as liquidated damages, a sum equivalent to zero point five percent (0.5%) of 

the Contract price of the equipment delayed per full week of delay from total contract value. In any 

event, the aggregate sum of liquidated damages for such delay shall not exceed Ten per cent (10%) of 

the total value of the Products and Service delayed or any part thereof. 

To avoid doubt, the aforesaid Liquidated Damages shall not be calculated more than once related to the 

same equipment/services. 

Neither party shall have any/all liability to the other party or any third party for any indirect damages, 

including, without limitation, consequential, special, and punitive or exemplary damages/indemnities 

relating to the contract. 

Any delay due to any of the following shall be deemed an Excused Delay: 

a) Additional services (if any) agreed by the Seller. 

b) Suspension of work (without any default or negligence on the part of the Seller), 

c) Any act or default on the part of the Purchaser, 

d) Any Force Majeure event, 

e) Any act or default of any other Seller (if any) of the Purchaser working on the Site. 

8. Termination 

Except as provided elsewhere, this Contract may be terminated in either of the following cases: 

(1) Through mutual written agreement by both parties; or 

(2) If the other party fails to perform its obligations within the time limit agreed upon in this Contract, 

and fails to eliminate or remedy such breach within (30) days following the receipt of the notice thereof 

from the non-breaching party. In such case the non-breaching party shall give a written notice to the 

other party to terminate this Contract. 

The provisions of Articles (Governing Law and Arbitration), (Termination), (Intellectual Property Rights), 

(Confidentiality), and any other provision of this Contract, which expressly or by implication is intended 

to come into or remain in force on or after expiry or termination of this Contract, shall continue in full 

force and effect notwithstanding any such expiry or termination. 
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9. Project Duration 
 
The project duration would be around 2 months based on calendar days.  

10. Project Implementation Plan    

No. Task Name 

Duration 
(Calendar days) 

Remark 

1 Equipment Delivery, Shipment and custom clearance 30  

5 Project close up and hand over 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومعاینات  آزمایشات

 اجرا می گردند:   توسط هیات موظف ادارهآزمایشات و معاینات ذیل
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 ؛ تفتیش بصری اجناس

 ؛تکمیلی مقدار اجناس تفتیش برای 

  ؛ تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس

آزمایشات فوق الذکر حین تسلیمی اجناس به منظور تدقیق نوعیت، کیفیت و تکمیلی مقدار اسناد به مالحظه سند فرمایش؛ صورت  
 می گیرد. 

 جنس صورت میگیرد.همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحول دهی نوت:
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 داد قسمت ششم: شرایط عمومی قرا 

 تعریفات  - 1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:  1.1

 اسالمی افغانستان است.   امارت دولت:   -1

شمول ضمایم،  شامل اسناد قرارداد به  است که    ه و ادار   کتبی میان اکمال کننده   ه قرارداد: موافقتنام  -2
 میباشد.   آن اسناد مربوط    و   ملحقات 

 نامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشد.  ت اسناد مندرج موافق اسناد قرارداد:   -3

گردیده  قرارداد مشخص    ه درموافقتنام   است که قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده   -4
 و یا تعدیل گردد.  بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید  و می تواند مطا 

 روز تقویمی روز:   -5

موجودیت(  :  تکمیل  -6 صورت  )در  آن  ضمنی  خدمات  و  اجناس  کننده  توسط  اکمال  اکمال 
 درمطابقت با شرایط مندرجقرارداد. 

این  اکمال کننده آن را تحت شرایط  موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که    اجناس:  -7
 نماید. می  تهیه    اداره برای  داد  قرار 

تدارک    شرایط خاص قرارداد ضمنی مربوط را مطابق  که اجناس و خدمات    نهادیست اداره:   -8
 می نماید. 

حفظ و    بیمه، نصب، آموزش و متمم اجناس تحت این قرارداد مانند  خدمات  خدمات ضمنی:  -9
 . وسایرمکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد مراقبت ابتدائی  

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت   -10
 ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد.  

  تحت این تدارکات ازاجناس    ی قسمت حقیقی و یا حکمی است که اکمال    قراردادی فرعی: شخص  -11
احکام قانون و طرزالعمل تدارکات به  ضمنی آن را با در نظر داشت  خدمات  از    یا اجرایبخش 
 عهده دارد. 

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با وی  کننده: شخص  اکمال  -12
 عقد قراداد گردیده باشد. 

 . مشخص می گردد   شرایط خاص قرارداد در محل که  :  اجناس تدارک شده تسلیمی    محل  -13

 

 اسناد قرارداد  - 2ماده 

 

ومبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و   متمم ضمایم آن کهمرتبط، قرارداد و   ه دهند  تشکیل تمام اسناد  2.1
موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث یک کل اسناد  و ترتیب تقدم آن ها در  ملزوم یکدیگر بوده  

 قرارداد محسوب می گردد.  

 تقلب و فساد  - 3ماده 
ی در مراحل داوطلبی  اد اجبار و اغفال توسط قرارد ،  انی تب فساد، تقلب،  ه اداره از ارتکاب عمل  هرگا  3.1

  )14اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت ) میتواند با  یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید،  
شرایط عمومی    35ماده    1قرارداد در روشنی بند    روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ 

 قابل تطبیق می باشد.    شرایط عمومی قرارداد   35صورت گرفته و احکام ماده    قرارداد 

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

مستقیم صورت مستقیم یا غیر  هب   نهادپیشیا  دادن    ،دریافت  ،درخواست  از  : عبارتفساد (1)
)کارمندان تدارکات    غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر هرچیز با ارزشیکه به صورت 

 ؛ را تحت تاثیر قرار دهدیا مدیریت قرارداد( 

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور  :  تقلب (2)
اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی  

 و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛ 
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کارمندان  ر داوطلبان و یا میان داوطلبان و  دو یا بیشت : عبارت از سازش میان  یتبان  (3)
منظور   به  که  مقاداره  آوردن  تاثیرقراردادن ابدست  تحت  شمول  به  نامناسب  صد 

 نادرستاعمالسائرین طرح گردیده باشد؛

رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر  تهدید و یا ضرر   :اجبار (4)
 وطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛  دا

اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در  ایجاد   (5)
 پروسه تدارکات.  

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

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

 تجارت بین المللی شرایط   4.2

  شرایط خاص قرارداد وجایب طرفین در آن در  حقوق و    ین المللی و شرایط تجارت ب این سند  در   -1
 مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ 

این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی پاریس که  در   -2
 استفاده صورت می گیرد.   ،  مشخص می گردد   شرایط خاص قرارداد در  

 تمامیت توافق   4.3

مذاکرات  این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و  
 میان جانبین ملغی می گردد. کتبی و شفاهی قبلی  

 تعدیل  4.4

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

 ء عدم استثنا  4.5

مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت  این بند، هیچگونهتخفیف،   2با رعایت جز  -1
مجاز  ها توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید  

را مجاز نمی  تداوم نقض قرارداد    از جانبین،   یکی نقض قرارداد توسط  و استثنا قرار دادن  نبوده  
 سازد.  

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ    ه یا جبران خسار حیت ها  هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صال  -2
داشته و توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و اندازه  

 استثنا باشد.  

 قابلیت جدایی  4.6

، این امر  شود تطبیق دانسته    غیرقابل ملغی یا  یا  شرایط این قرارداد ممنوع    یا   یکی از احکام   هرگاه 
 شرایط قرارداد نمیگردد.  احکام و  منجر به الغا و عدم تطبیق سایر  

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

مشخص  ارداد  شرایط خاص قرمیگردد. در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در
به سایر زبان ها   باشد و  ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد  گردیده، 

آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به  یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده  ترت 
 وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد.  

اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می   5.2
 باشد.  
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 شرکت های مشترک   - 6ماده  
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت مشترک  هرگاه   6.1

در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده صالحیت  
نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره  

 وده نمی تواند.  تغییر نم 

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

کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت باشد،  
 د، اتباع همان کشور محسوب میگردند.  و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نماین 

منشا از کشور واجد شرایط را داشته باشند.  س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید  اجنا   تمام  7.2
اصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و  

 سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد.  ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی  ی 

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

 کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می باشد.   

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی   8.2
 ر همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود.  و تاریخ اعتبا 

 قانون نافذ  - 9ماده 
  امارت بوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین    اسالمی افغانستان   امارت قوانین  این قرارداد تابع   9.1

 صورت میگیرد.   اسالمی افغانستان

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

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.   ا این قرارداد با استفاده از مذ 

،  به نتیجه نرسند مشورۀ دوجانبه    توسط روز جانبین درحل منازعه یا اختالفات  (  28در خالل ) هرگاه   10.2
 گردد.  ارجاع می   شرایط خاص قرارداد موضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج  

 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:  10.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری   -1
 ؛ و نمایند موافقه  

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

تفتیش و بررسی ها    -11ماده  
 توسط حکومت 

مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی    اکمال کننده  11.1
اکمال کننده توجه داشته باشد که  مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد.  

تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرایط عمومی    ی عمل جلوگیر  از 
 قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد.  

 ت اکماال  حدود - 12ماده 
 می شود.  مشخص  نیازمندیها  جدولدر اکمال  قابل  ضمنیاجناس و خدمات  12.1

اسناد   - 13ماده     تحویلو 
 مربوط 

با رعایت بند  جدول نیازمندیها  مندرج    جدول اکمال اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به   13.1
صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد که توسط اکمال    قرارداد   شرایط عمومی    33ماده    1

 مشخص میگردد.    شرایط خاص قرارداد کننده باید تسلیم داده شوند، در  

ها وومس  -14ماده   ی  لیت 
 اکمال کننده

جدول  و    قرارداد   شرایط عمومی 12ماده    درمطابقت با باید  را ضمنی  اکمال کننده اجناس وخدمات   14.1
 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد   13در مطابقت به ماده  تحویل و تکمیل  

 قیمت قرارداد  - 15ماده 
پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده صورت میگیرد. هر   15.1

 از این امر مستثنی است.    شرایط عمومی قرارداد نوع تعدیل قیمت مجاز در  
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 شرایط پرداخت  - 16ماده 
بشمو  16.1 ها  باشد پیش  هرگونه    ل پرداخت  اجرا  قابل  درصورتیکه  خاص  طبق  ،  ( پرداخت  شرایط 

 صورت میگیرد.  قرارداد 

درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اجناس و  اکمال کننده   16.2
 خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید.  

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط  30به اکمال کننده در خالل مدت )   پرداخت ها  16.3
 اداره، صورت میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می گردد.   

صفحه  افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در    واحد پولی   پرداخت ها به قراردادی به  16.4
 طور دیگر تذکر رفته باشد.  ت داوطلبی  معلوما 

مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد،  در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت   16.5
 تانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد.  تک 

مکلفیت    - 17ماده   و  مالیات 
 های گمرکی 

اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول    امارت   بیرون از در صورتیکه اجناس   17.1
  امارت مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از  

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

تمام  پرداخت  مسؤلیت کلی    شده باشد، اسالمی افغانستان ساخته    امارت درداخل  صورتیکه اجناس  در   17.2
عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می  مالیات،  

 باشد.  

معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها یا  اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه   17.3
 ، استفاده نماید.  درکشورفرمایش دهنده در صورت موجودیت( امتیازات) 

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

شرایط خاص  روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در  
 تهیه نماید.  ، قرارداد 

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد   18.2
 می باشد.  

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص  تضمین اجرا   18.3
 یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.   شرایط خاص قرارداد  شده  

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت  28تضمین اجرا در خالل مدت )  18.4
طوردیگرمشخص  شرایط خاص قرارداد  مگراینکه در نده مسترد میگردد،  های ورنتی، به اکمال کن 

 شده باشد. 

 و نشر  حق چاپ - 19ماده 
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده   19.1

به اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط اکمال کننده و یا به اداره  
 توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد.  

 معلومات محرم  - 20ه ماد
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم   20.1

توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا نمایند.  
یا ختم قرارداد فراهم گردیده باشد.    حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ 

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 نیاز باشد،  
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ادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت  فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد قرارد 
 اخذ می نماید.    شرایط عمومی قرارداد    20با ماده  

دریافت شده از اکمال کننده را به هرمنظوریکه    ارقام و یا سایر معلومات  نباید همچو اسناد،  اداره   20.2
ارقام    ، اکمال کننده نباید همچواسناد، ترتیب . به همین  نماید به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده  

 . نماید غیراز اجرای این قرارداد، استفاده    مقاصد را به    اداره   ر معلومات دریافت شده از و یا سای 

 این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد:   2و    1مندرج  بند  های  مکلفیت   20.3

و دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این قرارداد شریک می    اکمال کننده   آن معلومات که   -1
 سازند؛ 

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

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت   -3
 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا  

معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به رعایت   -4
 محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد. 

ررابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک ازجانبین را قبل  نباید هرگونه تعهد د این ماده  احکام   20.4
 از تاریخ قرارداد درارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید. 

 این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.    احکام  20.5

 عقد قرارداد فرعی   -21ماده  
فرعیتحت این قرارداد، درصورتیکه قباًل    های قرارداد اعطای    درمورد   تباً ک ه باید اداره را  اکمال کنند  21.1

. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی  باشد اطالع  دهد   نگردیده مشخص    آفر داوطلب    در 
در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها،  

 وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.  

 رعایت نمایند. را  شرایط عمومی قرارداد    7و    3  مواد قراردادهای فرعی باید احکام   21.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته    20در صورتیکه قرارداد فرعی الی   21.3
این عمل نقض قانون  فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد    20باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از  

تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت  
قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل  

 میگردد.   

مشخصات    - 22ماده  
 ومعیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات  22.1

خدمات   -1 و  های  اجناس  ستندرد  و  تخنیکی  مشخصات  با  باید  قرارداد  این  تحت  اکمال  قابل 
باشند نیازمندیها جدول    5قسمت  مندرج  قابل اجرا  ستندرد  درصورتیکه کدام    . مطابقت داشته 

 آن قابل اجرا می باشد.    باالتراز ستندردهای رایج در کشور منشا و یا  ذکرنشده باشد،  

مشخصات یا  ز پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات،  می تواند ا   اکمال کننده  -2
که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وی قرار می گیرد با صدرو  سایراسناد  

 اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید. 

از کودها و ستندردهایکه قرارداد درمطابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر  رارداد  در صورتیکه در ق  -3
مشخص   جدول نیازمندیها رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

تغییر در کود ها و ستندردها صرف در   نوع  گردیده است. در جریان تطبیق قرارداد هر 
قابل اجرا می    شرایط عمومی قرارداد    33بقت با ماده  صورت تائید آن توسط اداره و در مطا 

 باشد.  
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 بسته بندیو اسناد - 23ماده 
منظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن  ه  ب س را  طبق قرارداد، اجنا   اکمال کننده   23.1

رطوبت  د. بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، سرما،  نمای   به مقصد نهایی بسته بندی می 
و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندی باید با در نظرداشت  

 فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین گردد.  

با معیارات خاص که در قرارداد    درداخل یا بیرون بسته ها باید و نوشته ها  بسته بندی، عالمه گذاری   23.2
و سایر رهنمود های ارائه شده توسط    شرایط خاص قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج   

 اداره مطابقت داشته باشد.  

 بیمه  - 24ماده 
پولیکه به آسانی قابل    واحدبابصورت مکمل  که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید    اجناس 24.1

جریان تولید، انتقال، نگهداری  ، تخریب در  درمقابل مفقودی  – بوده    از کشور واجد شرایط   تبدیل
جراء یا به طوریکه  قابال(Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیبا  و تحویل در مطابقت  

قرارداددر   است  شرایط خاص  شده  باشد  ،مشخص  شده  در  بیمه  اینکه  مگر  شرایط خاص  ، 
 طوری دیگر ذکر شده باشد.   قرارداد 

 انتقال  - 25ماده 
صورت میگیرد، (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با   25.1

 ی تذکر رفته باشد. طور دیگر شرایط خاص قرارداداینکه در  مگر 

آزمایشات و    -26ماده  
 معاینات

اجناس    معاینات    تمام آزمایشات و از جانب اداره،  مصرف  تحمل  اکمال کننده به مصرف خود و بدون   26.1
 نجام خواهد داد. درج گردیده، ا شرایط خاص قرارداد  را طوریکه در ضمنی مربوط  و خدمات  

،در محل  قراردادی فرعی   ،  اکمال کننده   مربوط   درمحالت فوق الذکر می تواند    معاینات آزمایشات و   26.2
شرایط خاص  اسالمی اقغانستان که در     امارت سایر محالت در داخل    ویا تحویل، مقصد نهایی  

این ماده در صورتیکه آزمایش و معاینه در    3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  قرارداد 
محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول  

ارف  فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مص 
 از جانب اداره فراهم میگردد.  

  شرایط عمومی قرارداد 26.2  ماده معایناتمندرج   یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور درآزمایشات و   اداره  26.3
 ف مربوط به همچو حضور را متحمل شود.  تمام مصار اینکهاداره  را خواهد داشت، مشروط بر 

ه قبلی که محل و زمان  اطالعی باشد، با  معاینات  همچو آزمایشات و  آماده    کمال کننده در صورتیکه ا  26.4
انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و یا  
تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده وی در جریان معاینه و  

 آزمایش را حاصل می نماید. 

نبوده اما بمنظور تثبیت  را که درقرارداد درج  یا معاینه    یتواند از اکمال کننده هر آزمایشو م   اداره  26.5
اجناس  آیی  تخنیکی    مطابقت مشخصات و کار  این قرارداد   با مشخصات  و ستندرد های مندرج 

ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات به قیمت  
اد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت  قرارد 

جایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در تاریخ  و اکمال کننده و انجام سایر  
 تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگیرد.  

 ماید.  ن می  ادارهارائه را به  شات و معاینات  اکمال کنندهراپور نتایج همچو آزمای  26.6

پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت    یا و  میتواند اجناس    اداره  26.7
به مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح  

ور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون  یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظ 
تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور  

 اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید.  
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و پرزه جات آن، حضور اداره و یا  اجناس  ه  معاین اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و   26.8
فراهم سازی ورنتی ها و    این ماده    6  نماینده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بند 

 سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد.  

 ریمه تاخیر ج  - 27ماده 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات   27.1

قانون تدارکات و  ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم  
طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه    حکم یکصد و  هشتم  

فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده    10قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر  م 
 فسخ میگردد.     شرایط عمومی قرارداد    35

 ورانتی  - 28ماده 
مودلها میباشد و اینکه  جدید ترین   اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناسجدید، غیرمستعمل و از  28.1

به  تمام  ها  آنها  شامل سازی  را  مواد  و  باشند درطرح  طوردیگری  می  درقرارداد  مگراینکه   ،
 تصریحگردیده باشد.  

اکمال کننده تضمین مینماید    ، شرایط عمومی قرارداد 22ماده    1بند    2جز    آن با درنظرداشت بر عالوه   28.2
اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی از دیزاین،    که اجناس عاری از نواقص ناشی از 

 مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.   

ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در   12ورانتی باید برای مدت   28.3
ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیری    18تذکر رفته است و یا به مدت    شرایط خاص قرارداد 

ص  شرایط خا مگر اینکه در  از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت.  
 طور دیگر تذکر رفته باشد.   قرارداد 

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود   28.4
مطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم  

 میسازد.   

س ناقص  اجنا   ، شرایط خاص قرارداد مندرج مدت  در  ، اکمال کننده  اطالع از نواقص بهمحض دریافت   28.5
 را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید.  

شرایط خاص  در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج    28.6
نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست میگیرد. این    قرارداد 

 حت این قرارداد را متآثر نمی سازد.    اقدامات سایر حقوق اداره ت 

 حق ثبت اختراع  - 29ماده 
این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا    2اکمال کننده در صورت رعایت بند   29.1

اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق  
می  توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل  موجود در معیاد قرارداد  مالکیت و جایداد  

 .  یرد پذ 

اجناس درکشوریکه محل آن درآنجا واقع میباشد؛    ه نصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد  -1
 و 

 فروش درهرکشوریکه اجناس درآنجا تولید شده اند  -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا در  این  
امده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، تجهیزات و  قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نی 

 تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد.  

این ماده، اداره اکمال کننده    1در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند   29.2
به طی مراحل دعوی و ادعا به مصرف خود  و اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را 

 را به مصرف خود انجام می دهد. یا دعوی  بمنظور تسویه ادعا  نموده و مذاکرات  
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روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام    28مدت    هرگاه اکمال کننده در  29.3
خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال  

 کننده دارا می باشد.  

به درخواست اکمال کننده انجام  و مذاکره را  طی مراحل دعوی    به منظور  کمک های الزم  اداره   29.4
 داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.    

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر   29.5
داره را   و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط ا 

 به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.   

 لیت وومسود حد  - 30ماده 
 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی:  به استثنای 30.1

دهی  کننده  اکمال -1 دست  از  ضرر،  نقصان،  تحمل  مسوولیت  قرارداد،  این  تحت 
ندارد،   را  تکتانه  مفاد، مصارف  دادن  دست  از  یا  تولید  دادن  دست  از  استفاده، 
به وضع   استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر  این  اینکه  بر  مشروط 

 جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت  ممج -2
یا   ترمیم  بر گیرنده مصارف  در  اینکه حد  بر  تواند، مشروط  نمی  بوده  قرارداد 

ه تخطی حقوق  خساراقص یا مکلفیت اکمال کننده برای جبران تعویض تجهیزات ن 
 حق اختراع نباشد.   

و  ی غت   -31ماده   یردرقوانین 
 نافذه  مقررات

بیست وهشت    مدت بعد از  در صورتیکه  به استثنای اینکه درقرارداد طوردیگری ذکر شده باشد،   31.1
یا  28)  المال  متحد  فرمان،  مقرره، مصوبه،  آفرقانون،  تسلیمی  ازتاریخ  قبل  روز  که  (  نظامنامه 

در  قانونی  نشر   امارت   دارایحیثیت  تصویب،  باشد،  افغانستان  گردیده    یا   ملغی   ، اسالمی  تعدیل 
در تاریخ تحویلی    معادل طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات  باشد، 

وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت  و قیمت قرارداد ، 
 .  قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود 

  حاالت غیرمترقبه   - 32ماده  
(Force Majeure ) 

اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد تضمین  در صورت وقوع  تآخیر در   32.1
 اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد.  

( در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از  Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه )  32.2
جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وی  کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و  

جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزی    نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره، 
 می تواند.  بوده    تحریم حمل و نقل ،  قرنطین ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های  

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر   32.3
دالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده و راه   

نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه اداره    غیرمترقبه های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت  
 هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد.  

تغییر  - 33ماده   و    دستور 
 تعدیالت قرارداد 

، در هر زمان با صدور اطالعیه،  شرایط عمومی قرارداد    8اداره می تواند در مطابقت با ماده   33.1
 موارد ذیل وارد نماید:   تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند 

تحت این قرارداد صرف    یا مشخصات، درصورتیکه اجناس   ، طرح ها ، دیزاین در ترسیمات  -1
 برای اداره تولید گردد؛ 

 روش انتقال یا بسته بندی؛  -2

 محل تحویل؛ و  -3

 . باید تهیه گردد کننده   که توسط اکمال   ضمنی خدمات   -4
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در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز برای   33.2
اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، جدول  
تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل توسط  

روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت    28ال کننده تحت این ماده باید  اکم 
 میگیرد.  

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه    قیم  33.3
میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر طرف  

 ها در یافت می نماید، تجاوز نماید.  

صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر    هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در  33.4
 می باشد.  

میعاد    - 34ماده   تعدیل 
 قرارداد 

میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در    هرگاه در  34.1
  شرایط عمومی قرارداد    13اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده  

صورت  تآخیر و دالیل آن اطالع می دهد. در   گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل 
طرزالعمل    د و هشتم عدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو لزوم ت 

 تدارکات، صورت می گیرد.  

، تاخیر توسط  اکمال کننده  شرایط عمومی قرارداد    32  مندرج ماده   به استثنای حاالت غیر مترقبه،  34.2
شرایط  26تآخیر در مطابقت با ماده  اد، منجر به وضع جریمه  د در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار 

این ماده تعدیل گردیده    1میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند    عمومی قرارداد 
 باشد.   

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

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد   -1
 را تماماً یا قسماً فسخ نماید.  

کننده   (1) اکمال  ت هرگاه  به  درمد یک  حویلی  موفق  اجناس  تمام  یا  مندرج    تبخش 
 ، نگردد.  شرایط عمومی قرارداد34هآن طبق ماد هقرارداد یا در مدت تمدید شد

 ؛ یاموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد  اکمال کنندههرگاه  (2)

یا اجرای   (3) هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی 
 زده باشد.   شرایط عمومی قرارداد   3قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، اکمال  شرایط عمومی قرارداد  35ماده    1بند    1مطابقت جز  خ قرارداد در  در صورت فس -2
در صورت فسخ  طبق طرزالعمل تدارکات می باشد.    کننده مکلف به جبران خساره وارده

 اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد. قسمی قرارداد 

 سبب افالس فسخ به   35.1

در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده،   -1
دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی  قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به  

 باشد. 

 یک جانبه توسط اداره فسخ   35.2

فسخ نماید. اطالعیه باید    قرارداد را قسماً یا کاًل   ، به اکمال کننده   ل اطالعیه میتواند با ارسا   اداره  -1
 شد.   مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، با 

مطابق شرایط    ، روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره   28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال   -2
قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره یکی از موارد ذیل را  

 انتخاب می نماید: 

 و یا شرایط وقیم قرارداد؛  ر مطابقت با  تحویل و تکمیل هربخش د  (1)
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قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس  انصراف از   (2)
 که قبالً توسط اکمال کننده تهیه شده است. ئی که قسماً تکمیل ومواد وبخش ها   ضمنی وخدمات  

 واگذاری  - 36ماده 
اینکه  د، مگر ن واکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذارکرده نمیتوان   اداره  36.1

 شده باشد.   کسب قبلی جانب دیگر ه  موافق 

 منع صادرات  - 37ماده 
در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه  اکمال کننده  علی الرغم مکلفیت   37.1

اس و سیستم  یت وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجن د اسالمی افغانستان و یا محدو   امارت اداره،  
دات  تعه توانائی اکمال کننده در ایفای    ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد و 

  سازد، مشروط اکمال کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می    مندرج قرارداد را سلب نماید 
 اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.     براینکه 
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 شرایط خاص قرارداد   -هفتم  قسمت 

شرایط عمومی   ه  ماد 
 قرارداد 

 شرایط عمومی قرارداد  مواد ضمایم و  تعدیالت

شرایط   1ماده  1بند  8جز 
 عمومی قرارداد 

 مخابراتی افغان تیلی کام، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شرکت : ادارهنام 

شرایط   1ماده  1بند  6جز 
 عمومی قرارداد 

هایبرد لنک جدید مایکرویف برای شبکه سالم   100تهیه و تدارک تجهیزات  پروژه: نام 

 ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 

 MCIT-AFTEL/1401/G-29/NCBشماره قرارداد:  

 نوع قرارداد: به شکل بالمقطع 

  30: بعد از عقد قرارداد و صدور مکتوب آغاز کار به مدت یک ماه )تاریخ تکمیل پروژه

 روز( 

شرایط   1ماده  1بند  13جز 
 عمومی قرارداد 

گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع مهتاب قلعه،  از:  اند عبارت  مقصد نهایی محل  پروژه 
 افغانستان  - کابل 

شرایط   4ماده  2بند  1جز 
 عمومی قرارداد 

است ؛ شرایط  معانی اصطالحات شرایط تجارتی طوریکه در شرایط تجارت بین المللی تعیین شده 
 می باشد  { DDP 2015}(Incoterms) تجارت بین المللی

شرایط   4ماده  2بند  2جز 
 عمومی قرارداد 

 DDPمیباشد.  2015( Incoterms)بین المللی تجارت  ویرایش اصطالحات 

شرایط عمومی   5ماده  1بند 
 قرارداد 

 می باشد. دری زبان قرارداد: 

شرایط عمومی    8ه ماد1بند 
 قرارداد 

 : می باشد قرارذیل  اداره، آدرس ارسال اطالعیه ها برای

 آمر تهیه و تدارکات   مولوی ذاکرهللا حقانیقابل توجه: 

 محمد جان خان وات   آدرس:

 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیاطاق: ه طبقه یا شمار

 افغانستان - کابلشهر: 

 0748888777تلیفون: 

 zakirullah.haqani@afghantelecom.af  ایمیل آدرس: 

 qudratullah.mokhlis@afghantelecom.af کاپی:

شرایط عمومی    10هماد 2بند 
 قرارداد 

 اسالمی افغانستان:  امارتقراردادها با اکمال کننده داخلی 

  موضوع اسالمی افغانستان باشد،  امارت در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه 
و  به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع می گردد  قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح 

 خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد. 

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به  
 محکمه ذیصالح راجع میگردد.  

mailto:sultan.rabani@afghantelecom.af
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شرایط   13ماده  1بند 
 عمومی قرارداد 

مورد نیاز،   از: }اسنادت اند رگردد عباسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می  انتقال و   جزئیات 
تصدیق معاینه و کیفیت جنس توسط اداره ملی   جاده ای، یادداشت حمل ونقل ، مانند یک بل بارگیری

 ستندرد )انسا( { 

  ،دریافت عدم قبل از رسیدن اجناس دریافت خواهند شد، درصورت  اداره اسناد فوق الذکر توسط 
 ل خواهد بود. وو لنتیجه مسااکمال کننده درمقابل هرگونه مصارف با

شرایط   15ماده  1بند 
 عمومی قرارداد 

 "نمی باشد". قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل  

شرایط   16ماده  1بند 
 عمومی قرارداد 

   روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت این قرارداد قرار ذیل می باشد:

قرارداد    پرداخت  60% -1 قیمت مجموعی  ازاز  تا  تسلیم  بعد  ئیدی هیئت  دهی جنس و 
  معاینه

 . (PAC)از قبول و صدور تصدیق نامه  پرداخت از قیمت مجموعی قرارداد بعد    20% -2

 . (FAC) بعد از قبول و صدور تصدیق نامه  پرداخت از قیمت مجموعی قرارداد    20% -3

شرایط   16ماده  5بند 
 عمومی قرارداد 

 :بپردازد تکتانهمیعاد تاخیر پرداخت بعد از اینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده 

 ." قابل تطبیق نیست "

 ." قابل تطبیق نیست":  نرخ جبرانی قابل اجراء 

شرایط   18ه ماد 1بند 
 عمومی قرارداد 

 {است.   الزم تضمین اجراء }

 . قرارداد مجموعی  قیمت { فیصد از % 5}  :مبلغ تضمین اجراء 

شرایط   18ماده  3بند 
 عمومی قرارداد 

و یا سایر اسعاری که به آسانی قابلیت تبادله را داشته باشند؛   {افغانیتضمین اجراء به واحد پولی } 
 {قابل قبول است. ضمانت بانکی با اعتباربه شکل }  و

شرایط   18ماده  4بند 
 عمومی قرارداد 

اکمال و ختم میعاد قرارداد   ( روز بعد از28خالل مدت ) تضمین اجرا در :}استرداد تضمین اجراء
 صورت میگیرد. 

قیمت مجموعی قرارداد منحیث تامینات در مقابل ورنتی )تضمین جنس( از پرداخت های   %5مبلغ  
   ماه نزد شرکت افغان تیلی کام حفظ و نگهداری میشود  12قراردادی وضع و برای مدت 

تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد  تامینات بعد از  
 .میگردد

شرایط   23اده م 2بند 
 عمومی قرارداد 

 :   بسته بندی، عالمه گذاری و ارائه اسناد در داخل و بیرون بسته ها

 نام و آدرس داوطلب درج گردد:  

هایبرد لنک جدید مایکرویف برای شبکه سالم  100تهیه و تدارک تجهیزات   نام پروژه: 

 ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 

  NCB-AFTEL/1401/G-MCIT/29شماره داوطلبی: 

 آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام.  توجه: 

 می باشد.  {درج گردد  بسته بندی اسناد الزم ، و }نوع بسته بندی الزم باجزئیات، عالمه گذاری
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رایط  ش 24ه ماد 1بند 
 عمومی قرارداد 

 پوشش بیمه طور ذیل خواهد بود :  

( مشخص شده  DDP 2015  Incoterms)  یالملل ن یتجارت ب  طیدر شرا که یطور مه یپوشش ب
 باشد.  ی است، م

شرایط   25ماده  1بند 
 عمومی قرارداد 

مشخص شده   (Incoterms) 2015 طوریکه در شرایط تجارت بین المللی   لیت انتقال اجناسوومس
 ،می باشد.  است

 

شرایط   26ماده  1بند 
 عمومی قرارداد 

 آزمایش و معاینه :  

 هیأت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش ذیل را انجام خواهند داد: 

جنس تحویل داده شده به لوجستیک شرکت مخابراتی افغان تیلی کام )شبکه   •
مخابراتی افغان سالم(، عمالً توسط هئیت معاینه تعین شده از جانب شرکت  

تیلی کام غرض حصول اطمینان از صحت بودن ان طبق مشخصات عقد شده  
در گدام لوجستیک شرکت مخابراتی افغان تیلی کام )شبکه سالم( صورت  

 گیرد. 

 

روز تقویمی به شرکت تهیه    15  حد اکثر   استرداد جنس ناقص در مقطع زمان •
 اینه.کننده )قراردادی(، در صورت تشخیص آن توسط هیئت مع

 

شرکت   • لوجستیک  به  مشکل  رفع  از  بعد  ناقص  جنس  تسلیمی  و  تعویض 
زمان مقطع  در  )شبکه سالم(  کام  تیلی  افغان  اکثر  مخابراتی  روز    15  حد 

 تقویمی.  

 

کام  ی  لیافغان ت  شرکت مخابراتی  کیجست وبخش ل  هیئت معاینه و بررسی در •
محموله و مطمئن خواهد شد که    نموده    جنس را تفتیش و برسی  (سالم )شبکه  

 . میباشدسند   نیشده ا فی بق مشخصات تعراجناس ط 

 

در صورت مطمئن نبودن هیئت معاینه و بررسی در تهیه ننمودن جنس طبق   •
تعریف شده جنس در مقطع زمانی   روز تقویمی آن را    15مشخصات بعداً 

 مسترد مینماید. 

دهی   یل وسط هئیات موظف در موقع تحوهمه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس ت نوت:
 جنس صورت میگیرد. 

شرایط   26ماده  2بند 
 عمومی قرارداد ب 

 { راه اندازی میگردد. محل تحویلی اجناسآزمایش و معاینه در }

شرایط   27ماده  1بند 
 عمومی قرارداد 

 

 می باشد.   مقابل هر هفتهدر  قیمت مجموعی قرارداد   فیصد  0.5 ازه جریمه تآخیراند

 می باشد.  قیمت قرارداد { فیصد % 10}جریمه تآخیر   حد اکثرمبلغ

 

شرایط   28ماده  3بند 
 عمومی قرارداد 

 می باشد  FACماه بعد از صدور   12به مدت اجناس و خدمات پس از فروش  مدت اعتبار ورانتی
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شرایط   28ماده  5بند 
 عمومی قرارداد 

 می باشد.  روز تقویمی { 15}  اجناس ناقصمیعاد رد و تعویض فوری 
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 فورمه های قرارداد  – قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد 

 نامه قبولی آفر      11اجناس/ فورمه 

 قرارداد تنامه موافق   12اجناس/ فورمه 

 تضمین اجراء فورم    13/ اجناسفورمه 

 )قابل تطبیق نیست(  ینپیش پرداخت ضمفورم ت    14/ اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر 2

11اجناس/ فورم  

}شماره صدور این نامه را درج نمایید{شماره: }تاریخ صدور این نامه را درج نمایید{تاریخ:    

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:    
}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{}نام داوطلب :به  

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{آدرس:  

اطالع   این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن
}نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{،  تدارک برای شماماه و سال بنویسید{ }تاریخ را به ترتیب روز،مؤرخ  ارائه شده  داده میشود که آفر 

مندرج   طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان  }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{،قطعی مجموعی مبلغ به قیمت 
است.  گردیده قبول توسطاین اداره شده است  دقیق و تصحیحت شرطنامه مربوطه،   

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل  10شما تقاضا میگردد الی مدت ده )لذا از  
وطه درج  تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مرب 

ه تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل  و در ذیل تذکر گردیده، به ادار
 استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد: 

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

}شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{ :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ   

}قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{ قیمت مجموعی قرارداد:    

}نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{نوعیت تضمین اجرای قرارداد:    

قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{}مبلغ تضمین اجرای مقدار تضمین اجرای قرارداد:    

}تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{ زمان عقد قرارداد:   

}محل عقد قرارداد را بنویسید.{ مکان عقد قرارداد:    

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید

 

 
طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم    پنجم( حکم هشتاد و  1طبق فقره )  2

میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه 

قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده 

ل نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از ارسا

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یمنظوری این کمیسیون، نامه قبول
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قرارداد   هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 

 { مربوط خانه پری می نمایداین فورمه را درمطابقت با رهنمودهای  ده}داوطلب برن 

 میان  { روز، ماه و سال درج گردد}به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

 و  که منبعد بنام اداره یاد می شود  اسالمی افغانستان امارت {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد  }نام مکمل (1)

}آدرس  ل کننده درج گردد{ که دفتر مرکزی آن  }نام کشور اکما کت ثبت شده تحت قوانین که شر  {درج گردد   }نام اکمال کننده (2)

 د، عقد گردیده است.  منبعد بنام "اکمال کننده" یاد میشو{درج گردد اکمال کننده

داوطلب برنده را برای   فرآ{ضمنیدرج گردد  اجناس و خدمات جزئیات }و خدمات ضمنی  طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس 
منبعد بنام "قیمت قرارداد"    که  { درج گردد}قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه درقرارداد  به مبلغ  تدارک اجناس فوق  

 ، قبول نموده است.  یاد میشود

 :ینمایدم تصدیقموارد ذیل را این موافقتنامه 

 است. در نظر گرفته شده  که درشرایط قرارداد برای آنهاافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  دراین -1

 بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد:  اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 موافقتنامۀ قرارداد  (1)

 شرایط خاص قرارداد  (2)

 شرایط عمومی قرارداد   (3)

 و مشخصات تخنیکی( نیازمندیهاتخنیکی )به شمول جدول نیازمندیهای  (4)

 اصلی قیمت   های  آفراکمال کننده و جدول (5)

 اداره اطالعیه اعطاء توسط  (6)

 { عالوه گردد}هرگونه اسناد دیگر  (7)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت   -3

 اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.   

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع نواقص  ده تعهد میسپارد که اجناس را  اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کنن در مقابل پرد  -4

 را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید.  

مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات  نماید که قیمت قرارداد و یا سایر  می  اداره تعهد   -5

 واقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد.  ضمنی و رفع ن 

و سر از تاریخ فوق الی تاریخ   اسالمی افغانستان بوده   امارتبدینوسیله جانبین تصدیقمینمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانین  
 قابل اعتبار می باشد.   { درج گردد }روز، ماه و سال

 اداره: به نماینده گی از 

 { درج گردد اسم }اسم:  

 }امضای مقام ذیصالح { امضاء: 

 { عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 { شهرت شاهد درج گردد }در حضور داشت  

 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 }اسم درج گردد{ اسم:  

 عنوان وظیفه امضا کننده: }عنوان وظیفه امضا کننده درج گردد{ 

 { مقام ذیصالح}امضای امضاء: 
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 { شهرت شاهد درج گردد}درحضورداشت  
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 اجراء  تضمین

 13اجناس/ فورمه

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

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

 { تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و :   ه و عنوان داوطلبیشمار

 { اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب 

 { اداره درج گردد }نام مکمل : مستفید شونده

 { اجرا درج گردد تضمین  ه شمار}  شمارۀ تضمین اجراء:

قرارداد    ه شمار}شماره یاد می شود، قرارداد منبعد بنام "اکمال کننده"  که  {،  درج گردد}نام مکمل اکمال کننده  حاصل نمودیم که    اطالع  
} توضیح  اکمال  را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور    {درج گردد  }روز، ماه وسالمؤرخ  {  درج گردد

 عقد می نماید.   {ضمنی درج گردد مختصر اجناس و خدمات 

 می باشد.  عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم 

بمجرد دریافت تقاضای  را{  مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ  تعهد می نمائ   اکمال کننده،به درخواست  
باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما،  کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد  

 بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ   {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ  
 متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود.  

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785ره تضمین تابع مقرره منتشره شما  این

 

 د{درج گرد با صالحیت بانک و اکمال کننده نماینده  ، نام و وظیفه }امضا

 

 بانک{   }مهر

 

 کننده{  اکمال  }مهر
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 پرداخت  پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

 {مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمایدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را }

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

 { تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و :   ه و عنوان داوطلبیشمار

 { اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب 

 { گردد استفاده }ورق رسمی بانک 

 { اداره درج گردد }نام مکمل : مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت  ه}شمارتضمین پیش پرداخت:   هشمار 

منبعد بنام "اکمال  که{،  درج گردد مکمل اکمال کننده    و آدرس   }نامحاصل نمودیم که    اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما  
را که منبعد بنام قرارداد یاد می    {درج گردد   }روز، ماه وسال مؤرخ  {  درج گردد قرارداد    ه شمار}شماره  یاد می شود، قرارداد  کننده"  

 عقد نماید.  {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات  }اکمالشود با اداره محترم شما بمنظور 

 پیش پرداخت صورت میگیرد.   تضمین پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

رابمجرد دریافت تقاضای  {  مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ    اکمال کننده،به درخواست  
کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما  

 بپردازیم.

اعتبار  { روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد }اکمال کننده این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط
 و قابل اجرا می باشد.   

 اطاق تجارت بین المللیمیباشد.  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 ضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{}ام

 بانک{   }مهر

 


