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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی اسناد مشابه معیاری د طبقاين شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی 

( میلیون 500کات الی )که قیمت تخمینی تدار مانی کوچک ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختالمللی ترتیب گرديده و توس

تمويل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد  1با استفاده از وجوه عامه افغانی بوده و

 استفاده قرار می گیرد. 
 

مفاد  تدارکات و زالعمليده و در صورت مغايرت میان قانون و طراين شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گرد

 اين شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

الیسی تدارکات صادره واحد پ PPU/C024/1388با انفاذ اين شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره 

 ل استفاده نمی باشد. اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قاب
 

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

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

 

 اين شرطنامه از مراجع ذيل قابل دريافت می باشد: قلن

 

 رياست عمومی اداره امور رياست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 رياست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرين، کابل، افغانستان
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مصارف عامه تصريح گرديده که شامل هرگونه  عبارت از پول يا ساير دارائی های مالی و عايدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و وجوه عامه 1

اشته می یار اداره گذه در اختکمکی و اعتبارات پولی کمنابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان ساير وجوه بودجوی به شمول هزينه های 

 شود، می باشد.

 

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

 الف. عمومیات

ساحه  -1ماده 

 داوطلبی

 5قسمت  و داوطلبی صفحه معلومات مندرج یامور ساختمانامه را به منظور تدارک اين شرطنداره ا 1.1
به اين داوطلبی  یصادر مینمايد. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش ها (شرايط خاص قرارداد )

و شرايط   صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  (Lot) بخش شمول نام و نمبر تشخیصیه هر
 . گرددمی درج خاص قرارداد 

شرايط خاص مندرجات و  صفحه معلومات داوطلبی ه امور ساختمانی را به تاريخ مندرجداوطلب برند 1.2
 تکمیل می نمايد.  قرارداد

 : در اين شرطنامه 1.3

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

 د؛وسط طرف مقابل می باشتاسناد دريافتی 

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

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

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

که اين شرطنامه به منظور ر ساختمانی امووجوه مالی تعهد شده را برای تاديات موجه تحت قرارداد 

  آن صادر گرديده است به کار می گیرد.

دارۀ قانون ا ادۀ هشتمعبارت از پول يا ساير دارائی های مالی و عايدات اداره است که در م وجوه عامه   2.2

احل ی مرطه با امور مالی و مصارف عامه تصريح گرديده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به ادار

ته ره گذاشدر اختیار اداکمک ها و قرضه های که بودجوی و همچنان ساير وجوه بودجوی به شمول 

 می شود، می باشد.

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

يت نمايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذيل را داوطلبی، تطبیق و اجرای اين قرارداد رعا

 افاده می نمايند: 

فساد: عبارت از درخواست، دريافت، دادن  يا پیشنهاد به صورت مستقیم يا غیرمستقیم هرچیز با  -1

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

 دهد. 

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

کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و يا اجتناب از اجرای 

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرين طرح 

 گرديده باشد.

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

 ا غیر مستقیم می باشد.داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم ي

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

 تدارکات و يا امور نظارتی مربوط می باشد.
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اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً يا ازطريق نماينده مرتکب فساد، تقلب،  3.2

ر يا ايجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی يا در اجرای قرارداد گرديده است را لغو می تبانی، اجبا

 نمايد. 

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

 موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارجاع می نمايد.  

( ماده چهل و نهم قانون 1ادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )اداره داوطلب يا قرارد 3.4

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد. 

حسابات، يادداشت ها و داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5

فتشین موظف از جانب اداره فراهم سايراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  م

 نمايد. 

داوطلب  - 4ماده 

 واجد شرايط
 

صفحه داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعايت محدوديت های مندرج  4.1
داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و يا  معلومات داوطلبی

يا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمايد، تبعه همان کشور محسوب می  ثبت در يک کشور بوده و

 گردد. 

 داردجوانب اين داوطلبی تضاد منافع با يک يا بیشتر  داوطلبداوطلب نبايد تضاد منافع داشته باشد،  4.2

اين و ساير اسناد مربوط  صاتطرح، مشخکه  طرفبصورت مستقیم يا غیر مستقیم با شرکت يا  اگر 

شده  پیشنهاد داوطلبیمنحیث مدير پروژه تحت اين  با شخص که را ترتیب نموده و يا تدارکات

داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرايط پنداشته می شود. . باشد ارتباط داشته باشد

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

   در اين داوطلبی غیر واجد شرايط پنداشته می شوند.  همچنین شرکت های متعلق به آن و گرديده

وم طلبان محرت داواداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و يا تحت محرومیت عقد نمايد. لس 4.3

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

 اوطلبی دصفحه معلومات مطابق مندرجات دارک تثبیت اهلیت خويش را است شواهد و م داوطلب مکلف 4.4

 .نمايد ارائه

اهلیت  - 5ماده 

 داوطلب 

و چارت  هانقشه بشمول  یو جدول امور ساختمانکاری پیشنهادی شیوه اولیه بان شرح لتمام داوط 5.1

 يند.  نمامی ، ارائه فورمه های داوطلبی 3قسمت  در مورد نیاز را ی ها

قبلی  ر ارزيابیبا داوطلبان موفق دصرف عقد قرارداد انجام ارزيابی قبلی اهلیت داوطلبان، در صورت  5.2

یت ورد اهلدر م تجديد شدهمعلومات  ارزيابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در اهلیت صورت می گیرد. 

 ستمرارا ا تآيیدي جديدت د. ننماي ارائه می استمرار اهلیت ارزيابی شده  را  در روز تسلیمی آفر خويش و يا

  درج میگردد.  3قسمت اهلیت در 

الوه بر ع را د ذيلدر صورت عدم راه اندازی ارزيابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسنا 5.3

می  3مت قسشامل ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات 2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 
 طور ديگر تذکر رفته باشد: صفحه معلومات داوطلبینکه در مگر اينمايند. 

 فعالیت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی و نوع وضیعتنقل اصلی اسناد که نشان دهنده  -1
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 داوطلب باشد؛ 

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

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

ا ير کار و نی زيپنج سال گذشته و جزئیات امور ساختما مشابه در ت و اندازهییتجربه کاری با ماه -4

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

 اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای اين قرارداد؛ -5

داد برای اجرای اين قرار که پرسونل تخنیکیکارمندان مديريت ساحه و اهلیت و تجارب  -6

 ؛اختصاص داده می شود

ه مه تصفیيا اظهار نايا بیانیه مفاد و ضرر  شیمالی داوطلب مانند گزارش تفت وضعیتگزارش  -7

 ؛سال گذشته( 5در )مالیاتی 

د رارداقبرای اجرای اين  نزد داوطلب مدارک که نشان دهنده موجوديت سرمايه دورانی کافی -8

یش پ، که بدون شمولیت منابع مالی قابل دسترس( سايرو  رضه(اعتبارات )ق)دسترسی به 

 داد ها وقرار پرداخت قابل اجرا تحت اين قرارداد بشتر از ساير تعدات مالی داوطلب برای ساير

 آفر های ارائه شده باشد.

خیل ب در آن دسال اخیر که داوطل پنجدر  اختتام يافتهدعاوی در جريان و يا  در موردمعلومات  -9

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

ه بباشد، داوطلب مشترک مکلف  دو يا بیشتر شرکت( JV) شرکت مشترکدر صورت که داوطلب  5.4 

 شد: ته بافطور ديگر تذکر ر ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اينکه در رعايت موارد زير می باشد

 شد؛بابرای هر شريک مشترک دستور العمل اين  5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر -1

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

 ؛می باشند آنتطبیق قرارداد مطابق شرايط مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -3

ود منو مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذيرش ره يدهمعرفی گردشريک اصلی يکی از شرکا منحیث  -4

 ؛ها به نمايندگی از ساير شرکا می باشد

 ؛شريک اصلی صورت میگیردبا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

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

 ارادل را ذياهلیت  یبرای اعطای قرارداد، داوطلب بايد معیار ها شناخته شدنواجد شرايط  جهت 5.5 

 طور ديگر تذکر رفته باشد:صفحه معلومات داوطلبی مگر اينکه در باشد. 

 ؛صفحه معلومات داوطلبی مدت مندرجخالل معامالت در سکتور ساختمانی در  حجم -1

ساختمانی با های تعداد قرارداد حد اقل در  یساختمانامور در منحیث قراردادی اصلی  تجربه -2
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مطابقت با بمنظور ) صفحه معلومات داوطلبی مندرج د یعاچیدگی معادل در مو پیماهیت  ،اندازه

قرارداد که باشد(  نمودهتکمیل  راامور ساختمانی  فیصد( 70) داوطلب بايد حد اقل اين معیار

( فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیث 10تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از )

 شود؛ تجربه مد نظر گرفته

ات صفحه معلوم تجهیزات مورد نیاز مندرجبه موقع اجاره(  و )مالکیتيک پالن دسترسی  -3
 ؛داوطلبی

بشمول حد  همشاب امور ساختمانی با ماهیتدر سال تجربه کاری  (5)داشتن يک مدير قرارداد با  -4

 سال تجربه کاری منحیث مدير؛ (3)اقل 

فحه معلومات صکه کمتر از مبلغ تذکر رفته در انواع اعتبارات )قرضه(   ياو  سیالدارايی های  -5
ش پیلیت بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای ساير قرارداد ها بدون شمونباشد و  داوطلبی

  باشد؛ قابل اجرا تحت اين قراردادپرداخت 

ته ر گذشيا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب يا شريک داوطلب مشترک د استمرار دعاوی

 شده می تواند.  ه فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبنجر بم

هر  ارقام اهلیت اين دستورالعمل، 5ماده  5بند  1برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز  5.6 

لیت را فیصد معیار اه100شرکا اهلیت  مجموع ارقام  ريک شرکت مشترک باهم جمع می گردد وش

ار های ( فیصد معی40و شريک اصلی حد اقل )( فیصد 25هر شريک بايد حد اقل ) يد.تکمیل نما

تجربه و  اهلیت را تکمیل نمايد. عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد.

در  اينکه توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر قراردادی فرعی در تکمیل معیار هامنابع 

 اشد. صفحه معلومات داوطلبی طور ديگر تذکر رفته ب

هر   -6ماده 

 داوطلب يک آفر 
هر . نمايدمی تواند يک آفر را بصورت انفرادی يا منحیث شريک شرکت مشترک ارائه هر داوطلب  6.1

باشد منجر به رد تمام آفر  ه نموده و يا در بیشتر از يک آفر شريکارائ تر از يک آفرداوطلب بیشگاه 

در ک منحیث قراردادی فرعی و آفر بديل های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشترا

 از اين امر مستثنی است. صورتیکه مجاز باشد 

مصارف  -7ماده 

 داوطلبی
 آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد. داوطلب بمصرف خود 7.1

بازديد از   -8ماده 

 ساحه 
احه کار و محیط و ماحول آن بازديده نموده و مربوط از س ولیت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.1

را جمع آوری نمايد. مصارف بازديد از محل امور ساختمانی  زم جهت ترتیب آفر و عقد قراردادمعلومات ال

 به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

 شرطنامه 
 :می باشددستور العمل اين  11 ماده ذيل و ضمايم صادره مطابق قسمت های اين شرطنامه شامل  9.1

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

 داوطلبی  قسمت دوم: صفحه معلومات  
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 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

 قسمت چهارم: شرايط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرايط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   

 2یجام کارقسمت هشتم: بل اح  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

وضیح ت -10ماده 

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

در  ( روز7)مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه متذکره حد اقل  صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

د. اداره لت نموده باشقبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواص( روز در داوطلبی مقید 4طلبی باز و )داو

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

ذکر ند بدون تده انمو داوطلب ارسال می نمايد. نقل اين توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دريافت

 منبع درخواست ارسال میگردد. 

باشد  کرشدهذبه منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه  10.2

حه صفدرج در قت مناداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاريخ و و
 ايد.دعوت نم معلومات داوطلبی،

ی يخ برگزارز تاراز داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحريری قبل ا 10.3

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نمايد.  

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

هر  دد.ند، ارسال میگر( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده ا4کثر )بعد از جلسه، درمدت حد ا

اين  11ه ی مادگونه تعديل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشن

 دستورالعمل صورت می گیرد. 

عديل ت -11ماده 

 شرطنامه
 د.ا با صدور ضمیمه شرطنامه را تعديل نماياداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ه 11.1

نموده  ريافتضمايم صادره جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را د 11.2

 نمايند. می تصديق  را به صورت کتبیضمیمه  دريافتاند ارسال میگردد. داوطلبان 

 يک ضمیمه ر، طیرای داوطلبان جهت تهیه آفاداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی ب 11.3

 .اين دستورالعمل تمديد نمايد 21ماده  2میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 

 ج. تهیه آفر ها 

 مشخص گرديده ترتیب میگردد.  صفحه معلومات داوطلبیبه زبان که در مربوط آفر اسناد  تمام  12.1 زبان آفر - 12ماده 

                                                 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2
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امل اسناد ش -13ماده 

 آفر
 می باشد: اسناد ذيلشامل آفر ارائه شده  13.1

 ؛اين دستور العمل 17ابقت با ماده تضمین آفر در مط -1

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -3

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بديل  -5

 .لبیصفحه معلومات داوطمطالبه شده در  موادساير  -6

ار به اساس بل احجام کدستورالعمل اين  1ماده  1مندرج بند  یامور ساختمانبرای تمام  قرارداد 14.1  آفر قیم – 14ماده 

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

ه ا ارائاری رکاحجام  مندرج بلداوطلب بايد نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی  14.2

امل شده شحجام کار قیمت و نرخ آن در بل اارائه نشده باشد، نرخ و قیمت برای آنها نمايد. اقالم که 

 می کهدر صورتیکه مجموع قیمت قلم يا اقالمحسوب گرديده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. 

یر جوابگو ی غ، آفر و( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نمايد10برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

رج دتصحیح تاريخ  شده، تصحیح شده امضا و خط زدهدر صورت تصحیح، اغالط محسوب میگردد. 

  گردد. 

ساير مکلفیت و  (BRT)4بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی  ،مالیات محصوالت قابل پرداخت،تمام  14.3

نرخ  ،در قیمت ها ،آفرروز قبل از ختم میعاد تسلیمی  28تحت اين قرارداد قابل پرداخت  های مالی

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرها و 

ط عمومی شراي 47ماده  احکامو  شرايط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4
لومات طلب مع. داوباشندتعديل میقابل آفر در جريان اجرای قرارداد  ی، نرخ ها و قیمت هاقراداد

 ايد. رائه می نمبا آفر خويش ا توامرا  خاص قرارداد ومومی شرايط ع 47 ماده الزم مندرج

و  آفر اسعار -15ماده 

 پرداخت
را به واحد پولی افغانی ارايه نمايد، مگر اينکه  5آفرمندرج های فی واحد و قیمت  نرخبايد  داوطلب 15.1

 طوری ديگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر 

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

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

میعاد  -16ماده 

 اعتبار آفرها
اين مدت در داوطلبی های  اعتبار داشته باشد. صفحه معلومات داوطلبیآفر بايد به مدت مندرج   16.1

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار 90بیشتر از )ملی نمی تواند 

                                                 
 

4 Business Reciept Tax 
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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کمتر از میعاد مندرج اين شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی 

 روز بوده نمی تواند.  120میعاد اعتبار آفر بیشتر از 

ا می نمايد تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمديد در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاض

در صورت تمديد میعاد نمايد. تقاضای اداره برای تمديد و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. 

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

از اين امر مستثنی اين دستورالعمل  17ماده نمايد، حاالت مندرج  تمديد شده خويش تغییرات وارد

است. در صورت رد درخواست تمديد میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می 

 گردد. در صورت در جريان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد. 

تضمین آفر  -17ماده 

ه تضمین و اظهار نام

 آفر 

را منحیث جزء آفر خود تهیه نمايد. آفر بدون يا اظهار نامه تضمین آفر مکلف است، تضمین آفر  داوطلب 17.1

 تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

 يا ساير وفغانی مشخص گرديده و می تواند به  واحد پول ا صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  17.2

 ارايه گردد. تضمین آفر می تواند: صفحه معلومات داوطلبیابل تبديل مطابق اسعار ق

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

 هر گاه نهاد مايد.نداوطلب می تواند تضمین آفر را از يک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرايط تهیه  -2

مالی  نهاد ن موقعیت داشته باشد، بايدصادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستا

 مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را  ضمانت نمايد.  

رمه های )فو 9قسمت تضمین آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های تضمین آفر مندرج  -3
، يده باشدر گردسط اداره منظوو يا فورمه های ديگری که قبل از تسلیمی آفر تو قرارداد و تضمینات(

 ترتیب گردد. 

ه اسرع وقت  ،  با درخواست کتبی اداره باين دستورالعمل  17ماده  5بند در صورت تطبیق هدايت  -4

 قابل پرداخت باشد. 

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

ين دستورالعمل، حد ا 16ماده  2مطابقت با بند  دريا اظهار نامه تضمین آفر میعاد اعتبار تضمین آفر  -6

 ( روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و يا میعاد تمديد شده آن باشد.28اقل )

ستورالعمل مطالبه اين د 17ماده  1در صورت که تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  17.3

اشد، الذکر نب ند فوقبيا اظهار نامه تضمین آفر مطابق گرديده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر 

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

 د.رد میگردداوطلب برنده، به آنان  مستبا  از عقد قرارداد تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد 17.4

 و يا تضمین آفر مسترد نمی گردد: حاالت ذيل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق در 17.5

اده م 2بند   مورد ت تغییر يا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنایدر صور -1

 اين دستور العمل؛ 16
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 فر؛آه در در صورت انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارايه شد -2

اين  28ده ما 2قت با بند آفر در مطاب اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذيرش  اجتناب در صورت -3

 دستور العمل؛

 ؛در خالل مدت معینهاجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد  -4

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در اين داوطلبی.  -6

د بنام مه تضمین آفر باي، تضمین آفر يا اظهار ناباشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6

 باشد.  (JV) داوطلب مشترک

 های آفر –18ماده 

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

اجراآت صورت  اين دستور العمل 18ماده  2و  1احکام بند  بديل طبق رفته باشد. در صورت قبولی آفر

 :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد يکی از گزينه های ذيل و پذيرش میگیرد

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

 ، آفر بديل را مالحظه می نمايد.قیمت باشدنازلترين دارائی ارائه شده 

 يا 

 آفر های وی اصلی نمايد که در اين صورت آفر هاتسلیم ون آفر اصلی داوطلب می تواند آفر بديل را بد -2

 بديل هر کدام به نوبه خود ارزيابی می گردند. 

شیوه  ت ها،آفر های بديل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه ديزاين، مشخصات تخنیکی، جزئیات قیم 18.2

 وط جهتديگر جزئیات مربپیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاريخ تکمیل بديل در حدود مناسب و 

 د.    نارزيابی آفر های بديل توسط اداره را ارائه نماي

شکل و  -19ماده 

 امضاء آفر 
اين دستورالعمل ترتیب و با  13داوطلب مکلف است، يک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  19.1

عالمه گذاری شده و به  "کاپی"لمه عالمه گذاری نمايد. بر عالوه کاپی های آفر با ک "اصل"عالمه کلمه 

تسلیم گردد. درصورت موجوديت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل  صفحه معلومات داوطلبیتعداد مندرج 

 آن قابل اعتبار خواهد بود. 

انونی قينده اصل و کاپی های آفر بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نما 19.2

دستورالعمل امضا و  اين 5ماده  3ند ب 1در مطابقت با جزء  يا نماينده با صالحیت( )رئیس، معاون داوطلب

ه، امضا ا نمودتمام صفحات آفر که نوشته يا تعديل گرديده بايد توسط شخص که آفر را امضگردد.  مهر

 گردد.     

 یکه سط شخصتو هرگونه وسط نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که   19.3

 نماينده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد.  ياآفر را امضا نموده 

هرگونه تغییر يا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اينکه مطابق هدايات اداره يا برای اصالح  19.4

امضا که در اين صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده،  اشتباهات داوطلب باشد.
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  می گردد. 

 

 تسلیمی  آفرها  د.

تسلیمی،  -20ماده 

مهر و عالمت گذاری 

 آفر 

داوطلب می تواند آفر خويش را شخصًا يا توسط پست ارسال نمايد. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت  20.1

یکی، ، امکان پذير می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر الکترونصفحه معلومات داوطلبیآن در  تذکر

پیروی می نمايد. داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب از روش متذکره 

  بنويسد. "کاپی"و  "اصل"سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه 

 پاکت های آفر بايد به طور ذيل ترتیب گرديده باشد: 20.2

 باشد؛ومات داوطلبی صفحه معلعنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -1

 باشد.  اد شرايط خاص قراردو  صفحه معلومات داوطلبیمتذکره  داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2

ستور دربوط محاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشايی آن قبل از تاريخ آفر گشايی در مطابقت به مواد  -3

 العمل.  

درس داوطلب باشد مل، داخل بسته حاوی نام و آدستور الع 20ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  20.3

 ، آفر باز نشده مسترد گردد.  رسیده تا در صورت اعالم آفر نا وقت

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجايی يا باز شدن آفر قبل از ضرب  20.4

 العجل را ندارد.

  میعاد –21ماده 

 آفرها تسلیمی
لومات فحه معصبه آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج آفر ها بايد ق 21.1

 تسلیم گردند. داوطلبی 

، میعاد انوطلبدستور العمل برای دا 11اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور يک تعديل طبق ماده  21.2

در طول  اوطلبای  اداره و دتسلیمی آفر ها را تمديد نمايد. در اين صورت  تمامی حقوق و مکلفیت ه

 میعاد تسلیمی تمديد شده ادامه می يابد.  

 آفر –22ماده 

 وقت نا های

 رسیده

 آفر های ناوقت رسیده رد گرديده و بدون باز شدن مسترد میگردند.  22.1

 -23ماده 

انصراف، تعويض 

 و تعديل آفرها 

طالعیه کتبی که توسط نماينده با داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال ا 23.1

صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خويش را تعويض، 

تعديل و يا از آن انصراف نمايد. اطالعیه کتبی توام با آفر های تعويض، انصراف يا تعديل شده بوده و 

 اين اطالعیه بايد:

ن دستورالعمل ارسال گرديده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با اي 20و  19در مطابقت با مواد  -1

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

 قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دريافت شده باشد.   -2
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 بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.    تعويض يا تعديل آفر ها 23.2

 

ا و ختم میعاد هدر فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر  ه انصراف، تعويض و تعديل آفر هاهرگون 23.3

 ورت گرفتهصآفر  اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمديد شده اعتبار

مه تضمین ر ناهانمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر يا اجرای اظ

 میگردد. دستور العمل برای داوطلبی  17آفر مطابق ماده 

ی مپیشنهاد  العمل اين ماده دستور با  ولی يا در اثر تعديل در مطابقتداوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 23.4 

 نمايد. 

 آفر گشايی و ارزيابی   هـ.

 گشايی آفر –24ماده 

  ارزيابی و
اين دستور العمل در محضر عام در محل،  23ا بشمول تعديالت مطابق ماده اداره آفر های دريافت شده ر 24.1

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

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی الکترونیکی، روش خاص آفر گشايی مربوط در 

 

ی شده و نشان "انصراف"یئت آفر گشايی ابتدا آفر هايی را که با کلمه در مجلس آفر گشايی، ريیس ه 24.2

ز بدون با وعالم اقبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خويش را تسلیم نموده اند،  را 

  شدن مسترد می نمايد.

ديل )در ونه آفر بهر گ وهیئت آفر گشايی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر  24.3

ا عدم يوديت صورت درخواست يا مجاز بودن آفر بديل(، هر گونه تخفیف، انصراف، تعويض، تعديل، موج

د ناسب بدانمداره موجوديت تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و ساير جزئیات را که ا

اين دستور  22ده ما 1د، مگر اينکه مطابق بند قرائت می نمايد. در آفر گشايی هیچ آفر مسترد نمی گرد

تور العمل برای اين دس 23العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعويض و تعديل تسلیم شده مظابق ماده 

 ارزيابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.  

اين دستور  24ه ماد 3ر مطابقت با بند جلسه آفر گشايی را بشمول معلومات آشکار شده د رويداداداره  24.4

 العمل تهیه می نمايد. 

انه پری، خذکور مهیئت آفر گشايی، فورم های معیاری آفر گشايی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه  24.5

 مايد. می ن امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ(

سپ چرا  وطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خويشدر صورتیکه دا  24.6

( استیپشفاف )شکاستیپ( ننموده باشند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را نیز چسپ شفاف )شک

 نمايد. 

ی اهلیت داوطلبان و معلومات مربوط به ارزيابی ابتدايی، وضاحت، ارزيابی مفصل، مقايسه و ارزيابی  بعد 25.1 محرمیت -25ماده 

اين دستور  34ماده  4پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزيابی هر نوع العمل محرم بوده، نبايد افشاء گردد. 
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علی  یم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد.ابتدايی، مفصل، ارزيابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصم

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

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

 آفر توضیح –26ماده 

 ها

واند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نمايد. توضیح داوطلب نیز بشکل اداره می ت 26.1

کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد 

ه شده بدون هر نوع توضیح ارائنمايد، مگر اينکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نمايد. 

 اداره، قابل قبول نمی باشد.  خواسترد

ارزيابی و   -27ماده 

تشخیص جوابگويی 

 آفر ها 

 اداره قبل از ارزيابی مفصل آفر ها، بايد موارد ذيل را تشخیص نمايد: 27.1

 اين دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 4معیارات واجد شرايط مطابق ماده  -1

 بطور مناسب امضاء گرديده است؛ -2

 اشد؛ وتضمین آفر می ب دارای -3

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرايط -4

رايط و شرات، آفر جوابگو آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیا 27.2

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

 یفیت  يا انجام امور ساختمان داشته باشد؛باالی حدود، ک هتاثیر قابل مالحظ -1

ا رار داد رقاين  ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره يا مکلفیت های داو طلب تحت -2

 بر خالف شرطنامه  محدود نمايد؛

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

يا  ت ت، استثنأنحرافابعداً با اصالح اه جوابگو نباشد رد گرديده و آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنام 27.3

 قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

 د. صورت گرفته نمی توان ان داوطلببا ساير هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترين نرخ يا  27.4

ا تغییر د تارداوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ند 27.5 

 قیمت يا تعديل آفر صورت گیرد. 

 تصحیح – 28ماده 

 اشتباهات
را ارزيابی مالی نموده و به عنوان بخش اداره آفر های را که در ارزيابی ابتدايی، واجد شرايط شناخته شوند  28.1

اشتباهات حسابی بررسی می نمايد. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل  جهت تصحیحاز ارزيابی مالی 

 ل صورت میگیرد: ذي

 ار خواهداعتب هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار -1

 بود.

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

م عالمه اعشاری ح کداگراينکه ازنظر اداره به صورت واضم شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

در قیمت فی واحد بیجا تحرير گرديده باشد، که در اينصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده 
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 و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

غیر  فر ویآو تضمین هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خويش را  قبول نکند، آفر وی رد  28.2

ستور العمل اجرا داين  17ماده  5بند  2تضمین آفر مطابق جزء قابل استرداد دانسته شده يا اظهارنامه 

 می گردد. 

 در اسعار –29ماده 

 آفر ارزيابی
، داوطلب در صورتیکه اين دستور العمل ارزيابی میگردد، 15ماده  1مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  29.1

ادله با استفاده از نرخ مب پولی افغانی  واحدآفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد را نرخ مبادله ديگری 

 صفحه معلومات داوطلبیمگر اينکه در میگردد.  ارزيابی آفر ها  صورتآفر تبديل و مندرج مشخص شده 

 طور ديگر ذکر گرديده باشد. 

 -30ماده 

ارزيابی و 

 مقايسه آفر ها 
 

نیکی شخصات تخمعیارات و شرايط و آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده را در مطابقت با ماداره  30.1

ترين ی نازلمندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد.  در صورتیکه آفر دارا

د، هیئت یص گردقیمت ارزيابی شده، پس از ارزيابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزيابی مفصل جوابگو تشخ

فر دارای ورتیکه آ. در صويش را به آمر اعطاء ارائه نمايدارزيابی می تواند پروسه ارزيابی را ختم، گزارش خ

يابی زلتر ارزیمت نانازلترين قیمت ارزيابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزيابی، آفر بعدی دارای ق

 شده را مورد ارزيابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزيابی مفصل قرار می دهد.

 :را طور ذيل تعیین می نمايدی شده هر آفر اداره در ارزيابی آفر ها، قیمت ارزياب 30.1

 اين دستور العمل؛ 28مطابق ماده  محاسبوی تصحیح اشتباهات -1

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

 اند؛

ديل در یل بميخ تکتطبیق يک تعديل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تار -3

 ور العمل؛اين دست 18شده يا پیشنهاد های بديل در مطابقت به ماده  حدود معقول قبالً تعیین

 5ند بطابق متطبیق تعديالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات يا ديگر تغییر قیمت پیشنهاد شده  -4

 اين دستور العمل؛ 23ماده 

رافات حنتفاوت ها، ا یشنهاد بديل برای اداره محفوظ می باشد.حق قبول يا رد هر گونه تفاوت، انحراف يا پ 30.2

 وری ادارهیر ضرغو پیشنهادات بديل و ديگر عوامل بیشتر از نیازمنديهای شرطنامه يا اينکه سبب مفاد 

 گردد، در ارزيابی مد نظر گرفته نمی شود. 

ط شراي  47 ماده ی قرارداد تحتدر ارزيابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرايط تعديل قیم در جريان اجرا 30.3 
 مد نظر گرفته نمی شود. عمومی قرارداد، 

ا جهت بان ردر صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو يا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطل 30.4 

 کاهش هزينه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نمايد.  

ترجیح  -31ماده 

 داخلی
 ر روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. داخلی دتدارکات از منابع ترجیح  31.1
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 و.اعطاء قرارداد

 معیارات – 32ماده 

 قرارداد اعطاء

مت ارزيابی شده را ارايه نموده، اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرايط که آفر جوابگو با نازلترين قی 32.1

 اعطاء می نمايد.   

 حق –33ماده 

 رد و آفر هر قبول

 آفر متما يا يک

   ها

اين دستور العمل، اداره حق قبول يا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها  32ماده  علی الرغم 33.1

را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده يا داوطلبان دارا می 

رسمی به اطالع  ات به اسرع وقت بطورمراحل تدارک باشد مشروط بر اينکه داليل رد آفر ها يا فسخ

 داوطلبان رسانیده شود. 

 – 34ماده 

 و اعطاء اطالعیه

 امضای

 موافقتنامه

  قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و يا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  34.1

قبولی آفر را به داوطلب برنده  صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه

ارسال مینمايد، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از 

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

ارسال می نمايد. اين نامه بیان کننده  قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده

 به قراردادی پرداخت میگردد. یساختمان امورقیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت 
 

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

ا در رارداد رست، قب برنده ارسال می نمايد. داوطلب برنده مکلف ادر طی  میعاد اعتبار آفر به داوطل

 ( روز بعد از دريافت امضا نموده و به اداره تسلیم نمايد10مدت )

ه ايت اداريب سو اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذيل را در ويب سايت خويش، 34.3 

 مايد:نشر می ناداره تدارکات ملی تجويز میگردند، ويب سايت های که از طرف  تدارکات ملی و ساير

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 در آفر گشايی؛ قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزيابی شده هر آفر؛ -3

 نام داوطلبانیکه آفر هايشان رد گرديده و داليل رد آن؛ -4

 داد اعطا شده. نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خالصه حدود قرار -5

 

ا رر خويش قیت آفداوطلبان غیر موفق داليل عدم موفدر صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 34.4 

 داليلکر ت با ذنمايند. اداره پاسخ خويش را بصورت کتبی در اسرع وقبصورت کتبی از اداره مطالبه 

 ائه می نمايد. رعدم انتخاب آفر ا

تضمین  -35ماده 

 اجراء

( روز بعد ازدريافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای 10طلب برنده مکلف است، درخالل مدت )داو 35.1

)فورمه  8قسمت قرارداد را در مطابقت با شرايط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 
مبرده به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نا باشديا ساير اشکال قابل قبول به اداره  های قرارداد(

 ، ارايه نمايد.شده است 
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انک يک ب در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از 35.2

جرای انظور بم خارجی قابل قبول اداره که نمايندگیمقیم در جمهوری اسالمی افغانستان يا بانک 

 نمايد.  اين تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم

 اين دستور العمل را برآورده  34ماده  3و بند  35ماده  1بند  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند   35.3 

 میگردد. نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 

اد با قد قراردا از عاداره فوراً پس از دريافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق ر  35.4

 د.د می نمايمستر طلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر آنان راداو

پیش  -36ماده 

پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

ر ن تذکاز آ شرايط عمومی قرارداداداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در  36.1

د. باش لبیصفحه معلومات داوطر از مبلغ مندرج . پیش پرداخت نمی تواند بیشتمی پردازدرفته، 

طنامه اين شر 9قسمت  تضمینو  فورمه های قراردادفورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در 

 می باشد. 

مرجع  -37ماده 

حل و فصل 

 منازعات

    مرجع حل و فصل منازعات در شرايط خاص قرارداد درج میگردد.  37.1

حق  -38ماده 

 شکايت داوطلبان
اه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر يا خساره مند گرديده يا هرگ 38.1

کمیته بررسی گردد، می تواند اعتراض خويشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجديد نظر را به 
 مشخص گرديده، ارسال نمايد.صفحه معلومات داوطلبی که محل و آدرس آن در   اداری
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 معلومات داوطلبی حهت دوم:  صفقسم

 

 عمومیات الف.  

دستورالعمل  1ماده 

 برای داوطلبان

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

 :نام و شماره اين داوطلبی

 غرب جنوب برای زون پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل مسیتهیه و تدارک 

 MCIT-AFTEL/1401/W-0022/NCBشماره داوطلبی: 

 به شکل قرارداد چهارچوبی نوع قرارداد: 

 میباشد مروزیکندهار؛ زابل؛ هلمند و نشامل واليات  جنوب غربزون 

ب جنو زون سی برایتهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل م امور ساختمانی }

 {می باشد. غرب

 { میباشد. به شکل قرارداد چهارچوبینوع قرارداد }

دستور العمل  1.2ماده 

 برای داوطلبان 

  شد. می با{ بعد از صدور مکتوب آغاز کار ( سال1به مدت يک )}تاريخ تکمیلی امور ساختمان 

دستورالعمل  1.1ماده 

 برای داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبان درج گرديده است.  1ه ماد 1در بند نام اداره تدارکاتی 

جنوب ون برای ز تهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل مسی }پروژه 

 می باشد.  {غرب

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذيل واجد شرايط نمی باشند:

 {قابل تطبیق نیست }

دستورالعمل  4.3ده ما

 برای داوطلبان

بل يل قاذلست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس 

 دريافت می باشد:

{www.npa.gov.af} 

دستورالعمل   5.36ماده 

 برای داوطلبان

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

الیت نقل اصلی اسناد که نشان دهنده وضیعت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی و نوع فع -1

 داوطلب باشد؛ 

                                                 
.ورت تطبیق ارزيابی قبلی اهلیت، اين ماده حذف گردددر ص 6  
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 صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛ -2

 سال گذشته؛ 5ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در  -3

 ر وير کازمانی تجربه کاری با ماهییت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساخت -4

 رفت. ماس گيا قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می توان برای معلومات بیشتر با وی ت

 اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای اين قرارداد؛ -5

 ارداداهلیت و تجارب کارمندان مديريت ساحه و پرسونل تخنیکی که برای اجرای اين قر -6

 اختصاص داده می شود؛

صفیه امه تنيا اظهار یت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش يا بیانیه مفاد و ضرر گزارش وضع -7

 سال گذشته؛( 5مالیاتی در )

رداد ن قرامدارک که نشان دهنده موجوديت سرمايه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای اي -8

ش ت پی، که بدون شمولیو ساير منابع مالی قابل دسترس( اعتبارات )قرضه()دسترسی به 

و  ارداد هاير قرپرداخت قابل اجرا تحت اين قرارداد بشتر از ساير تعدات مالی داوطلب برای سا

 آفر های ارائه شده باشد.

ر آن طلب دمعلومات در مورد دعاوی در جريان و يا اختتام يافته در پنج سال اخیر که داو -9

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -10

 10جزء  75.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 د. { می باش مطابق با قانون تدارکات افغانستان}فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی 

دستورالعمل  5.4ماده 

 برای داوطلبان

دستور العمل  5ماده  4مندرج بند که طلبان داومطالبه شده از الزم در اهلیت  ورود تعديلدر صورت 
 میباشد: برای داوطلبان

 اشد؛ببرای هر شريک مشترک دستور العمل اين  5ماده  3آفر شامل معلومات مندرج بند  -1

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

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

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

 رهنمود ها به نمايندگی از ساير شرکا می باشد؛

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

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

عمل دستورال 5.5ماده 

 برای داوطلبان

 :دستور العمل برای داوطلبان 5ماده  5در صورت تعديل معیارات اهلیت مندرج بند 

شريک اصلی  ( فیصد و25، هر شريک بايد حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت 

 هم ک باتر( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نمايد. ارقام اهلیت هر شريک شرکت مش40حد اقل )

عدم  مايد.ن( فیصد معیار اهلیت را تکمیل 100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) جمع می گردد

 .تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد

                                                 
  اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم يکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد.  7
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 ود.شوسط داوطلب در نظر گرفته نمی تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها تنوت: 

 1جزء  5.5ماده 

عمل برای دستورال

 داوطلبان 

 هشت) 8،400،000معادل مبلغ پنج سال اخیر  خالل داوطلب در  دو سالحد اقل الزم حجم معامالت 
 می باشدافغانی  {صد هزار چهارو  میلیون

 2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

در  لگی معادو پیچیدساختمانی با اندازه، ماهیت امورتجربه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل الزم 

 د:می باش قرار ذيل  سال اخیر (10)خالل

 4،200،000صلی مشابه در امور ساختمانی با اندازه ماهیت و پیچیدگی معادل مبلغ ايک قرارداد  -1

 ( افغانیصد هزاردو  میلیون و چهار)

 و يا

 7،000.000ل مبلغ داصلی مشابه در امور ساختمانی با اندازه ماهیت و پیچیدگی معادو قرارداد  -2

 ( افغانیمیلیون هفت)

 3جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .تجهیزات ضروری که توسط داوطلب تهیه میگردد
 قراردادی بايد وسايل کاری کافی مانند:

کثر ین میبیل، کلند، جبل، کراچی دستی، ماشین، ماشین کمپکشن، ماشین قطع کانکريت و قیر، ماش

حافظوی ملبسه ر آب، سکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی، اکانکريت، تانک

اشته نی، دکارگران و غیره وسايل و سامان آالت ساختمانی مورد ضرورت نظر به پروژه های ساختما

 باشد.

 4جزء  5.58ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 داشتن کارمندان ذيل:

 حد اقل تجربه کاری مشابه ه تحصیلدرج کار مند کلیدی شماره 

لیسانس از بخش  يک نفر انجنیر ساختمانی 1

 ساختمانی

دو سال تجربه مشابه و پروگرامهای 

Auto CAD  وGIS 

حد اقل صنف دوازده/  يک نفر سوپروايزر  2

 لیسانس

 سه سال تجربه در امور ساختمانی مشابه

 

 5جزء  5.59ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 د:نماي مندرج ذيل مطابقت داشته باشند، ارائه را ارائه نمايد که اوطلب بايد اسنادی مالید

(افغانی هزارا هفت صد و پنجمیلیون و  يک) 1،750،000مبلغ  حد اقل مبلغ دارائی های نقدی )ستیتمنت بانکی(

اريخ تن( الی طلبی )اعالصدور صورت حساب بانکی از تاريخ اعالن دعوت به داوتاريخ  و بايد )حتمی(میباشد 

 ارائه نمايد،آخرين ضرب االجل تسلیمی آفرها )آفر گشائی( باشد

 تن به دعواعال در صورت که تاريخ صدور توانائی مالی ويا صورت حساب بانکی ارائه شده قبل از تاريخ

 شود. یشته مبه داوطلبی باشد، در اين صورت آفر ارايه شده داوطلب مطلوب رد و غیر جوابگو پندا 

( منحیث دارائی نقدی ويا توانائی مالی داوطلب، Line of Creditدر صورت ارائه تسهیالت اعتباری )

تسهیالت اعتباری بايد مطابق نمونه صادر شده اداره محترم تدارکات ملی باشد و دارائی مبلغ خواسته 

آفر ارائه شده داوطلب شده مندرج شرطنامه ويا باالتر از آن و بدون قید و شرط باشد. در غیر آن 

                                                 
 .در صورت تطبیق ارزيابی قبلی اهلیت، اين ماده حذف گردد8

 .ده حذف گردددر صورت تطبیق ارزيابی قبلی اهلیت، اين ما8
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 مطلوب رد و غیر جوابگو پنداشته می شود

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  10.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دجهت دريافت توضیح در مورد اين شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذيل مراجعه گرد

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 امشرکت مخابراتی افغان تلی ک

 آمريت تهیه و تدارکات

 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 محمد جان خان وات، کابل

 ، مدير تسهیل تدارکاتببرک حیدری
 2109184-020شماره تماس : 

   s.akramy@afghantelecom.af و  b.haidari@afghantelecom.afايمیل: 

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل  12.1ماده 

 برای داوطلبان

 ه میگردد. ارائ {دری}آفر به زبان

 6جزء  13ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 نمايد: آفرخويش اسناد اضافی ذيل را ارائهداوطلب بايد همراه با 

 این دستور العمل 17بقت با ماده تضمین آفر در مطا . 1

 احجام کاری قیمت کذاری شده ل. ب2

 آفر  تسلیمی فورمه. 3

 . اسناد و فورم معلومات اهلیت4

 کاپی جواز کاری با اعتبار. 5

 جدول زمانی/ پالن کاری . 6

تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلب مهر گردد و . 7

ت داوطلب باید فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلوما

بصورت درست و مکمل خانه پری شود و تعهد نامه داده شده 

باید توسط رئیس، معاون و یا نماینده با صالحیت امضا و 

 مهر گردد.

کندنگاری، پایپ و کیبل داوطلبی امور ساختمانی )در . 8

بعد از برنده مخابراتی  (اندازی فایبر نوری و کیبل مسی

داوطلب الزامی میباشد اترا  جواز نامه اداره محترم شدن

و  قبل از  برنده بعد از اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد 

امضاء قرارداد جواز نامه اداره اترا را تسلیم نماید، 

 در غیر آن پرداخت صورت نمیگیرد.

 

دستورالعمل  14.4ماده 

 برای داوطلبان

 درج گردد.  {قابل تعديل نیست }قیم قرارداد قابل 

 

دستورالعمل 15.1ماده 

 برای داوطلبان

  می باشد.{افغانیپول  دواح}اسعار 

mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
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دستورالعمل 15.2ماده 

 برای داوطلبان

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

 تاريخ تبادله اسعار }يوم آفر گشايی{ خواهد بود.

دستورالعمل  16.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.  {عد از ختم میعاد ضرب االجل تسلیمی آفره میروز ب 90نود }میعاد اعتبار آفر

دستورالعمل  17.2ماده 

 برای داوطلبان

که مدت  بانکی میباشدتضمین افغانی به شکل  (هزار و ده صد دو) 210،000مبلغ  مقدار تضمین آفر

 ، باشدروز(  118)از مدت اعتبار آفر اضافه تر روز  28اعتبار آن 

ه شده مطابق فارمت داد (Bank Guaranteeد بشکل اصلی )گرانتی بانکی )در ضمن تضمین آفر باي

یست. در رش نمندرج شرطنامه هذا( تسلیم داده شود،هیج نوع کاپی ويا اسکن شده تضمین آفر قابل پذي

یمی آفر ها روز تقويمی سر از تاريخ آخرين ضرب االجل تسل 118صورتیکه میعاد تضمین آفر کمتر از 

 ردد.میگ شد، دراين صورت، آفر ارائه شده داوطلب رد گرديده و غیر جوابگو محسوب)آفرگشائی( با

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

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

دستورالعمل  18.1ماده 

 ی داوطلبانبرا

 درج گردد{می باشد.  "قابل قبول نیست"آفر های بديل } 

 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 ج. تسلیمی آفر ها 

دستورالعمل   20.1ماده 

 برای داوطلبان

 {درج گردد "قبول نیستقابل " }ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی 

 1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 تدارکات شرکت مخابراتی افغان تلی کام وآمر تهیه  -ذاکر اهلل حقانی توجه:

 .غانستانبل اف، کاوزارت مخابرات و تکنالوژی 4محمد جان خان وات تعمیر پست پارسل منزل آدرس: 

وز را در درصورتیکه تاريخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نمايد، آفر هنوت :

 ن شده تسلیم داده و بازگشايی صورت میگیرد.یتعی بعدی کاری در همان ساعت قبالً 

 2جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد.   MCIT-AFTEL/1401/W-0022/NCB:  نام و نمبر تشخیصیه اين داوطلبی

 3جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

     .  نگردد باز 1401 حوت 02 تاريخهشدار اينکه قبل از نام، نمبر تشخیصیه و پاکت شرطنامه حاوی  
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 داوطلبان

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 ز ظهرا بجه قبل   10:00ساعت ( هشنب سه )روز  1401 حوت 02آفر های ضرب االجل برای تسلیمی 

 میباشد.

دستورالعمل   23.3ماده 

 برای داوطلبان

روز بیشتر از  28تضمین آفر حد اقل می باشد.  روز بعد از تاريخ آفر گشايی 90نود میعاد اعتبار آفر 

 میعاد اعتبار آفر باشد.

 آفر گشايی و ارزيابی د.  

دستورالعمل   24.1ماده 

 برای داوطلبان

 لسه آفر گشائی در مکان ذيل داير می گردد:ج

ت و مخابراوزارت محمد جان خان وات تعمیر پست پارسل شرکت مخابراتی افغان تلی کام آدرس: 

 ، آمريت تهیه و تدارکات{تکنالوژی معلوماتی

 {چهارماطاق کنفرانس هامنزل و شماره اطاق: }منزل 

 شهر: }کابل{

 شنبه سهروز  1401حوت  02 :تاريخ

 قبل از ظهر10:00ساعت ان: زم

دستورالعمل  31.1ماده 

 برای داوطلبان

 داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. رجیح تدارکات از منابعت

 

 عقد قرارداداعطا هـ.  

دستورالعمل  35.1ماده 

 برای داوطلبان

د اجرای قراردا امه قبولی آفر، تضمین( روز بعد از دريافت ن10داوطلب برنده مکلف است در خالل مدت )

  را در مطابقت با شرايط عمومی قرارداد اريه نمايد.

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

  در صورت ضرورت مطابق با قانون تدارکات افغانستان اجراء میگردد.پیش پرداخت 

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  38.1ماده 

 برای داوطلبان

 ه آدرس ذيل ارسال شده می تواند: ب اعتراضات 

 تباًدر صورت داشتن شکايت از عدم برندن شدن آفر، داوطلب میتواند از آدرس ذيل توضیحات ک

 درخواست نمايد.

کنالوژی ات و تآمر تهیه و تدارکات، شرکت مختبراتی افغان تلی کام، وزارت مخابر – ذاکر اهلل حقانی

رکت مخابراتی افغان تلی کام. شمنزل چهارم  -پوست پارسلان وات، تعمیر محمد جان خ -معلوماتی

 کابل.

  يد.اجعه نماق مردر صورت عدم قناعت به توضیحات ارائه شده اداره فوق، داوطلب میتواند به اداره مافو
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 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

  سلیمی آفر فورمه ت  01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02فورمه امور ساختمانی کوچک /

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

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/

 مايد. تسلیم می نخويش داوطلب اين فورمه را خانه پری و همراه با آفر 

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

 MCIT-AFTEL/1401/W-0022/NCBشماره داوطلبی: 

 

 ربغزون جنوب  یبرا یمس بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیپايپ وک ،یتهیه و تدارک پروژه کندنکار :تدارکاتعنوان 

 نموده ايم، اظهارمینمائیم اينکه:مايان که در زير اين فورمه امضا 

رصورت ضمیمه د شماره و تاريخ صدور} و هیچ مالحظه يی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: مطالعه کرديمما شرطنامه را دقیق 
 به  ردادومی قراشرايط عمدر مطابقت به {عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}نداشته و پیشنهاد اجرای  {لزوم درج گردد

گر رقام، بیاناروف و حقیمت مجموعی آفر به }قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذيل عبارت است از:
 می باشد.{مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد

 درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذيل قابل اجرا خواهد بود:پیشنهاد شده:  تخفیفات .1

 موعی تخفیفات به حروف:........................قیمت مج (1)

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

 م. ائیت می نمنحیث پیش پرداخت درخواسرا م {درج گردد مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف}ما جهت اجرای اين قرارداد، مبلغ 

 یست.و يا هر آفر دريافت شده ديگر ن ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترين قیمت 

 تضمین آفر مندرج يا اظهار نامه در صورت لزوم تضمین آفرو میعاد اعتبار در مطابقت با ما بدينوسیله تصديق می داريم که اين آفر 

می باشد. یبصفحه معلومات داوطل  

ند فرها در مطابقت با بآ، سر از تاريخ  ضرب االجل تسلیمی دستورالعمل برای داوطلبان  16ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

ده بل قبول بولزامی و قااباالی ما اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاريخ اعتبار آن  دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده  1

 میتواند؛

، بخاطر اجرای  ای داوطلباندستورالعمل بر 35ماده  1بند  قبول شود، ما تعهد میسپاريم که تضمین اجراء را در مطابقت با آفرماهرگاه 

 بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

دستور  4ماده  1داد، دارای تابعیت کشور واجد شرايط مطابق بند ما بشمول هر قراردادی فرعی يا اکمال کننده های هر بخش اين قرار
می باشیم. العمل برای داوطلبان   

، نداريم. دستور العمل برای داوطلبان 4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

ماده  4و  3نستان مطابق به بند های ما بشمول قرارداديان فرعی يا اکمال کننده ها برای هر بخش اين قرارداد در جمهوری اسالمی افغا

 4 دستور العمل برای داوطلبان، محروم شناخته نشده ايم. نام : }نام شخص درج گردد{

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاريخ: 
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/

ر العمل برای دستو 5ه لی اهلیت در مطابقت به مادو يا تصديق ارزيابی قباهلیت اين فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزيابی 
ا هرديف  وجودهای م در جدولداوطلب می تواند  استفاده میگردد. اين معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلبان

، داوطلب اهلیت مه جهت تصديق ارزيابی قبلیصفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده اين فور و ستون های اضافی عالوه و

 را درج نمايد.  تجديد شدهبايد صرف معلومات 
 

 (JVداوطلب يا داوطلب مشترک ) .1

 {يک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد} داوطلب:حالت حقوقی  1.1

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {محل اصلی تجارت درج گردد: }یآدرش تجارت

 {يک کاپی صالحیت نامه ضمیمه گردد: }آفرصالحیت نامه امضا کننده 

لبی درج صفحه معلومات داوط 5ماده  5بند  1جزء  تعداد مطابق به}در جريان حجم معامالت ساختمانی اجرا شده  1.2
 می باشد.  {پول افغانی درج گرددواحد مبلغ به }سال گذشته، به مبلغ {گردد

 

 2ق به جزء اد مطابتعد}جريان  اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه 1.3
ديف عالوه رجدول زير خانه پری گردد، در صورت لزوم د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند 

 می باشد.{گردد

  

 5ماده  5بند  3جهت تکمیل جدول ذيل به جزء }تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  1.4
مام معلومات درخواست شده درج اين جدول گردد. در صورت لزوم رديف اضافی دستور برای داوطلبان مراجعه گرديده و ت

 {می باشد.  عالوه گردد

 

نام طرف قرارداد و شخص  نام پروژه و کشور 

 ارتباطی

نوعیت امور ساختمان 

سال تکمیل  تکمیل شده و

 آن

 ارزش مجموعی قرارداد

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

    

تشريح تجهیزات بشمول  نام تجهیزات   

)تاريخ ساخت و مدت 

 حالت تجهیزات 

)جديد، خوب، کهنه، و 

ملکیت، کرايه، و يا خريد با 

ذکر طرف های مقابل 

 



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

24 
 

 

 

جدول ذيل با اضافه نمودن رديف ها درصورت ضرورت، }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.5
 9 ماده 1بند  ودستور العمل برای داوطلبان  5ماده  5بند  4تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گرديده و نیز به جزء 

 { می باشد. مراجعه گردد شرايط عمومی قرارداد،

 تعداد سالهای تجربه کاری نام  وظیفه    

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 اين وظیفه

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

    

 7ه ماده راجعه بجدول ذيل با اضافه نمودن رديف ها درصورت ضرورت، و نیز با م}رداديان فرعی و شرکت های مربوط: قرا 1.6
  می باشند.{شرايط عمومی قرارداد، تکمیل گردد

 

تعداد سالهای تجربه  نام  وظیفه    

 کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 اين وظیفه

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {رج گرددمعلومات د} {معلومات درج گردد}

    

فتش مده توسط ش تائیدسال گذشته، بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} تفتیشگزارش  1.7

 {.لست و کاپی ها ضمیمه گردد}مستقل 

و  (قرضه)عتبارات اانواع ، دسترسی به ی(نقدسیال )دارائی اهلیت:  نابع مالی جهت تکمیل نمودن معیارشواهد دسترسی به م 1.8

ست ف است لداوطلب مکلمی باشد. {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمايوی ضمیمه گردد} منابع مالی ساير اسناد

 تعهدات مالی برای ساير قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نمايد.

 ع مالی، به بانک های ذيل تماس گرفته می شود:بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک مناب 1.9

 {نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک درج گردد}

تکمیل  جدول ذيل با اضافه نمودن رديف در صورت ضرورت،}دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب:مور معلومات در  1.10
 {گردد

 خريدکرايه و  تعداد قابل دسترس( کارايی(

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

    



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

25 
 

 

 مبلغ منازعه  دلیل منازعه  طرف های ديگر  

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

   

 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده:  1.11

 {فهرست ترتیب گردد}توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: 

 

 ( JVشرکت مشترک ) .2

 گردد. ارائه  ای هر شريک شرکت مشترکفوق بر 1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 گردد. برای شرکت مشترک ارائه  1.11رج معلومات مند 2.2

 صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.  2.3

اشد ضمیمه ذيل ب موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد 2.4

 گردد:

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

اير سگی از يکی از شرکا منحیث شريک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذيرش رهنمود ها به نمايند (2)

 شرکا می باشد؛

 پرداخت ها به شريک اصلی صورت میگیرد.تطبیق تمام قرارداد بشمول  (3)

 نیازمنديهای اضافی  .3

 را ارائه نمايد.  صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان بايد معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  3.1

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاريخ: 
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 فورم نامه قبولی آفر10

 03فورمه امور ساختمانی کوچک/

 تاريخ: }تاريخ صدور اين نامه را درج نمايید{ شماره: }شماره صدور اين نامه را درج نمايید{

 از: }نام اداره تدارکاتی را درج نمايید{

 آدرس: }آدرس اداره تدارکاتی را درج نمايید{

 به: }نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمايید{

 آدرس: }آدرس داوطلب برنده را درج نمايید{

اين نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع 

داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ }تاريخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنويسید{ شما برای تدارک }نام پروژه يا قرارداد را بنويسید{، 

به قیمت قطعی مجموعی مبلغ }مبلغ را به ارقام و حروف بنويسید{، طوريکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج 

 شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط اين اداره قبول گرديده است.

طابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل ( روز تقويمی از تاريخ صدور اين نامه، در م10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوريکه در شرطنامه مربوطه درج و در 

مین آفر شما قابل استرداد ذيل تذکر گرديده، به اداره تسلیم نمايید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تض

 نخواهد بود. معلومات مزيد در جدول ذيل درج می باشد:

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

 شمارۀ تشخیصیه تدارکات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمايید{

 قیمت مجموعی قرارداد: }قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمايید{

 نوعیت تضمین اجرای قرارداد: }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گرديده است را بنويسید{

 مقدار تضمین اجرای قرارداد: }مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمايید{

 زمان عقد قرارداد: }تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسید{

 مکان عقد قرارداد: }محل عقد قرارداد را بنويسید{

 همچنین غرض مطالعه و مزيد معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه اين نامه به شما ارسال گرديد.

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاريخ11

 

                                                 
( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و يا رسیدگی به اعتراضات 1طبق فقره )  10

ر حیطه که قرارداد در صورتینمايد، دداوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 

 صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری اين کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 

 .ی حفظ میگرددمنحیث يادداشت های تدارکات اين نامه .نموده است، امضا شود، بايد توسط شخصیکه شرطنامه ها و يا ضمايم را امضاء اين نامه  11
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 سمت چهارم:  شرايط عمومی قراردادق

  

 الف: عمومیات

  اصطالحات تعريف شده به صورت درشت تحرير گرديده اند: -1 يفات رتع -1ماده 

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

 . نداتعريف گرديده شرايط عمومی قرارداد  44حوادث که در ماده  حوادث قابل جبران: -2

بند  قت بهروژه در مطابمدير پ توسط تصديق شده یتاريخ تکمیل امور ساختمانتاريخ تکمیل:  -3

 شرايط عمومی قرارداد.  55ماده  1

امور  راقبتم: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و قرارداد -4

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

ده بول گرديرای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبی و: شخص يا شرکتی که آفر  قراردادی -5

 باشد. 

  به اداره تسلیم گرديده است.  داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : آفر قراردادی -6

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

 باشد. 

 ويمی می باشند.روز تق: روز -8

 فه فیصدیه اضابه در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات : کار کمزد کار -9

 موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 

 کار که مطابق شرايط قرارداد تکمیل نشده باشد. از : قسمت نواقص -10

ه ب صالح نواقص توسط مدير پروژها: تصديقنامه است که بعد ازنواقص رفعسند تصديق  -11

 قراردادی صادر میگردد. 

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

منظور روژه بدير پتوسط مو تآئید شده : در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده نقشه ها -13

 اجرای قرارداد می باشد.

 می باشد.  شرايط خاص قرارداددر  : طرف قرارداد مشخص شده اداره -14

در  ، بصورت موقتی: ماشین آالت و وسايط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانتجهیزات -15

 ساحه کار فراهم میگردند.  

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

تاريخ می نمايد.  تکمیلینی که قراردادی امور ساختمان را : تاريخ تخمتاريخ تخمینی تکمیل -17

اين تاريخ صرف با صدور دستور تمديد می باشد.   شرايط خاص قراردادتخمینی تکمیل مندرج 
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  ر نموده می تواند. یغیت يا تسريع توسط مدير پروژه میعاد

، یتمانور ساخبشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای ام مواد: تمام مواد خام -18

 استفاده میگردد. 

يا  عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی،دارائی امور ساختمانی که  منضمات: تآسیسات -19

 بیولوژيکی باشد. 

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

 ارت ومسؤلیت نظ شد و توسط اداره به عوض مدير پروژه به قراردادی معرفی  گرديده با

  ی را دارا باشد. مديريت قرارداد امور ساختمان

21- SCC : .به معنی شرايط خاص قرارداد است 

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

 یعت سطحشامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وض: ساحه بررسیگزارش  -23

 شد.و سطح فرعی ساحه می با

شده  ا تائیدرات و اضافات وارده يیغیو تشامل در قرارداد : مشخصات امور ساختمانی مشخصات -24

 توسط مدير پروژه می باشد. 

 دادی کاره قرار، تاريخ کشرايط خاص قرارداد: تاريخ آغاز امور ساختمان مندرج کارتاريخ آغاز  -25

 شد. بانمی ه ساح تسلیمیتاريخ مصادف به  لزوماً می نمايد اين تاريخ  آغازامور ساختمان را 

رداد ی قرااز امور ساختمان : شخص يا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخشقراردادی فرعی -26

 می باشد.  نیز ساحه در  یکه در برگیرنده امور ساختمان داشته

وسط شده و يا دور شده ت، نصب ه شده، ساختشده : ساختمان ديزاينمؤقت های ساختمان -27

  رای اجرای امور ساختمانی و يا نصب آن ضروری می باشد. قرارددای که ب

 یر در امور ساختمانی می باشد.یغ: امر مدير پروژه مبنی بر تتعديل -28

ه ت، آماد، تخريب، ترمیم يا نو سازی يک عمارشامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29

ی، نقشه کار نی آن )برمهئیناتی و نیز خدمات ضمساختن ساحه، حفريات، نصب، مونتاژ، امور تز

درج ابق منزلزله و خدمات مشابه و امثال آن( است که مطبرداری، تصوير برداری، تحقیقات 

تر ت بیشقرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اينکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمار

 نگردد.

 فسیرت -2ماده 

  

ود. شده می و جمع به عوض مفرد بکار بر ، مفرد به عوض جمعشرايط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.1

 اهمیت می عناوين فاقد را افاده می نمايد.و يا باالعکس آن  خنثیيا معنی مذکر همچنان مؤنث 

ير مدشند. دارا می باشند، مگر اينکه بصورت مشخص تعريف گرديده بامعانی عادی  کلمات باشند.

 احت ارائه می نمايد. وض شرايط عمومی قرارداد،پروژه به پرسش ها در مورد 

 اشارات در ،شرايط خاص قرارداددر صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در  2.2

، تاريخ تکمیل و تاريخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور به امور ساختمانی شرايط عمومی قرارداد

رای تمام کار امور ساختمان( به تاريخ تکمیل و تاريخ تخمینی تکمیل ب اشاره)به استثنای  یساختمان
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 می باشد.  قابل تطبیق 

 ند:داسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولويت ذيل تفسیر میگر 2.3

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛آفر قرارداد -3

 شرايط خاص قرارداد؛  -4

 شرايط عمومی قرارداد؛ -5

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -8

 ت.  از آن تذکر رفته اس شرايط خاص قراردادهنده قرارداد که در ساير اسناد تشکیل د -9

ن زبان و قانو -3ماده 

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

 تصامیم مدير -4ماده 

 پروژه 
مايد. نتخاذ می ی را اراردادمسايل قرارداد میان اداره و قدر مدير پروژه به نمايندگی از اداره، تصمیم  4.1

 تذکر رفته باشد.  شرايط خاص قرارداددر  مگر اينکه طور ديگری

، محول خص ديگریمکلفیت های خود را به ش مدير پروژه با صدور ابالغیه به قراردادی، مسؤلیت ها و  5.1 اگذاری و -5ماده 

 يا مسؤلیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نمايد. 

  رتباطاتا -6ماده 
ر صورت دصرف  هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها بايد بصورت کتبی بوده و هرگونه ابالغیه 6.1

  قابل اجرا می باشد. تسلیمی

 عقد قرارداد -7ماده 

 های فرعی
ر تیکه قباًل در آفصور ردر مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت اين قرارداد، د بايد اداره را کتباً  قراردادی 7.1

ی ماده ر روشنداوطلب  مشخص نگرديده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی د

ای ولیت هسی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجايب و مسو

 اکمال کننده تحت اين قرارداد را متاثر نمی سازد.

حجم فیصد  20ر از بیشتيا و بدون موافقه کتبی اداره  را د حجم قراردادفیص 20الی  در صورتیکه قرارداد 7.2

ی رفین تلقهدات طاين عمل نقض قانون تدارکات و تع ،قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد

قابل  راردادقگرديده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در اين صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای 

 نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.   استرداد

اير س  -8ماده 

 قراردادی ها
ريخ ر میان تاداداره  و خدمات ارائه کننده گان، مقامات دولتی، ساير قرارداديانبا  ساحه کار را  قراردادی 8.1

قراردادی  ی نمايد.م مشترکًا استفاده  از آن تذکر رفته شرايط خاص قراردادکه در تقسیم اوقات کار آنان 

 دارهد. امی نماي تذکر رفته فراهم کارتقسیم اوقات همچنان تسهیالت و خدمات را برای آنها طوريکه در 

 ازد.س ع مطلع راردادی اصلی را از موضوو قداده ر یمیتواند جدول کاری قرار دادی های ديگر را تغی

  ارمندانک -9ماده 
، يا کارمندان ديگری را که توسط جدول کارمندان کلیدیندرج قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی م 9.1

، استخدام نمايد. مدير پروژه جدول  کارمندان کلیدیمدير پروژه تآئید گرديده، جهت انجام وظايف مندرج 
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تعويض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذيرد که شايستگی و توانايی آنها بطور قابل مالحظه معادل يا 

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیکارمندان کلیدی مندرج باالتر از 

ا از اخراج اداره ر ردادیقرا راردادی را با ارائه داليل نمايد.می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدير پروژه 9.2

 اطمینان میدهد.  ، روز (7)در جريان و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت اين قرارداد کارمند مذکور 

خطرات به  -10ماده 

  اداره و قراردادی
فته ر د تذکرخود طوريکه در قراردامربوط خطرات  اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره 10.2

 . است، می باشند

خطرات  -11ماده 

 مربوط اداره 
 باشد: داره میااز آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصديقنامه رفع نواقص، مربوط به ذيل خطرات  11.1

ام، و واد خ، تآسیسات، میخطر صدمه شخصی، مرگ، يا خساره به ملکیت )به استثنای امور ساختمان -1

 تجهیزات( که ناشی از:

مور اا پذير که نتیجه اجتناب ن توسط ساختمان يا به منظور ساختمانساحه  تصرفاستفاده يا  (1)

 ساختمان باشد؛ يا 

 ط شخص کهانونی توسط اداره يا توسدر حقوق قيا مداخله  مسئولیت قانونی تخطی ازغفلت،  (2)

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

وده بر اداره تقصی که ناشی از، تآسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه یخطر خساره به امور ساختمان -2

 ده است راشاقع وه کار در آن منطقه که ساح يا خطرات ناشی از ديزاين يا از اثر جنگ يا آلودگی که

 متاثر سازد.

ار ان آغاز کاز زم ، تآسیسات، مواد خام، به استثنای زيان و خسارهیيا خساره به امور ساختمان زيانخطر  11.2

 وارد ذيلماشی از نينکه مفقودی و خساره مگر ا مربوط به اداره می باشد صالی صدور تصديقنامه رفع نواق

 باشد:

 ؛یخ تکمیلی امور ساختماننقص موجود در تاري -1

 مربوط به اداره نباشد؛ يا خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاريخ تکمیلی که  -2

 . دادی در ساحه بعد از تاريخ تکمیلفعالیت های قرار -3

خطرات  -12ماده 

 مربوط به قراردادی 
ان، خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زيان يا خساره به ملکیت )بدون محدوديت بشمول امور ساختم 12.1

که  فع نواقصؤلیت رالی صدور تصديقنامه مس یتآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( از آغاز کار امور ساختمان

 مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 یمه ب -13ماده 

 
م میعاد الی خت خود را از تاريخ آغاز کار ناشی از خطراتست پوشش بیمه حادثات ذيل قراردادی مکلف ا 13.1

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

 زيان يا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام؛ -1

 زيان يا خساره تجهیزات؛ -2

، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( مربوط به یه ملکیت )به استثنای امور ساختمانزيان يا خسار -3
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 قرارداد؛ و 

 صدمه شخصی يا مرگ.   -4

مه در مايد. بیم می نبیمه را  قبل از تاريخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدير پروژه تسلی پالیسی ،قراردادی 13.2

 برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

فراهم  ين منظوررا بد در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصديقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه الزم 13.3

الی اخت باقرض قابل پردی حصول يا در صورت عدم پرداخت، و قیمت بیمه پرداخت شده را از قرارداد

 قراردادی  محسوب میگردد. 

 ر پروژه قابل قبول نمی باشد. هرگونه تغییر در شرايط بیمه بدون تآئید مدي 13.4

 طرفین مطابق شرايط پالیسی بیمه عمل می نمايند.  13.5

زارش گ -14ماده 

 تحقیق ساحه
 

ومات که در و ساير معل شرايط خاص قرارداد مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتیب آفر به  قراردادی 14.1

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نمايد. 

ش ها در سپر -15ماده 

مورد شرايط خاص 

 قرارداد

  ، توضیحات ارائه می نمايد.شرايط خاص قراردادمدير پروژه به پرسش ها در مورد  15.1

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

تاريخ  -17ماده 

 تخمینی امور ساختمان 

ديد ده يا تجارائه ش و طبق برنامه کاری شروعکار  نامه آغازرا بعد از اخذ  یکار امور ساختمان قراردادی 17.1

 ايد. می نم ، تکمیلیی تکمیلتاريخ تخمین درشده که از جانب مدير پروژه تصديق شده باشد، اجرا و 

تصديق  -18ماده 

 توسط مدير پروژه

ر پروژه به مدي مؤقت می باشدهنده  امور ساختمانی که نشان د را ه هاقراردادی مشخصات تخنیکی و نقش 18.1

 می نمايد. ارائهجهت تآئید 

 مؤقت می باشد.  یل ديزاين امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2

اختمان سئه شده ارادر ديزاين مؤقت توسط مدير پروژه، مسؤلیت قراردادی  یتصديق ديزاين امور ساختمان 18.3

  متاثر نمی سازد.را های موقت 

    ی نمايد.حاصل ممؤقت  یديزاين امور ساختمانت را در تصديق اشخاص ثالورت لزوم، قراردادی در ص 18.4 

بايد  ستفادهامؤقت و دايمی  قبل از  یتمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمان 18.5 

 دند. توسط مدير پروژه تآئید گر

 ها در ساحه می باشد.  قراردادی مسؤل ايمنی تمام فعالیت 19.1 يمنی ا -19ماده 

د. در صورت ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشدر  با ارزش که بصورت تصادفی تاريخی يا  شیهر  20.1 کتشافا -20ماده 

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

 هنگی و تاريخیفر دارائی هایقانون حفاظت از  10طبق ماده  هنگادارات وزارت اطالعات و فربه اطالع 

 می رساند. 

لکیت م -21ماده 

 ساحه

رايط ش مندرج تاريخ دراداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را  21.1
نداشته اداره پ تقصیربوط شروع فعالیت های مردر در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر  خاص قرارداد

 قابل جبران می باشد.  عملشده که خود يک 

سترسی به د -22ماده 

 ساحه 

ص ا شخي پروژه  ساختمانی را به مديرقراردادی اجازه دسترسی ساحه و ديگر محالت مرتبط به کار امور  22.1

 با صالحیت که از جانب مدير پروژه معرفی گرديده، می دهد. 
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ستور، د -23ماده 

 ش و بررسی یتفت

 د. ام می دهاشد، انجبساحه در مدير پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق  قراردادی تمام دساتیر 23.1

ای ردادی هقراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و ياد داشت های خود و قرا 23.2

داشته  توجه قراردادیجانب حکومت بدهد.  فرعی مربوط به انجام اين قرارداد را به مفتش موظف از

بررسی  و بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش که فساد و تقلب 60ماده  1باشد که مطابق بند 

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

 گردد. گرديده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرايط بودن می

یم ا تصميدر صورتیکه تصمیم مدير پروژه به باور قراردادی خارج از صالحیت وی تحت قرارداد  24.1 نازعه م -24ماده 

به مرجع حل  ،( روز از اطالعیه تصمیم 14اينصورت تصمیم اتخاذ شده در جريان ) باشد، در نادرست

 ارجاع می گردد.  و فصل منازعات

 ايد. ( روز از اخذ اطالعیه منازعه، ارائه می نم28ريان )مرجع تصمیم کتبی خود را در ج 24.2 

 ب. کنترول زمان 

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

 نمايد.  رائهدير پروژه ارا جهت تآئیدی به م ی، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانکاری

ت یشرفت بدسبايد نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پتجديد شده کاری  پالن 25.2

 باشد.  مول هر تغییر در تسلسل فعالیت هاآمده باالی زمان کار با قیمانده، بش

 ئید بها، جهت تخاص قرارداد شرايطکاری تجديد شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.3

ده شخص شکاری تجديد شده در خالل مدت م نمايد. در صورت عدم ارائه پالن مدير پروژه ارائه می

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

 د. ادامه می يابآن پرداخت  معطلیکاری تجديد شده،  پالن

 ردادی می. قرازدمتاثر نمی ساکاری قراردادی توسط مدير پروژه، مکلفیت های قراردادی را  ئید پالنتا 25.4

ده ی تجديد شکارالن مدير پروژه ارائه نمايد. پ نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان تواند پالن 

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

مديد تاريخ ت -26ماده 

 تخمینی تکمیل 

ا در رور ساختمان که تکمیل کار اماضافه کاری  دستورجبران يا قابل مدير پروژه در صورت وقوع حادثه  26.1

ضافی به امصرف  وقوعسبب که تسريع کار توسط قراردادی تاريخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

 ل امور ساختمان را تمديد می نمايد. گردد، تاريخ تخمینی تکمیوی 

 قعاتواظر داشت اثرات د را با در ندرخواست تمديد، تصمیم و اندازه تمدياز روز  21مدير پروژه در جريان  26.2 

ز ار بموقع ه هشداجبران يا اختالف با ارائه معلومات حمايوی، اتخاذ می نمايد. در صورت عدم ارائقابل 

ر بررسی آخیر دتآخیر يا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تآخیر، اين تجانب قراردادی مبنی بر 

 تاريخ تخمینی تکمیل تمديد شده، مد نظر گرفته نمیشود. 

دير باشد، م ی تکمیلدر صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاريخ پیشتر از تاريخ تخمین 27.1 تسريع  -27ماده 

ر دمايد. نقیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسريع الزم از قراردادی مطالبه می پروژه پشنهاد های 

ید دادی تآئقرار صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاريخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و

 میگردد. 

انب ی از جولبعد از قب یپیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسريع تکمیل امور ساختمان 27.2

 محسوب میگردد.  اضافه کاریاداره،  در قیمت قرارداد درج و 

 -28ماده 

تآخیرسفارش شده 

را به  یر ساختمانپیشرفت هر فعالیت در محدوده امو تاخیر دستور تآخیر آغاز يامی تواند مدير پروژه  28.1

 دهد. قراردادی ب
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 توسط مدير پروژه 

جلسات  -29ماده 

 مديرت

ز اهدف د. ناننموده می تو، درخواست اداریقراردادی از يکديگر بمنظور اشتراک در جلسات يا  اداره 29.1

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

 . باشد

ه ارائه جلس ضرين حابه اداره و را ثبت و کاپی های آن را  اداریمدير پروژه اجندای بحث شده در جلسه  29.2

 ژه تعیینير پروفعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و يا بعد از آن توسط مدمی نمايد. 

 می گردد. 

دار زود هش -30ماده 

 هنگام

ورود بب لی که سقراردادی بزود ترين فرصت ممکن مدير پروژه را از وقوع حوادث يا شرايط مشخص احتما 30.1

، ن میگردداختما، افزايش قیمت قرارداد، يا تآخیر انجام امور سیآثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانت

خ د و تاريرارداهشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث يا شرايط مشخص احتمالی را باالی قیمت ق

 تکمیل، بزود ترين فرصت ممکن به مدير پروژه ارائه می نمايد. 

ات کاهش اثر مدير پروژه در حصه ترتیب يا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری يابا دی قراردا 30.1

  حوادث يا شرايط توسط اشخاص ذيدخل و جهت انجام دستور مدير پروژه، همکاری می نمايد.

 ج. کنترول کیفیت 

 تشخیص -31ماده 

 نواقص 

. می سازد را مطلع صورت موجوديت نواقص، قراردادیمدير پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در  31.1

برمال  وستجو اين بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی ندارد. مدير پروژه دستور ج

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

 يد. می نما نواقص است، بررسی

ر دته، و در صورت دستور مدير پروژه جهت انجام آزمايش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرف 32.1 آزمايش  -32ماده 

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

 موجوديت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

حیح تص -33ماده 

 نواقص

 یلی مشخصاريخ تکمتنواقص که از  رفعمدير پروژه قراردادی را از موجوديت هرگونه نواقص قبل از میعاد  33.1

، تمديد نواقص عتکمیل رفنواقص الی  ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفعآغا شرايط خاص قراردادشده 

 میگردد. 

 واقص نرفع عیه را در طول زمان مشخص شده اطالمدير پروژه اطالع داده شده توسط قراردادی هر نواقص  33.2

 رفع می نمايد. 

واقص ن -34ماده 

 تصحیح نا شده 

نمايد، نژه، رفع نواقص مدير پرورفع در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعیه  34.1

ضع اردادی ونات قربلغ متذکره از تامیمدر اينصورت، مدير پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی 

   . می گردد

 د. کنترول مصارف 

بل احجام  -35ماده 

 12کاری

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

 میگردد، می باشد. 

                                                 
 

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

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

 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند. 
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ن انجام ساختما فاده میگردد. پرداخت برای مقدار اموربل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد است 35.2

 شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد. 

تغییر  -36ماده 

 13مقدار

 

 ايد.ه می نمقراردادی به درخواست مدير پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائ 36.1

اضافه کاری  - 37ماده 

 و کم کاری

  ردد. گمی شامل  ی تجديد شده توسط قراردادیدر برنامه کار تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 37.1

پرداخت  -38ماده 

های برای اضافه کاری 

 ها

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

ئه های ارا روژه نرخکه توسط مدير پروژه بیان شده ارائه می نمايد. مدير پ روز يا مدت بیشتر 7در جريان 

  شده را بررسی می نمايد. 

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

 منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

اد  مت قراردا در قیرر صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدير پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات د 38.3 

 به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نمايد. 

ب سب يا  بته باشدزمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداش استجعالیت به نسبت صورتیکه  در  38.4 

 ی شود. دثه قابل جبران پنداشته مارائه نگرديده و اختالف منحیث حانرخ کار گردد،  در تآخیر

ردد، وگیری گقراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بايست ذريعه ارسال هشدار زود هنگام جل 38.5 

 نمی باشد.  

خمین ت -39ماده 

 جريان پول نقد

ین جريان پول نقد تجديد نظر شده خويش را به ، قراردادی تخم14کاری پالندر در صورت تجديد نظر  39.1

مدير پروژه ارائه می نمايد. تخمین جريان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ 

 مبادله قرارداد تبديل میگردد. 

صديقنامه ت -40ماده 

 پرداخت ها  

ه تصديق شد نی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغصورت ماهانه ارزش تخمیبه قراردادی  40.1

 قبلی را به مدير پروژه تسلیم می نمايد.  

 ايد. يق می نمرا تصد مدير پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی 40.2

 گردد. ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدير پروژه تشخیص می 40.3

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

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

 قدار قبالً اسب به مو يا متندر تصديق نامه قبلی را در نظر نگرفته  ير پروژه اقالم قبالً تصديق شدهمد 40.6

  از صورت ماهانه فعلی کم می کند. که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد شده تصديق 

                                                                                                                                                                  
یت ارائه ر جدول فعالدر صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه د37ماده  2بند 

 می نماید.  
 

شرایط عمومی  38ه با بند ا ماد شرایط عمومی قرارداد 38}در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 12
 بشکل ذیل تعویض گردد: قرارداد

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

 
 در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد{ } 14
گیرنده ارزش فعالیت های تکمیل }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در بر 15

 شده جدول فعالیت می باشد"{
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 از ( روز بعد30مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خالل مدت ) پرداخت ها در پیش پرداخت  41.1 ا هپرداخت  -41ماده 

 . ورت می گیردتصديق صورت حساب ارائه شده توسط اداره ص

گری طور دي ادشرايط خاص قرارددر  مگر اينکه به واحد پول افغانی صورت می گیرد،تمام پرداخت ها  41.2 

 تذکر رفته باشد. 

حسوب مرارداد قاقالم امور ساختمان که نرخ يا قیمت ارائه نشده، شامل ديگر قیمت ها و نرخ ها در  41.3 

 اخت صورت نمیگیرد. پردبه آن گرديده و از جانب اداره 

قابل  وقايع -42ماده 

 جبران 

 قابل جبران می باشد: موارد ذيل وقايع 42.1

تسلیم  قرارداد شرايط عمومی 21ماده  1طابق بند ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج ماداره  -1

 ننموده است. 

ت ردادی تحن قراامور ساختمااداره جدول فعالیت های قرارداديان ديگر را طوری تعديل نموده که کار  -2

 اين قرارداد را متآثر می سازد؛

 بمنظور  ر الزميا هم دستو نمايد يا نقشه ها، مشخصات تخنیکیمی  صادرمدير پروژه دستور تآخیر را  -3

 اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نمايد؛

تیجه ه درنکمی نمايد اضافی را از قراردادی  مالساختن يا اجرای آزمايشاتمدير پروژه دستور بر -4

 ؛تثبیت نمی گردد آزمايش، نواقص

 ؛اجازه فعالیت نمی دهدمدير پروژه بدون کدام داليل مؤجه، قراردادی فرعی را  -5

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

سترس دل ش های تحقیق ساحه(، معلومات قاب)بشمول گزار معلومات فرستاده شده به داوطلبان

 می باشد؛  عامه و بررسی عینی ساحه

یل به ب اضافی اتکاراداره را داده يا اقدامات پیش بینی نشده ناشی از  وضیعتمدير پروژه دستور حل  -7

  ؛الزم باشدساير داليل ايمنی يا  داليل

نمی  ملرارداد عزمان مندرج قدر حدود يا اداره  خدمات عمومیقراردادی ها ديگر، مقام های دولتی،  -8

 سبب تآخیر يا مصارف اضافی به اين قراردادی میگردد؛ کهنمايند، 

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثیر -10

 از جانب مدير پروژه؛ بداليل نا معقول  یتآخیر صدور تصديق تکمیل امور ساختمان -11

 قبل ینساختما رت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی يا جلوگیری از تکمیل کار اموردر صو 42.2 

 در مورد تصمیم مدير پروژهقیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. از تاريخ تخمینی تکمیل میگردد، 

  ی نمايد.خاذ ماتاندازه تمديد تاريخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را  دازه افزايش قیمت قرارداد وان

توسط  عبه موق در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و يا عدم هشدار 42.3 

 مستحق جبران نمی باشد. اندازه همان قراردادی به قراردادی، 

      سايرو ، (BRTاعی)معامالت انتف در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر را د مدير پروژه قیمت قراردا 43.1 مالیه  -43ماده 

د. عديل می نماي( روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرين تاريخ تصديق تکمیلی، ت28)مدت مالیات در میان 

الً ییرات قبکه اين تغقراردادی می باشد، مشروط بر اينبه مالیه قابل پرداخت در اين تعديل ناشی از تغییر 

 د. شرايط عمومی قرارداد، نباش 47يا ناشی از حکم ماده  هنگرديددر قیمت قرارداد منعکس 

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

شرايط  که درمجاز می باشد صورت در  در قیمت عوامل بکار رفتهتعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات  45.1 متعديل قی -45ماده 
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     از آن تذکر رفته باشد. خاص قرارداد

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

 می نمايد. 

صدور  وع نواقص ی و رفتی، ورانتتامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی يا ختم میعاد گرن 46.2

  تصديق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد. 

 جريمه -47ماده 

 تآخیر 

.  در به میگرددبرای روز های تآخیر محاس شرايط خاص قرارداد  جريمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.1

گردد، نه آن نی از کار امور ساختمان در زمان معیموفق به انجام تمام يا قسمتقراردادی صورتیکه 

کات، تدارل و هشتم طرزالعمجريمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم يکصد 

فیصد  10غ بر از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جريمه تاخیر وضع شده بال

ردد. پرداخت فسخ میگ شرايط عمومی قرارداد  35ابق ماده قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مط

 جريمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.   

ژه دير پرودر صورت تمديد تاريخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جريمه تآخیر، م 47.2 

صحیح تعدی، بيقنامه پرداخت هرگونه اضافه پرداخت جريمه تآخیر توسط قراردادی را با تعديل تصد

 می نمايد. 

ه )ب مندرج به نرخ فی روز مکافاتپیش از تاريخ تخمینی تکمیل،   یدر صورت تکمیل امور ساختمان 48.1  مکافات -48ماده 

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

 اجرای آن که زمان رابه قراردادی پرداخت میگردد. مدير پروژه کار اجرا شده  ،شرايط خاص قرارداد است( 

 می نمايد. تصديق  هنوز فرا نرسیده است 

پیش  -49ماده 

 پرداخت 

داره به ابل قبول و از بانک قامربوط اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم  49.1

 رداخت میپردادی ، به قراشرايط خاص قراردادداخت، به مبلغ و تاريخ مندرج مبلغ و اسعار معادل پیش پر

رداخت پپیش  نمايد. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین

نه وضع تکتا بتدريج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت

 . نمیگردد

تجهیز کردن  تجهیزات، تآسیسات، مواد خام و مصارفبه صرف برای پرداخت  قراردادی پیش پرداخت را 49.2 

داخت یش پرپالزم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نمايد. قراردادی جهت تثبیت استفاده 

 ايد.  رائه می نميا ديگر اسناد را  به مدير پروژه اها بمنظور موارد فوق،کاپی های انوايس 

 از پرداختبپیش پرداخت يا از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت  49.3 

، برانجبل پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعديل قیم، حادثه قا

 ، مد نظر گرفته نمی شود.، يا جريمه تآخیرمکافات

شرايط ده در شمشخص  تضمین اجرای  لی آفر، روز بعد از در يافت نامه قبو 10داوطلب برنده در مدت  50.1 یناتتضم -50ماده 
ت مد جرا بهاتضمین د. ارائه می نماي قیمت قرارداد اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، خاص قرارداد

 می باشد. ، دارای اعتبار تاريخ صدور تصديقنامه تکمیل( روز بعد از 28)

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

  اساس هدايت قبلی کتبی مدير پروژه انجام يافته باشد، استفاده می گردد. 
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توسط ه تآئید شد را در فورمه های اس مزد کار تمانی قابل پرداخت تحت به اساخقراردادی تمام امور س 51.2

تصديق و امضاء  ( روز از جانب مدير پروژه2) خاللمدير پروژه ثبت می نمايد. هر فورمه تکمیل شده در 

 گردد. می 

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

 مصارف -52ماده 

 ترمیم 

ر امور که دام يا مواد خ یزيان يا خساره به امور ساختمان رفع نواقصی بمصرف خود، مسؤلیت قرارداد 52.1

ه کر صورت درفع نواقص  و ختم میعادکار تاريخ آغاز  مدت زمان میانرا در  ترکیب میگردد یساختمان

  دارد. ناشی از اهمال يا فروگذاری قراردادی باشد را

 قرارداد  اختتامح. 

 یساختمان یل اموراز مدير پروژه درخواست صدور تصديقنامه تکم یقراردادی بعد از تکمیل امور ساختمان 53.1 میل تک -53ماده 

  مايد.، تصديقنامه را صادر می نیرا نموده و مدير پروژه بعد از تصديق تکمیل امور ساختمان

 میگیرد.  سلیمی را تتکمیل، ساحه و امور ساختمانصدور تصديقنامه بعد از ( روز 7اداره در جريان ) 54.1 تسلیمی  -54ماده 

حت اين خود تبه پول قابل پرداخت  مجموعیعاد رفع نواقص، حساب مشرح قراردادی قبل از ختم م 55.1 هايی حساب ن -55ماده 

رداخت ر گونه پر و هقرارداد را به مدير پروژه ارائه می نمايد. مدير پروژه تصديقنامه رفع نواقص را صاد

از جانب  ل و صحیحکمبعد از دريافت حساب م( روز که 56قیمانده نهايی قراردادی را در جريان )با

و  اتانگر تصحیح( روز جدول را که بی56، مدير پروژه در جريان )آنتصديق می نمايد. در غیر  قراردادی

ائه ارادی ردتوسط قراصادر می نمايد.  در صورت عدم قبول حساب نهايی که دوباره  راافزودی الزم 

و  ا اتخاذرمبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت اين قرارداد در مورد گرديده، مدير پروژه تصمیم 

 تصديقنامه پرداخت را صادر می نمايد. 

هنمود ر -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت

يط خاص شرا  جندرمتاريخ  دررهنمود های عملیاتی و مراقبت را  يا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  56.1
 ارائه می نمايد. قرارداد 

اص خشرايط   تاريخ مشخص شده دررهنمود های عملیاتی و مراقبت  در صورت عدم ارائه نقشه ها و يا 56.2
اص خرايط ش در از جانب قراردادی يا عدم تآئیدی آن از جانب مدير پروژه، مبلغ مشخص شدهقرارداد 
 قراردادی پرداخت نمیگردد.  به از پرداخت های باقیماندهقرارداد 
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 میگردد. قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ايفای شرايط و تعهدات مندرج آن فسخ  57.1 اردادفسخ قر -57ماده 

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

ور ساختمان در توقف کار ام لیکه اين( روز توقف در حا28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -1

 ؛ از جانب مدير پروژه تآئید نگرديده باشدتوقف کاری فعلی نشان داده نشده و  پالن

ين دستور صورت ( روز انصراف از ا28و در جريان )مدير پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده  -2

 نگرفته باشد؛

 دغام و تغییرات تشکیالتی قراردادیدر صورت افالس و تصفیه قراردادی بدون حاالت ا -3

 شخص نقضمدير پروژه به قراردادی مبنی بر اينکه عدم رفع يک نقص متوسط با ارسال اطالعیه  -4

 ؛فع نمايداقص را رمدير پروژه، نوتوسط اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده 

 وقراردادی امنیت الزم را بصورت پیهم فراهم ننمايد؛  -5

 دد. فیصد قیمت مجموعی قرارداد گر 10در صورتیکه مقدار جريمه تاخیر وضع شده بالغ بر  -6

 اداره می تواند قرارداد را بصورت يکجانبه فسخ نمايد. علرغم موارد فوق،  57.3

ه نکنان ايصول اطمیحتوقف داده و بعد از مدر صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فورًا  57.4

 ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نمايد. 

اد ، يا ايج، اجباردر صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی 58.1 تقلب فساد و -58ماده 

( روزه به 14) العیهموانع در پروسه تدارکات يا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اط

 ق می باشد. قابل تطبی 59ماده  5قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 

ريان انع در جيجاد موادر صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، يا  58.2

 یگردد. ماخراج  شرايط عمومی قرارداد، 9ماده  1اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 
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  طلبی و احل داواداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مر 58.3 

 مايند: نه می اجرای قرارداد را رعايت نمايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذيل را افاد

يافت، دادن  يا پیشنهاد به صورت مستقیم يا غیرمستقیم هرچیز با فساد: عبارت از درخواست، در -6

)کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار  16ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب ديگر

 دهد. 

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

ز اجرای ناب ايت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و يا اجتکارمندان تدارکات و مدير

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

داوطلبان و يا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  17تبانی: عبارت از سازش میان دو يا بیشتر -8

منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرين طرح 

 گرديده باشد.

ساير  اد و ياتهديد و يا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مديريت قراردعبارت از اجبار:  -9

 ی باشد.قیم مداوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم يا غیر مست

وسه ست در پرنادر راتاخالل و موانع: عبارت از تخريب، تزوير، تغییر يا کتمان اسناد و اظهاايجاد  -10

 تدارکات و يا امور نظارتی مربوط می باشد.

د، رتکب فسانده ماداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً يا ازطريق نماي

 د. نماي تقلب، تبانی، اجبار يا ايجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گرديده است لغو می

 اداره ، ارمندکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط اداره در صورت ارتکا

 موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارجاع می نمايد.  

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

 مايد. از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می ن

 وشت ها حسابات، يادداداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی 

راهم فداره سايراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب ا

 نمايد.

ا يرکات ه پروسه تداهیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، يا پرداخت ديگری مرتبط ب 58.4

 می شود.اده نداجرای امور ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر يا قرارداد ذکر باشد، اخذ يا 

 

رداخت پ -59ماده 

 بمحض  فسخ

را ده انجام ش ارتوسط قراردادی، مدير پروژه تصديقنامه ارزش کتخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  59.1

الی بیق بافیصدی قابل تط الی تاريخ صدور تصديقنامه وداخت شده بعد از تفريق پیش پرداخت پر

خیر يمه تآ، را صادر می نمايد. جرشرايط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یکار امور ساختمان

پیش ز امتر کاضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی 

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

گردد،  اره فسختوسط اد قراردادی تخطیدرصورتیکه قرارداد بصورت يکجانبه از طرف اداره يا بدلیل  59.2

صدور يخ الی تاراخذ کار انجام شده، بعد از تفريق پیش پرداخت مبلغ مدير پروژه تصديقنامه 

   می نمايد.را صادر  تصديقنامه

                                                 
 } به مقام رسم دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.  16
 ر پروسه تدارکات را داشته اند، اطالق میگردد{}به شرکت  کننده های پروسه تدارکات )بشمول مقامات دولتی( که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت د 17
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یسات، صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تآسدر 60.1 ملکیت -60ه ماد

 از ملکیت اداره می باشد.  یمؤقت، و امور ساختمان یتجهیزات، کار امور ساختمان

عدم امکان  -61ماده 

  تطبیق قرارداد

 ز کنترولخارج ا ز اثر بروز جنگ يا حادثه ديگریقرارداد ا یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 61.1

دادی بعد يد. قراری نمااداره يا قراردادی متآثر گردد، مدير پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصديق م

  نجام شدهم کار او پرداخت به تما ترکتوقف و ساحه را ماز اخذ اين تصديقنامه به اسرع وقت کار را 

ابد، ام می يتعهد شده قبلی که بعد از صدور تصديقنامه انجه و کار ها متصديقنا دريافتقبل از 

 صورت می گیرد. 

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

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

 د. نقرارداد يا تفسیر آن باشد، انجام میده

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

صمیم يا ت درصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدير پروژه خارج از صالحیت او تحت قرارداد -2

تصمیم مدير  کتبی ازاطالع  دريافت ( روز بعد از14اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جريان )

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

 حکمیت: 64.2

 مرجعم يا عدم اتخاذ تصمی مرجع حل وفصل منازعاتدر صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  -3

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

  . مطلع سازندذيصالح محاکم از تصمیم خويش مبنی بر ارجاع موضوع به  روز
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 قسمت پنجم شرايط خاص قرارداد

 ف گردند{معلومات درج شده در قوس ها حذ خانه پری مینمايد. شرايط عمومی قرارداد}اداره اين قسمت را جهت تکمیل 

مواد شرايط 

 عمومی قرارداد

 تعديالت و ضمايم  مواد شرايط عمومی قرارداد

 الف: مسايل عمومی

ماده  1بند  12جز 

شرايط عمومی  1

 دقراردا

 میباشد.{ماه 6به مدت }میعاد رفع نواقص 

ماده  1بند  14جز 

شرايط عمومی  1

 قرارداد

 رکت مخابراتی افغان تیلی کام{ میباشدش -وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی }اداره 

ماده  1بند  17جز 

شرايط عمومی  1

 قرارداد

  می باشد.{ عد از صدور مکتوب آغاز کارب ماه 12} یتاريخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان

 نوع قرارداد: به شکل چهارچوبی

 

ماده  1بند  20جز 

شرايط عمومی  1

 قرارداد

 : توسط فرمايش دهنده تعیین میگرددمدير پروژه 

بند ا ماده  22جز 

شرايط عمومی  1

 قرارداد

رای زون بیبل مسی کاندازی فايبر نوری و تهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل  }یساحه کار امور ساختمان

 میباشد.  { جنوب غرب

 میباشد مروزیکندهار؛ زابل؛ هلمند و نشامل واليات  جنوب غربزون 

ماده  1بند  25جز 

شرايط عمومی   1

 قرارداد

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

ماده  1بند  29جز 

مومی شرايط ع 1

 قرارداد

زون  سی برایمتهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل  }امورساختمانی شامل 

 می باشد.{ جنوب غرب

 2ماده  2بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 { میباشد.قابل تطبیق نیست}تکمیل قسمت وار 



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

42 
 

ماده  3بند  9جز 

شرايط عمومی  2

 قرارداد

 امل قرارداد می باشند.اسناد ذيل ش

 موافقتنامه قرارداد .1

 نامه قبولی آفر .2

 قراردادی آفر  .3

 شرايط خاص قرارداد .4

 شرايط عمومی قرارداد .5

 نقشه ها .6

 بل احجام کاری .7

 3ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 . میباشد {دری}زبان قرارداد 

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

 

 8ماده  1 بند

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ در مشخصات تخنیکی پروژه}جدول فعالیت های قراردادی ديگر 

 9ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ است قابل تطبیق}کارمندان کلیدی 

 يد:استخدام نمامندرج جدول ذيل را غرض تطبیق پروژه ی مکلف است کارمندان کلیدی قرارداد

 حد اقل تجربه کاری مشابه درجه تحصیل کار مند کلیدی شماره 

بخش از لیسانس  نفر انجنیر ساختمانی يک 1

 ساختمانی

دو سال تجربه مشابه و پروگرامهای 

Auto CAD  وGIS 

 /حد اقل صنف دوازده نفر سوپروايزر يک  2

 لیسانس

 سه سال تجربه در امور ساختمانی مشابه

 دير پروژه تآئید گرديده، جهت انجام وظايف استخدام نمايد.کارمندان ديگری را که توسط م

حظه قابل مال بطور مدير پروژه تعويض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذيرد که شايستگی و توانايی آنها 

  داشته باشد معادل يا باالتر از کارمندان کلیدی 

 13ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 قابل تطبیق نیست میباشد: طور ذيل حذفبالغ قابل مبلغ حد اقل بیمه و م
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 14ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 { میباشد.قابل تطبیق نیست}ساحه  بررسیگزارشات 

 15ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 قابل تطبیق نیست

 

 

 21بند  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 می باشد. کار  روز بعد از مکتوب آغاز 14تاريخ تسلیمی ساحه 

 

 

شرايط  62ماده 

 عمومی قرارداد

 باشد.{می افغانستان تجارتی حل و فصل منازعات مرکز}نهاديکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد 

حل مايد در در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت بافغانستان می باشد.  امارت اسالمیمحل حکمیت 
 کشور قراردادی( صورت میگیرد. )نه در افغانستان و نه در بیطرف

  

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

هت تآئید، ارائه جروز از تاريخ دريافت نامه قبولی آفر  6قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جريان 

 مینمايد. 

 

 

  25ماده  3بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 روز میباشد. 5 ری امور ساختمانمیعاد میان تجديد برنامه کا

 

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

 آخرين پرداخت قبل از برنامه تجديد نظر صورت میگیرد

 ج.  کنترول کیفیت

 33ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میباشد. ماه  6به مدت میعاد رفع نواقص 
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 مصرف کنترول  د.

 45ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

} ضرايب  ورددر مو معلومات ذيل  { "نیست"}  قابل تعديل شرايط عمومی قرارداد 47مطابق ماده  قرارداد
 {می باشد."قابل تطبیق نیست"

 ضرايب تعديل قیم قرارذيل میباشند:

  افغانی:برای واحد پول 

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. }رقمی عنصر غیر قابل تعديل : فیصدAضريب 

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. رقم}: فیصدی عنصر قابل تعديل Bضريب 

 به واحد پول} واحد پولی درج گردد{:

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. رقم}: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل Aضريب 

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. رقم}ابل تعديل : فیصدی عنصر قBضريب 

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

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

 }اين شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تآئید میگردد{

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

 }اين شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تآئید میگردد{

 46ماده  2بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میباشد. فیصد 5 تناسب پرداخت های تامینات فیصدی

راردادی یا اد از جانب قتامینات بعد از تکمیل کامل قرارد

رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از  دختم میعا

 جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.

 47ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

. حد اکثر رقم فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد 0.1اندازه جريمه تاخیر بین 

قدار جريمه . در صورتیکه م( فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد10ت الی )پولی جريمه تاخیر يا غیاب

ط عمومی قرارداد شراي 57فیصد قیمت مجموعی قراداد گردد، قرارداد مطابق ماده  10تاخیر وضع شده بالغ بر 

 فسخ میگردد.

 48ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 نعام برایاد اعظمی حقیمت نهايی قرارداد در فی روز میباشد. فیصد صفر انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
 قابل تطبیق نیستفیصد قیمت نهايی قرارداد میباشد. صفر  انجام تمام امور ساختمان
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 49ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میگردد.ن صورت پیش پرداخت

 :از درک پروژه تاديات 

 از جانب يا ساحه و ارائه گزارش، نقشه و تصديق( Segmentپرداخت ها بعد از تکمیل هرسايت/ مسیر )

  و پرداخت صورت میگیردمحاسبه  طبق کار های صورت گرفته فرمايش دهنده )شعبه نیازمند(

 50ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میباشد. قیمت قرارداد فیصد (5پنج )مبلغ تضمین اجرا 

 میباشد. تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی

 اعتبار می باشد.بايد ( روز بعد 28) میعاد قرارداد جمع ماه 12به مدت ین اجرا تضم

 52ماده  2بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

مور اه در قراردادی بمصرف خود، مسؤلیت رفع نواقص زيان يا خساره به امور ساختمانی يا مواد خام ک

که ناشی  صورت و ختم میعاد رفع نواقص در ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاريخ آغاز کار

 از اهمال يا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.

ه وضع و نزد ما 6( از قیمت مجموع قرارداد منحیث تامینات غرض رفع نواقص برای مدت 5نوت: مبلغ پنج )

کت ای شربرشرکت مخابراتی افغان تیلی کام حفظ و نگهداردی میگردد و بعد از ختم میعاد رفع نواقص 

 قراردادی مسترد میگردد.

  قرارداد ختم  هـ.

 56ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

خنیکی خصات تمعینه مندرج مش نقشه ها و يا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاريخ چکلست سايت ها و 

  تهیه و برای مالک پروژه تسلطم مینمايد.

 56ماده  2بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 58ماده  1صورت عدم ارائه نقشه ها و يا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاريخ مشخص شده بند در
 صورت نمیگیرد زپرداخت

ماده  2بند  6جز 

شرايط عمومی  57

 قرارداد

 .میباشد روز 28حد اکثر تاخیر 

 59ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

هت تکمیل اره جکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به ادفیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان ت

 فیصد میباشد. 10کار امور ساختمان 
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  اجرا شرايط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

 است درج پايین در

  عمومی مشخصات  مورد در ها يادداشت

ی امل نممات در اسناد نهايی ش}اين يادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد اين معلو
 باشند{ 

 میباشد.   وطلبانمشخصات تخنیکی واضح و دقیق يک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب دا

، مواد ارکح طرز در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ايجاد رقابت بیشتر گرديده و توضیحات واض
ائه آفر که سبب ار ه بودنخام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. اين صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمريت و منصفان

 جوابگو و  تسهیل پروسه ارزيابی آفر گردد، می باشد. 

ديدترين ن يا جيد، غیرمستعمل، آخريمشخصات تخنیکی بیانگر اينکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جد
 د.ر رفته باشری تذکمواد باشد، مگراينکه در قرارداد طور ديگ ديزاين مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  و

 ختمانیورساداد اممشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرار 
اما اصول  جود ندارد،وور ها مناسب باشد، از جانب اداره يا انجنیر تحرير میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تمام سکت

 و عرف پا بر جا موجود در اين اسناد منعکس گرديده است. 

 بنادر، قطار اه ها،رسکتور های دولتی چون شاه  معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرايط مرتبط در
مواد و  رزکار،طمشخصات تخنیکی عمومی شامل  .مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جويی در تدارکات عامه میگرددآهن،

ردد.  گص استفاده مشخ انتجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختم

ند خصات اهرگونه حذف يا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی مش

 در شده باشد. ( صاISO)که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و يا توسط سازمان بین المللی استاندرد 

ی مبین الملل ات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی يا بینتوجه داشت که مشخص

بل کر شده، قاارات ذاين باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل يا باالتر از معی

 ط خاص يا مشخصات تخنیکی درج گردد.  قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذيل در شراي

  ها کود و ها معیار بودن معادل

، آخرين ه باشددرصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام يا آزمايش امور ساختمان اشاره شد

کود ها  وه معیارات . هرگاری تذکر رفته باشدويرايش معیارات مناسب تحت اين قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اينکه صريحاً طور ديگ

افق کتبی شروط بر توز آن مااز نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان يا از کشور يا منطقه خاص باشد، معیار های ديگر معادل يا باالتر 

ا رشنهاد شده يل پیهای بد و بررسی قبلی مدير پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار

ورتیکه می نمايد.  در ص ( روز قبل از توافق کتبی مدير پروژه، آن را به مدير پروژه تسلیم28بصورت واضح کتبی ارائه و در جريان )

یار های ادی معانحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل يا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قرارد

 مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نمايد.  
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 ها نقشه  هفتم قسمت

 

 ها نقشه و ها يادداشت

 نیست تطبیق قابل

 }لست نقشه ها درج گردد{

 نقشه های واقعی بشمول پالن ساحه به اين بخش يا در دوسیه جداگانه ضمیمه شود.

 نقشه ها دارای تاريخ، شماره و شماره تجديد شده میباشد. 
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 18کار احجام بل   هشتم قسمت

                                                 
 

 برای قیمت دهي بل احجام کاری 

شماره
 

 حد اقل مقدار واحد تفصیالت
حد  مقدار

 اعظم 

قیمت فی 

 واحد
 اکثرقیمت حد  حد اقلقیمت 

1 
ول )چودنی قفل دار( و چپ راست دار  حتهیه ، و نصب سرپوش من

 کیلوگرام. 100همرای ماستر کلید به وزن 
 5 4 دعد

 
  

    12 10 بار کیبل  هندهولپاک کاری منهول و  2

3 

کندن کاری خامه ، پایپ اندازی ،کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کاری 

                                                      ساحات حفر شده، کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی

  1.20 mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width(Using 1-3 Ton 

Compactor Machine( 

 1920 1600 متر

 

  

4 

کندن کاری خامه ، پایپ اندازی، کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کاری 

      ساحات حفر شده ،کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی

1.80 mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width (Using    1-3 

Ton Compactor Machine( 

 7200 6000 متر

 

  

5 

کندنکاری ساحات سنگ فرش و یا کانکریت ، پیپ اندازی ، کمپکشن ، 

فرش فیته خطر، پرکاری ساحات حفر شده ، کیبل اندازی و ترمیم 

                                        دوباره آن به حالت اولی

Trenching/backfilling  Pipe laying and repairing 

(concrete/Tiled) area    1.8 mtr (Depth) X 0.4~0.6mtr 

Width  )Using 1~3 Ton Compacter Machine)    

 2400 2000 متر

 

  

6 

بور کاری)توسط  ماشین( پر کاری سرک، پیاده رو و یا ساحات 

   کانکریت پایپ اندازی  کیبل اندازی و دوباره ترمیم آن به حات اولی. 

More than 2. 0 mtr (Depth) X 4-6 Inch Bore Diameter 
 7200 6000 متر

 

  

7 

سیل برد به عمق        دن کاری ساحاتکن                                  

3mtr )Depth( X 0.4 – 0.6 m  Width                        

                                                    وکانکریت نمودن ان 

Concrete Foundation 30x30cm and Using 1-3 Ton 

 340 200 متر
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Compactor 

8 

 کندن کاری ساحات سخره و یا کوه زار ، پایپ اندازی ،کیبل اندازی

                                                               توسط ماشین و  جیکمر

  1.20 mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width)Using 1-3 

Ton Compactor Machine( 

 960 800 متر

 

  

9 

( توسط ماشین و یا کیبل 1800, 2400کیبل اندازی کیبل های مسی)

راد در داخل دکت های موجوده  و پاک کردن پیپ ها و دکت ها  ) 

  PVC چهار انچ کانال های کانکریتی، پایپ های
 300 250 متر

 
  

10 

ایبر نوری و مسی ) کانکریتی با ول کیبل های فدحتهیه واعمار هن

به وزن    چپراست دار  همرا ی ماستر کلیدو سرپوش چودنی قفل دار 

)   x 1.2 ( W) x 1.8 (H) Mtr (L) 1.2 ونصب براکتکیلو  100

FULL RCC M : 200) 

 14 12 باب

 

  

11 

  ( Steel, GI Pipeانچ )  1.5تهیه ، تمدید و بسته کاری پایپ جستی 

و یا جوار پل همرا با بست های فلزی در هر یک متر و بروی دیوار 

 کیبل اندازی آن  
 متر

  280 

 
336 

 
  

    1440 1200 متر تمدید کیبل هوایی مختلف النوع باالی پایه های فلزی. 12

13 

 ( جهت تمدید کیبل های هوایی شاملGalvanizeمتره) ۹-۶نصب پایه 

 Concrete Foundation   0.8 (L) x  0.8 (W) x 1 (D) Mtr 

FULL RCC M 200  
 7 6 عدد

 
  

    10 8 عدد تهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول ) کانکریتی ( و چپ راست دار 14

15 
و نصب خشت پخته باالی آن ریگ  ID BALLفایبر گالس با  نصب

 میده انداختن در صورتیکه ساحه خاک نه داشته باشد.
 10 8 باب

 
  

    480 400 متر سی یک انچ و تمدید آن همرای کیبل تهیه ونصب دکت پی وی 16

    480 400 متر در جوار دیوار وپل  همرا با بست اهنی در هر متر HDPEنصب  17

 افغانی (                                 )             قیمت مجموعی حد اقل 
 

 افغانی (                               قیمت مجموعی حد اعظم )           
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 محتویات
 

 معرفی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام .1

 (Frame Work) چهارچوبیمعلومات عمومی در مورد قرارداد به طور  .2

 (Frame Workچهارچوبی )هدف  .3

 پروژهمشخصات  .4

 مسؤلیت های فرمايش دهنده و فرمايش گیرنده  .5

 ی کام(الف. مسؤلیت های فرمايش دهنده )شرکت مخابراتی افغان تیل

 مسؤلیت های فرمايش گیرندهب. 

 شرايط پرداخت ها و میعاد قرارداد  .6

 ساختار و مشخصات هندهول .7

 ساختار کندنکاری .8
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 معرفی شرکت افغان تیلی کام .1

د از بع که میالدی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود.  2005سپتمبر سال  13افغان تیلی کام بتاریخ 

دار، خدمات سالم ، خدمات فایبرنوری ، خدمات تلیفون های دیجیتال لین GSM/3G به یگانه شرکت که خدمات موبائیلتأسیس 

بدل مرا در سطح کشور عرضه میدارد  VCN و خدمات  Dial Up ، خدمات انترنت وایمکس ، خدمات انترنت DSL انترنیت

 .ګردیده است

اتر ایر دفسکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و عالوه برین یگانه شرکت مخابراتی است که شب

 ارایه نموده است. دولتی وغیردولتی که شامل خدمات مخابرۀ صوتی، انترنت و سهولت ویدو کانفرانس

شهر های  155 که  و فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت افغانستان تصویب گردیده 

پوشش  ولسوالی های کشور را نیز تحت 355والیت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی  34کوچک و بزرگ و 

 .قرارخواهد داد

 ع

 (Frame Work) معلومات عمومی در مورد قرارداد بطور چارچوکات .2
تطبیق  جهت .باشدتمام افغانستان میدرراقبت آن و حفظ مکیبل مسی ،شرکت افغان تیلی کام مسول تطبیق پروژه های فایبر نوری 

ی و سایر کار های کندنکاری، منهول سازی، هندحول ساز (کندهار، زابل، هلمند و نیمروز) جنوب غرب در زون ها پروژه 

بنآ  ضرورت دارد.آن درج جدول مشخصات گردیده مشخصات دوایر دولتی و غیر دولتی که جهت اتصال کار های ساختمانی 

 بوده راستا تطبیق امور فوق الذکر خواهان عقد قرارداد  با یکی از شرکت های ساختمانی که دارای تجربه کافی درین جهت

 میباشد. 

 Frame Workهدف  .3
کیبل  کار های تمدید،موثریت و مثمریت شرکت افغان تیلی کام جهت جلوگیری از سکتگی درارائیه خدمات،سرعت بخشیدن

د کیبل فایبر نوری الزم میداند تا کار های تمدی (کندهار، زابل، هلمند و نیمروز) جنوب غرب زون ر فایبر نوری و کیبل مسی د

خیر وارد به یکی از شرکت قراردادی واگذار نموده تا در تطبیق آن تا (Frame Work) و مسی را بطورقرارداد چارچوکات

 نگردیده و در وقت معینه آن تکمیل گردد. 

 مشخصات .4

  Frame Workو اندازه تخمینی قرارداد جدول مشخصات 

شماره
 

 واحد تفصیالت
 مقدار

 حد اقل

 مقدار

حد 

 اعظم 
  

1 
ول )چودنی قفل دار( و چپ راست حتهیه ، و نصب سرپوش من

 کیلوگرام. 100دار  همرای ماستر کلید به وزن 
   5 4 عدد

   12 10 بار کیبل  هندهولپاک کاری منهول و  2

3 

، پایپ اندازی ،کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کندن کاری خامه 

کاری ساحات حفر شده، کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت 

 mtr 1.20                                                        اولی

(Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width(Using 1-3 Ton 

Compactor Machine( 

   1920 1600 متر

4 

ری خامه ، پایپ اندازی، کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کندن کا

کاری ساحات حفر شده ،کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت 

) mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width 1.80      اولی

Using    1-3 Ton Compactor Machine( 

   7200 6000 متر

5 

زی ، کندنکاری ساحات سنگ فرش و یا کانکریت ، پیپ اندا

کمپکشن ، فرش فیته خطر، پرکاری ساحات حفر شده ، کیبل 

                                       اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی

 Trenching/backfilling  Pipe laying and repairing 

(concrete/Tiled) area    1.8 mtr (Depth) X 

0.4~0.6mtr Width  )Using 1~3 Ton Compacter 

Machine)    

   2400 2000 متر
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6 

بور کاری)توسط  ماشین( پر کاری سرک، پیاده رو و یا ساحات 

کانکریت پایپ اندازی  کیبل اندازی و دوباره ترمیم آن به حات 

 More than 2. 0 mtr (Depth) X 4-6 Inch Bore   اولی. 

Diameter 

   7200 6000 متر

7 

د به عمق       سیل بر دن کاری ساحاتکن                                  

3mtr )Depth( X 0.4 – 0.6 m  Width                        

                                                    وکانکریت نمودن ان 

Concrete Foundation 30x30cm and Using 1-3 Ton 

Compactor 

   340 200 متر

8 

ی ساحات سخره و یا کوه زار ، پایپ اندازی ،کیبل کندن کار

                                                               توسط ماشین و  جیکمر اندازی

  1.20 mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width)Using 1-

3 Ton Compactor Machine( 

   960 800 متر

9 

( توسط ماشین و یا 1800 ,2400کیبل اندازی کیبل های مسی)

کیبل راد در داخل دکت های موجوده  و پاک کردن پیپ ها و 

  PVC چهار انچ دکت ها  ) کانال های کانکریتی، پایپ های
   300 250 متر

10 

ول کیبل های فایبر نوری و مسی ) کانکریتی با دحتهیه واعمار هن

به    دچپراست دار  همرا ی ماستر کلیو سرپوش چودنی قفل دار 

 x 1.2 ( W) x 1.8 (L) 1.2 ونصب براکتکیلو  100وزن 

(H) Mtr   (FULL RCC M : 200) 

   14 12 باب

11 

 Steel, GIانچ )  1.5تهیه ، تمدید و بسته کاری پایپ جستی 

Pipe  بروی دیوار و یا جوار پل همرا با بست های فلزی در  )

 هر یک متر و کیبل اندازی آن  
 متر

  280 

 
336   

   1440 1200 متر تمدید کیبل هوایی مختلف النوع باالی پایه های فلزی. 12

13 

 ( جهت تمدید کیبل های هواییGalvanizeمتره) ۹-۶نصب پایه 

 شامل

 Concrete Foundation   0.8 (L) x  0.8 (W) x 1 (D) 

Mtr FULL RCC M 200  

   7 6 عدد

14 
تی ( و چپ تهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول ) کانکری

 راست دار
   10 8 عدد

15 
و نصب خشت پخته باالی آن  ID BALLفایبر گالس با  نصب

 ریگ میده انداختن در صورتیکه ساحه خاک نه داشته باشد.
   10 8 باب

   480 400 متر تهیه ونصب دکت پی وی سی یک انچ و تمدید آن همرای کیبل 16

17 
بست اهنی در هر  در جوار دیوار وپل  همرا با HDPEنصب 

 متر
   480 400 متر

  

  
 

 مسولیت های شرکت افغان تیلی کام وشرکت قراردادی .5

 افغان تیلی کام شرکت مسولیت هایالف. 

نب کتاب ژورنال از طرف شرکت افغان تیلی کام برای اجرای کارات روزمره پروژه برای سوپروایزران دو جا .1

 قصات کهگردد بعد از تکمیل پروژه نواواقص بطور روزمره درآن درج کار و ن بدسترس شان قرار گرفته و پیشرفت

 مایید. نروز حل و ترمیم  10در پروژه میباشد باید در 

 تطبیق مسولیت سروی و پالن هر پروژه و یا مسیر بدوش شرکت افغان تیلی کام بوده، و به شرکت قراردادی جهت .2

 سپرده میشود. 

 . ا شده در محضر شرکت قراردادی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشدو اندازه گیری دقیق کار اجر متراژ .3

فیته س و پایه های تمدید کیبل هوای، فایبر ګال ،HDPEمسؤلیت تهیه نمودن کیبل فایبر نوری ، کیبل مسی ، پیپ  .4

 خطربدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد. 
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 ب. مسولیت های شرکت قراردادی

ی مانند )بیل ، کلند ، جبل ، کراچی دستی ، ماشین کمپکشن ،ماشین قطع کانکریت قراردادی باید وسایل کاری کاف -1

واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی ،البسه  تانکر آب ، اسکواتور ، کیبل راد، وقیر، ماشین میکثر کانکریت،

تمانی ( ضرورت محافظوی مردیکاران وغیره وسایل وسامان االت ساختمانی مورد ضرورت نظربه پروژ های ساخ

 پروژه تهیه نماید.

نماینده با صالحیت ساحوی )سوپروایزربا تجربه دربخش  یک یک نفر انجینر لیسانس فارغ از رشته ساختمانی و -2

فایبر(  که صالحیت تصمیم ونظارت  امور راداشته و مشکالت را به صورت درست و اساسی حل نموده درساحه 

 توظیف نمایند.
 ایت جدول زمانی وتطبیق پالن های کاری تعین شده قرارداد می باشد.قراردادی مکلف به رع -3
قراردادی مکلف است تا روزانه گزارش پیشرفت کار وپالن کاری اینده خویش را ذریعه ایمیل به مسولین ریاست  -4

 تخنیکی سیمدار ارسال نماید.
 ت اولی بدوش قراردادی می باشد .پرداخت هر نوع خسارات ناشی از خسارات کندنکاری و ترمیم دوباره ان به حال -5
،عمق کندنکاری ، کانکریت ریزی وغیره مطابق استندرد مندرج  هندحولدر صورتیکه کار ساختمانی از قبیل اعمار  -6

 قرار داد نباشد، قراردادی مجبور و مکلف است که کار را دوباره طبق استندرد قرارداد انجام بدهد.
رای پروژهای ساختمانی افغان تیلی کام رابه شرکت دومی ویا دیگر شرکت ها قراردادی )شرکت اولی ( نمی تواند اج -7

 ٪ واگذار نماید.20و گروپ ها اضافه از 
مواد ساختمانی از قبیل سمنت تولید کشور، ریگ ، سنگ کرش ،سیخ و غیره مواد ساختمانی با کفیت عالی از بازار  -8

 استفاده گردد.
به افغان تیلی کام بعد از تکمیل هر پروژه می (AS BUILD DRAWING)  قراردادی مکلف به تهیه و تسلیم نقشه -۹

 باشد.
هرنوع کندنکاری که صورت میگیرد خاک های اضافی از ساحه برداشته شود و بصورت اساسی پاک کاری و به  -10

ت همچنان درتمام جاهای که کندنکاری صور، کانکریت و قیر در نظر گرفته شود -حالت اولی اورده شود سنگ فرش 

 خاک غربیل شده انداخته شود.  15cmباید به اندازه   CCNمیگرد سرکیبل های فایبر و 
، پایه های تمدید کیبل هوای، فایبر ګالس و فیته خطر HDPEبجز از تهیه نمودن کیبل فایبر نوری، کیبل مسی ، پیپ  -11

 ده بدوش شرکت قراردادی میباشد. که بدوش افغان تیلی کام میباشد، تهیه سایر مواد و وسایل که درج مشخصات گردی
رف قراردادی جنس را ااگر قراردادی از مواد بی کیفیت استفاده نماید، شرکت افغان تیلی کام بدون در نظرداشت مص -12

با کیفیت عالی استفاده نموده و بعد از تاییدی ریاست تخنیکی سیمدار  ومسترد و قراردادی مکلف است اجناس درست 

 . قابل قبول خواهد بود
 مسؤلیت انتقال اجناس الی ساحات کار بدوش شرکت قراردادی میباشد.  -13
به شرکت افغان تیلی کام الی یک هفته بعد   قراردادی مکلف به تسلیمی چک لست سایت همرا با نقشه مسیر تکمیل شده -14

 از تکمیل سایت و یا مسیر مربوطه میباشد. 
 ساحه کاربدوش قراردادی میباشد. انتقال اجناس از گدام مهتاب قعله به زون مربوطه و -15
خورد مسولیت قراردادی است تا کیبل را از مصرف شخصی (bend radius) در جریان کیبل اندازی اګر کیبل ګرې  -16

 خود خریداری وتمدید کند.
نموده تا  (DIT) در وخت تسلیمي پروژه  قراردادی باید پایپ دومی را در حضور داشت کارمند تلیکام امتحان کاري -17

 .مینان ان حاصل و در جریان کار تخریب یا هم بند نباشداط
 از یک الی شش پایپ میتوان تمدید کند یبه اساس ضرورت در یک کندنکار -18
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 شرایط پرداخت و معیاد قرارداد .6

 معیاد قرارداد برای یک سال می باشد.  .1

صدیق شده و گزارش تیم تخنیکی ونقشه تارائه ویا ساحه بعد از   (segment)مسیر  /سایتتکمیل هرپول قراردادی بعد از .2

 تصدیق ریاست تخنیکی سیمدار؛ محاسبه و مطابق کار های صورت گرفته برای هر سایت پرداخت می گردد.

نظور ا به مقراردی مکلفیت دارد  تا در ختم  کارهای هرسایت؛ چک لیست ویا شرح کاری هر سایت ویا مسیر تکمیل شده ر .3

 روز کاری به ریاست تخنیکی سیمدار افغان تیلی کام ارائه نماید.  20مدت طی مراحل حسابات پولی الی 

ان تلیکام ء وسند رسمي از طریق شرکت افغقراردادي طبق احجام درج شده جدول کاري میتواند کار نماید، بیدون ازامر اعطا .4

 به هیچ صورت نمي تواند ایضافه کاري نماید. 

 جنوب غربزون  Frame Workجدول زمانی تکمیل فعالیت های پروژه 

مالحضا

 ت
 تمدید کیبل فایبر  بورکاری

پایپ اندازی،فرش 

فیته ، تپک کاری 

 وپرکاری

 کندن کاری
 نوعیت کار/ ساحه

  
زمان/رو

 ز

اندازه/مت

 ر

زمان/رو

 ز

اندازه/مت

 ر

زمان/رو

 ز

اندازه/مت

 ر

زمان/رو

 ز

اندازه/مت

 ر

  
دریک 

 روز
50 

دریک 

 روز
500 

دریک 

 روز
350 

دریک 

 زرو
 در شهر ساحه نرمه 200

  
دریک 

 25 روز
دریک 

 روز
500 

دریک 

 روز
70 

دریک 

 روز
 ساحه سنگی 50

  
دریک 

 روز
35 

دریک 

 روز
500 

دریک 

 روز
25 

دریک 

 روز
 ساحه کوه زار 50

  

دریک 

 روز
50 

دریک 

 روز
دریک  500

 روز
30 

دریک 

 روز
 ساحه کانکیت/ سنگ فرش  50

  

دریک 

 روز
100 

دریک 

 روز
یک در 1000

 روز
500 

دریک 

 روز
 ساحه نرمه خارج شهر 500

  
0 0 

دریک 

 روز
 تمدید کیبل/ باالی پایه 0 0 0 0 350

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
10 

قطع سرک قیر، تمدید پایپ 

جستی ودراوردن ان به حالت 

 اولی

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 

 روز
40 

پایپ درجوار  HDPEنصب 

 دیوال وپل مطایق مسخصات

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
40 

تمدیدوبسته کاری نل جستی 

برروی دیوار وجوار پل مطابق 

 مشخصات

  
0 0 0 0 0 0 

 سهدر

 روز
 کانکریتی MH/HHاعمار  1

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 

 روز
2 

کانکرMH/HHاعمارسرپوش

 یتی

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
2 

تهیه/اعمار ونصب سرپوش 

MH/HH چودنی 

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
2 

فا  MH/HHپاک کاری  

 یبرنوری /مسی
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0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
4 

تمدید فایبر گالس با ای دی بال 

 وسایر مشخصات

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 

 روز
مدید متره جهت ت ۹-6نصب پایه  2

 کیبل هوایی مطابق به مشخصات

                    

 

 هولهندساختار و مشخصات  .7
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 ساختار کندنکاری .8
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 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 فورمه ها                                                    عنوان فورمه ها

 تضمین آفر: تضمین بانکی   05فورمه امور ساختمان کوچک/

 )قابل تطبیق نیست( نامه تضمین آفر اظهار   06فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    07فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ ساختمانی امور فورمه
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داخت ا و پیش پرین اجرر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گرديده است. داوطلبان فورمه های تضم}فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آف
 {را در اين پروسه خانه پری نمی نمايند تنها داوطلب برنده اين دو فورمه را ارائه می نمايند

 

 

 

 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذينفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاريخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

م نا}اجرای  برای {رددتاريخ درج گ}آفر خود که به تاريخ  "داوطلب"منبعد به نام  {،نام مکمل داوطلب درج گردد}که  يافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {شماره اعالن تدارکات درج گردد}ت اعالن تدارکات شماره تح {قرارداد درج گردد

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

غ مجموعی مبل بدينوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاريم که بدون تعلل، {نام بانک درج گردد}بر اساس درخواست داوطلب، ما 

يل گرديده عمال ذارا  بعد از دريافت اولین تقاضای تحريری شما در صورت که داوطلب مرتکب {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}

 باشد، بپردازيم:

 تغییر يا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ (1)

 ت حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباها (2)

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

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

 ق حکم ماده چهل و نهم اين قانون.در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در اين داوطلبی مطاب (5)

 اين ضمانت در حاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:   

ضمین تسازی  درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم (6)

 ؛ يادستورالعمل برای داوطلباناجرا طبق 

عد از ختم میعاد اعتبار روز ب 28( 2امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ يا ) (1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

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

 در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت اين تضمین بايد توسط ما قبل از میعاد فوق دريافت شده باشد.

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 785ه شماره اين تضمین تابع مقرره منتشر
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 {امضای مسئول مربوط درج گردد}امضا: 

 {مهر گردد}مهر: 

 

 اظهار نامه تضمین آفر

 06فورمه امور ساختمان کوچک/
 

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  شماره اعالن تدارکات:

 {شماره داوطلبی درج گردد}  شماره شرطنامه داوطلبی:

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

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

 

 {نام مکمل اداره درج گردد}به: 

 ما اشخاصیکه در زير امضا نموديم، اظهار مینمائیم که:

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

سر از  {درج گرددتعداد سال }ما می پذيريم که درصورت نقض وجايب مان تحت شرايط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت 

 محروم گرديم. وجايب داوطلب تحت اين آفر شامل موارد ذيل می باشد: {تاريخ درج گردد}

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 يا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛تغییر  -2

 انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ -3

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛ -4

 .داد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برندهفراهم نکردن تضمین اجرای قرار -5

روز بعد  28رنده ويا وطلب باين اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با دا

 از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

 {ين اظهار نامه را داردامضای شخصی که صالحیت امضای ا}امضا : 

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

 {روز، ماه و سال درج گردد}تاريخ: 

 {مهر گردد}مهر :  
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  {يادداشت: درصورت شرکت مشترک، اين اظهار نامه تضمین آفر بايد به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}

 

 

 ر مشروط(تضمین اجرا بانکی )غی

 07فورمه امور ساختمان کوچک/

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک: 

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذينفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاريخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

 {شده خانه پری می نمايدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه }

ره قرارداد شما}ماره ياد می شود، قرارداد ش "قراردادی"منبعد بنام {، که نام مکمل قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نموديم که 
ارداد و م قرنا}انجام منظور { را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بسال درج گردد روز، ماه و}مؤرخ { درج گردد

 { عقد می نمايد. توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم می باشد. 

را بمجرد دريافت اولین { به حروف و ارقام درج گردد 19مبلغ}به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه داليل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب 

  شما، بپردازيم.

هر کدام که {درج گردد 20روز، ماه و سال}( روز بعد از تسلیمی تصديقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما يا الی تاريخ 28اين تضمین )

اول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمین بايد قبل از تاريخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده 

 شود. 

 یباشد.)الف( آن م 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 ه  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{}امضا، نام و وظیفه نمايند

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}

 

                                                 
 نماید{}تضمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج می 1۹
که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را از ( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت 28}این تاریخ ) 20

اف این پاراگر بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر
ل از ختم اعتبار ( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قب1( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت )

 تضمین، موافقه مینماید"{
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورمه امور ساختمان کوچک/

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمايد}

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذينفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاريخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

ياد  "قراردادی"بنام  منبعد {، کهنام و آدرس قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نموديم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

داره ی شود با امرداد ياد { را که منبعد بنام قراروز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}اره می شود، قرارداد شم
 {عقد نمايد. نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان

 .  خت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیردعالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد، پیش پردا

ت اولین د دريافرا بمجر{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}به درخواست قراردادی، تعهد می نمايیم که بدون چون و چرا مبلغ 

رت گرفته ز صوهیتقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تج

  باشد، به شما بپردازيم.

ردادی به وسط قرامتذکره فوق بايد تاين يک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت اين ضمانت طوريکه پیش پرداخت 

 }شماره و محل حساب درج گردد{حساب نمبرش دريافت شده باشد 

ش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت يا تصديقنامه پرداخت مبلغ اين تضمین بصورت تدريجی به اندازه باز پرداخت پی

( فیصد قیمت 80از آن تذکر و به ما ارائه گرديده، کم میگردد.  اين تضمین بمجرد دريافت کاپی تصديقنامه پرداخت که بیانگر اينکه )

 فاقد اعتبار میگردد.   {ردددرج گ 21روز، ماه و سال}قرارداد برای پرداخت تصديق گرديده، يا به  تاريخ 

 اطاق تجارت بین المللی، میباشد. 785اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 {امضا نماينده با صالحیت اخذ گردد}

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

                                                 
( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را 28}این تاریخ )  21

گراف این خر پاراآتم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت از بانک بصورت کتبی قبل از خ
واست کتبی اداره قبل از ( سال در مقابل درخ1( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از )

 وافقه مینماید"{ختم اعتبار تضمین، م
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل برای  28اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده  در اين موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح يا تعديل از اثر}

دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بديل  16ماده  3داوطلبان، تعديل قیمت در جريان پروسه ارزيابی مطابق بند 

طلبان، يا تغییرات ودستور العمل برای دا 27دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  18مطابق ماده 

ديگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرايط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول 

  {بندی، و امثال آن شامل می باشد.

برنده نام و آدرس داوطلب }و  {نام و آدرس اداره درج گردد}میان  {سال، ماه و روز درج گردد}اين موافقتنامه به تاريخ 
 عقد گرديده است. {درج گردد

نام و نمبر تشخیصیه قرارداد }اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد 
 پذيرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نمايد.  {درج گردد

 اين موافقتنامه موارد ذيل را در بر می گیرد:

ات و اصطالحات شامل اين موافقتنامه عین معنی را افاده می نمايند که بترتیب در شرايط قرارداد به آن نسبت داده کلم .1

 می شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از اين موافقتنامه تلقی میگردند. 

و هرگونه نواقص را مطابق قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نمايد که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل  .2

 شرايط اين قرارداد رفع می نمايد.

اداره نیز تعهد می نمايد که قیمت قرارداد يا ديگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرايط اين قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و  .3

 رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در اين قرارداد پرداخت نمايد. 

4.   
 

 ای شاهد که سبب تشکیل اين موافقتنامه گرديده اند:طرف ه

 {خانه پری گردد}  مهر در حضور 

 {خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسلیم گرديد

 {خانه پری گردد}   در حضور

 {امضا توسط نماينده با صالحیت اداره}  امضا الزام آور اداره:      

 {ا صالحیت قراردادیامضا توسط نماينده ب} امضا الزام آور قراردادی: 

 


