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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 افغانی 500المللی ترتیب گرديده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک  که قیمت تخمینی تدارکات الی )

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

 می گیرد. 
 

ل تدارکات و مفاد اين شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گرديده و در صورت مغايرت میان قانون و طرزالعم

 ه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. اين شرطنام
 

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

 اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 
 

ويل کننده تمويل ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تم 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

 

 ور رياست جمهوریرياست عمومی اداره ام

 اداره تدارکات ملی 

 رياست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرين، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
صريح گرديده که شامل هرگونه مصارف عامه ت عبارت از پول يا ساير دارائی های مالی و عايدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و وجوه عامه 1

ختیار اداره گذاشته می مراحل بودجوی و همچنان ساير وجوه بودجوی به شمول هزينه های کمکی و اعتبارات پولی که در امنابع مالی مناسب به اداره با طی 

 شود، می باشد.

 

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

 الف. عمومیات

ساحه  -1ماده 

 داوطلبی

)  5قسمت و  صفحه معلومات داوطلبیمندرج  امور ساختمانیاين شرطنامه را به منظور تدارک داره ا 1.1
صادر مینمايد. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش های اين داوطلبی به شمول شرايط خاص قرارداد( 

صفحه معلومات داوطلبی  و شرايط خاص در و نوع قرارداد  (Lotنام و نمبر تشخیصیه هر بخش )
 . درج می گرددداد قرار

شرايط خاص و مندرجات  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب برنده امور ساختمانی را به تاريخ مندرج  1.2
 تکمیل می نمايد.  قرارداد

 : در اين شرطنامه 1.3

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

 مقابل می باشد؛وسط طرف تدريافتی 

 در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛ -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 وجوه  اداره، 2.1 وجوه -2ماده 

مالی تعهد شده را برای تاديات موجه تحت قرارداد امور ساختمانی که اين شرطنامه به منظور آن 

  صادر گرديده است به کار می گیرد.

و عايدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ عبارت از پول يا ساير دارائی های مالی  وجوه عامه   2.2

امور مالی و مصارف عامه تصريح گرديده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل 

بودجوی و همچنان ساير وجوه بودجوی به شمول کمک ها و قرضه های که در اختیار اداره گذاشته 

 می شود، می باشد.

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل  اداره، 3.1 لبفساد و تق -3ماده 

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

 افاده می نمايند: 

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

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

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

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

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

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 داوطلبان  عبارت ازاجبار:  -4

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

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

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

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

 نمايد. 

ب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، اداره در صورت ارتکاب فساد، تقل 3.3

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

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

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد. 

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

 سايراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نمايد. 

داوطلب  - 4ماده 

 واجد شرايط
 

صفحه معلومات 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 ثبت در  داوطلبی

 د. يک کشور بوده و يا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمايد، تبعه همان کشور محسوب می گرد

با يک يا بیشتر جوانب اين داوطلبی تضاد منافع دارد  داوطلب نبايد تضاد منافع داشته باشد، داوطلب 4.2

اگر  بصورت مستقیم يا غیر مستقیم با شرکت يا طرف که طرح، مشخصات و ساير اسناد مربوط اين 

هاد شده باشد پیشن منحیث مدير پروژه تحت اين داوطلبیرا ترتیب نموده و يا با شخص که  تدارکات

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

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

 ی شوند.   همچنین شرکت های متعلق به آن در اين داوطلبی غیر واجد شرايط پنداشته م

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و يا تحت محرومیت عقد نمايد. لست داوطلبان محروم  4.3

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

 صفحه معلومات داوطلبی مطابق مندرجات داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خويش را  4.4

 .ارائه نمايد

اهلیت  - 5ماده 

 داوطلب 

بان شرح اولیه شیوه کاری پیشنهادی و جدول امور ساختمانی بشمول نقشه ها و چارت لتمام داوط 5.1

 ، ارائه می نمايند.  فورمه های داوطلبی 3قسمت های مورد نیاز را در  

در صورت انجام ارزيابی قبلی اهلیت داوطلبان، عقد قرارداد صرف با داوطلبان موفق در ارزيابی قبلی اهلیت  5.2

صورت می گیرد. داوطلبان موفق در ارزيابی قبلی اهلیت معلومات تجديد شده در مورد اهلیت خويش و يا 

تجديد يا تآيید استمرار اهلیت در  استمرار اهلیت ارزيابی شده  را  در روز تسلیمی آفر ارائه می نمايند. 

 درج میگردد.   3قسمت 

در صورت عدم راه اندازی ارزيابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذيل را بر عالوه  5.3

می  3قسمت ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات شامل 2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 
 طور ديگر تذکر رفته باشد: صفحه معلومات داوطلبینمايند. مگر اينکه در 

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

 باشد؛ 

 صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛ -2
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 سال گذشته؛ 5ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در  -3

در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زير کار و يا تجربه کاری با ماهییت و اندازه مشابه  -4

 قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می توان برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت. 

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

جرای اين قرارداد اختصاص اهلیت و تجارب کارمندان مديريت ساحه و پرسونل تخنیکی که برای ا -6

 داده می شود؛

يا اظهار نامه تصفیه گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش يا بیانیه مفاد و ضرر  -7

 سال گذشته؛( 5مالیاتی در )

مدارک که نشان دهنده موجوديت سرمايه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای اين قرارداد  -8

، که بدون شمولیت پیش پرداخت ساير منابع مالی قابل دسترس(و  اعتبارات )قرضه()دسترسی به 

قابل اجرا تحت اين قرارداد بشتر از ساير تعدات مالی داوطلب برای ساير قرارداد ها و آفر های ارائه 

 شده باشد.

معلومات در مورد دعاوی در جريان و يا اختتام يافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل  -9

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

دو يا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  5.4 

 طور ديگر تذکر رفته باشد:  ،صفحه معلومات داوطلبیرعايت موارد زير می باشد. مگر اينکه در 

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

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

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

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

 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

جهت واجد شرايط شناخته شدن برای اعطای قرارداد، داوطلب بايد معیار های اهلیت ذيل را دارا  5.5 

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

 ؛صفحه معلومات داوطلبیحجم معامالت در سکتور ساختمانی در خالل مدت مندرج  -1

اختمانی در حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با تجربه منحیث قراردادی اصلی در امور س -2

)بمنظور مطابقت با  صفحه معلومات داوطلبیاندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج  

قرارداد که تحت ( فیصد امور ساختمانی را تکمیل نموده باشد( 70اين معیار داوطلب بايد حد اقل )



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

4 
 

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

 نظر گرفته شود؛

صفحه معلومات  يک پالن دسترسی )مالکیت و اجاره( به موقع تجهیزات مورد نیاز مندرج -3
 ؛داوطلبی

( سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حد 5داشتن يک مدير قرارداد با ) -4

 جربه کاری منحیث مدير؛( سال ت3اقل )

صفحه معلومات که کمتر از مبلغ تذکر رفته در انواع اعتبارات )قرضه(   دارايی های سیال و يا -5
نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای ساير قرارداد ها بدون شمولیت پیش پرداخت  داوطلبی

 قابل اجرا تحت اين قرارداد باشد؛ 

ور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب يا شريک داوطلب مشترک در گذشته منجر استمرار دعاوی يا استمرار صد

 به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلب شده می تواند. 

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

فیصد معیار اهلیت را 100شريک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا 

( فیصد معیار های 40( فیصد و شريک اصلی حد اقل )25تکمیل نمايد. هر شريک بايد حد اقل )

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

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

 معلومات داوطلبی طور ديگر تذکر رفته باشد. 

هر   -6ماده 

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

داوطلب بیشتر از يک آفر ارائه نموده و يا در بیشتر از يک آفر شريک باشد منجر به رد تمام آفر های 

ر صورتیکه که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بديل د

 مجاز باشد از اين امر مستثنی است. 

مصارف  -7ماده 

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

بازديد از   -8ماده 

 ساحه 
داوطلب می تواند با قبول مسئولیت و خطرات مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازديده نموده و  8.1

معلومات الزم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد امور ساختمانی را جمع آوری نمايد. مصارف بازديد از محل 

 به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

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

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

 قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی   

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  
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 قسمت چهارم: شرايط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرايط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 قسمت هفتم: نقشه ها   

 2قسمت هشتم: بل احجام کاری  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

وضیح ت -10ماده 

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

داوطلبی باز و  ( روز در7مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبی

( 3ره درخالل مدت )( روز در داوطلبی مقید قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. ادا4)

سال می نمايد. کاری در داوطلبی مقید توضیح کتبی را به داوطلب ارروز ( 2روز کاری در داوطلبی باز و )

است ارسال نقل اين توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دريافت نموده اند بدون تذکر منبع درخو

 میگردد. 

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

صفحه ندرج در اوطلبی در محل، تاريخ و وقت ماداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از د
 دعوت نمايد. معلومات داوطلبی،

ريخ برگزاری از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحريری قبل از تا 10.3

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نمايد.  

هیه شده  تگزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت و جوابات ارائه شده بشمول هر جواب ديگری  10.4

رسال میگردد. هر ا( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، 4بعد از جلسه، درمدت حد اکثر )

اين  11ده مه در روشنی ماگونه تعديل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنا

 دستورالعمل صورت می گیرد. 

عديل ت -11ماده 

 شرطنامه
 اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعديل نمايد. 11.1

ت نموده ضمايم صادره جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را درياف 11.2

 ردد. داوطلبان دريافت ضمیمه را به صورت کتبی تصديق می نمايند. اند ارسال میگ

ی يک ضمیمه اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، ط 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 داوطلبیتمام اسناد مربوط آفر به زبان که در   12.1 زبان آفر - 12ماده 

اسناد شامل  -13ماده 

 آفر
 آفر ارائه شده شامل اسناد ذيل می باشد: 13.1

                                                 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2
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 اين دستور العمل؛ 17تضمین آفر در مطابقت با ماده  -1

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 داوطلبی؛فورمه آفر  -3

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 آفر های بديل در صورت که مجاز باشد؛ و -5

 .صفحه معلومات داوطلبیساير مواد مطالبه شده در  -6

ار قیمت به اساس بل احجام کدستورالعمل اين  1ماده  1قرارداد برای تمام امور ساختمانی مندرج بند  14.1  آفر قیم – 14ماده 

 گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد می باشد.   

ا ارائه نمايد. رداوطلب بايد نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی مندرج بل احجام کاری  14.2

مل شده محسوب اقالم که برای آنها نرخ و قیمت ارائه نشده باشد، قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شا

آن  می که برایگرديده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورتیکه مجموع قیمت قلم يا اقال

و محسوب ( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نمايد، آفر وی غیر جوابگ10قیمت ارائه نشده است، از )

   میگردد. در صورت تصحیح، اغالط خط زده شده، تصحیح شده امضا و تاريخ تصحیح درج گردد.

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

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

 ها و قیمت مجموعی آفر شامل گردد.   

ومی شرايط عم 47و احکام ماده  شرايط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4
معلومات الزم  ، نرخ ها و قیمت های آفر در جريان اجرای قرارداد قابل تعديل میباشند. داوطلبقراداد

 را توام با آفر خويش ارائه می نمايد.  خاص قرارداد وشرايط عمومی  47مندرج ماده 

اسعار آفر و  -15ماده 

 پرداخت
را به واحد پولی افغانی ارايه نمايد، مگر اينکه در  5بايد نرخ فی واحد و قیمت های مندرج آفر داوطلب 15.1

 طوری ديگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبی

 اشد. بمی  صفحه معلومات داوطلبیمنبع نرخ تبادله، نرخ فروش د افغانستان بانک در روز مندرج  15.2

 داوطلب مکلف است جزئیات اسعار خارجی الزم را در آفر ارائه نمايد.  15.3

میعاد  -16ماده 

 اعتبار آفرها
اين مدت در داوطلبی های ملی  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 کمتر از 90نمی تواند بیشتر از )

میعاد مندرج اين شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار 

 روز بوده نمی تواند.  120آفر بیشتر از 

ر حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نمايد تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمديد د

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

                                                 
 

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

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

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

 ردد. در صورت در جريان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگ

تضمین آفر  -17ماده 

و اظهار نامه تضمین 

 آفر 

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

 تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

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

 ارايه گردد. تضمین آفر می تواند: صفحه معلومات داوطلبیاسعار قابل تبديل مطابق 

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

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

صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعیت داشته باشد، بايد نهاد مالی مشابه 

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

)فورمه های قرارداد  9قسمت مین آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های تضمین آفر مندرج تض -3
و يا فورمه های ديگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گرديده باشد، ترتیب  و تضمینات(

 گردد. 

اره به اسرع وقت  قابل ،  با درخواست کتبی اداين دستورالعمل  17ماده  5بند در صورت تطبیق هدايت  -4

 پرداخت باشد. 

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

اين دستورالعمل، حد  16ماده  2میعاد اعتبار تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  -6

 .( روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و يا میعاد تمديد شده آن باشد28اقل )

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

گرديده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، 

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

 داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد.با تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد از عقد قرارداد  17.4

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

ماده  2در صورت تغییر يا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند  -1

 اين دستور العمل؛ 16

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

اين  28ماده  2در صورت اجتناب داوطلب از پذيرش اشتباهات محاسبوی در آفر در مطابقت با بند  -3

 دستور العمل؛
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 اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خالل مدت معینه؛ -4

 عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ -5

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

، تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر بايد بنام داوطلب باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6

 باشد.  (JVمشترک )

 های آفر –18ماده 

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

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

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

لب می تواند آفر های بديل را با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره  صرف در صورت که آفر اصلی ارائه داوط -1

 شده دارائی نازلترين قیمت باشد، آفر بديل را مالحظه می نمايد.

 يا 

داوطلب می تواند آفر بديل را بدون آفر اصلی تسلیم نمايد که در اين صورت آفر های اصلی و آفر های  -2

 دام به نوبه خود ارزيابی می گردند. بديل هر ک

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

پیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاريخ تکمیل بديل در حدود مناسب و ديگر جزئیات مربوط جهت ارزيابی 

    آفر های بديل توسط اداره را ارائه نمايند. 

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"عالمه گذاری نمايد. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه  "اصل"عالمه کلمه 

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

 آن قابل اعتبار خواهد بود. 

اصل و کاپی های آفر بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماينده قانونی داوطلب  19.2

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

 را امضا نموده، امضا گردد.     تمام صفحات آفر که نوشته يا تعديل گرديده بايد توسط شخص که آفر گردد. 

 هرگونه وسط نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه   19.3

 آفر را امضا نموده يا نماينده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد. 

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

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

 

 تسلیمی  آفرها  د.
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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

، امکان پذير می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر الکترونیکی، صفحه معلومات داوطلبیتذکر آن در 

در پاکت های جداگانه پیروی می نمايد. داوطلب آفر را  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؛صفحه معلومات داوطلبی عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -1

 باشد.  شرايط خاص قرارداد و  صفحه معلومات داوطلبیداوطلبی متذکره  حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشايی آن قبل از تاريخ آفر گشايی در مطابقت به مواد مربوط دستور  -3

 العمل.  

دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد  20ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  20.3

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

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

 ندارد. العجل را

  میعاد –21ماده 

 آفرها تسلیمی
صفحه معلومات به آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیآفر ها بايد قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج  21.1

 تسلیم گردند. داوطلبی 

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

تسلیمی آفر ها را تمديد نمايد. در اين صورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب در طول 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 

 تعديل آفرها و 

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

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

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

 اين اطالعیه بايد:

اين دستورالعمل ارسال گرديده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با  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

 بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.    تعديل آفر هاتعويض يا  23.2
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در فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد  هرگونه انصراف، تعويض و تعديل آفر ها 23.3

اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمديد شده اعتبار آفر صورت گرفته 

نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر يا اجرای اظهار نامه تضمین آفر 

 میگردد. دستور العمل برای داوطلبی  17مطابق ماده 

 داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی يا در اثر تعديل در مطابقت  با اين ماده دستور العمل پیشنهاد می نمايد.  23.4 

 آفر گشايی و ارزيابی   هـ.

 گشايی آفر –24ماده 

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

 

نشانی شده و  "انصراف"را که با کلمه در مجلس آفر گشايی، ريیس هیئت آفر گشايی ابتدا آفر هايی  24.2

قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خويش را تسلیم نموده اند،  را اعالم و بدون باز 

  شدن مسترد می نمايد.

هیئت آفر گشايی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بديل )در  24.3

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

ات را که اداره مناسب بداند موجوديت تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و ساير جزئی

اين دستور  22ماده  1قرائت می نمايد. در آفر گشايی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اينکه مطابق بند 

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

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

اين دستور  24ماده  3اداره رويداد جلسه آفر گشايی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  24.4

 العمل تهیه می نمايد. 

هیئت آفر گشايی، فورم های معیاری آفر گشايی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری،  24.5

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

ويش را چسپ شفاف در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خ  24.6

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

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

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

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزيابی ابتدايی، هر نوع محرم بوده، نبايد افشاء گردد. 

علی الرغم  مفصل، ارزيابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد.

وارد فوق، از زمان آفر گشايی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد م

 مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، بايد به صورت کتبی آن را انجام دهد.
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 آفر توضیح –26ماده 

 ها

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

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

نمايد، مگر اينکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نمايد. هر نوع توضیح ارائه شده بدون درخواست 

 اداره، قابل قبول نمی باشد. 

ارزيابی و   -27ماده 

جوابگويی  تشخیص

 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

 دارای تضمین آفر می باشد؛ و -3

 جوابگوی معیارات و شرايط شرطنامه می باشد.  -4

جوابگو آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرايط و مشخصات آفر  27.2

 شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می شود که:

 تاثیر قابل مالحظه باالی حدود، کیفیت  يا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ -1

ناد داو طلبی داشته که حقوق اداره يا مکلفیت های داو طلب تحت اين قرار داد را بر ناسازگاری با اس -2

 خالف شرطنامه  محدود نمايد؛

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

آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گرديده و بعداً با اصالح انحرافات، استثنأت  يا  27.3

 قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

 هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترين نرخ يا با ساير داوطلبان  صورت گرفته نمی تواند.  27.4

شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر قیمت  داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در 27.5 

 يا تعديل آفر صورت گیرد. 

 تصحیح – 28ماده 

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

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

 ذيل صورت میگیرد: 

اشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته ب -1

 بود.

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

مگراينکه ازنظر اداره به صورت واضح کدام عالمه اعشاری در قیمت  قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

ت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد بیجا تحرير گرديده باشد، که در اينصور

 فی واحد اصالح می گردد؛
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و تضمین آفر وی غیر هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خويش را  قبول نکند، آفر وی رد  28.2

اين دستور العمل اجرا می  17ماده  5بند  2قابل استرداد دانسته شده يا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 

 گردد. 

 در اسعار –29ماده 

 آفر ارزيابی
، داوطلب در صورتیکهاين دستور العمل ارزيابی میگردد،  15ماده  1آفر ها به واحد پولی افغانی مطابق بند  29.1

با استفاده از نرخ مبادله  واحد پولی افغانی آفر به قیمت نرخ مبادله ديگری را استفاده نموده باشد نخست 

 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 
 

اداره آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده را در مطابقت با معیارات و شرايط و مشخصات تخنیکی مندرج  30.1

آن ارزيابی می نمايد.  در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی  شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن

شده، پس از ارزيابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزيابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزيابی می 

ت تواند پروسه ارزيابی را ختم، گزارش خويش را به آمر اعطاء ارائه نمايد. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیم

ارزيابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزيابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزيابی شده را مورد 

 ارزيابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزيابی مفصل قرار می دهد.

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

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

منهای هر گونه وجه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که بصورت رقابتی قیمت گذاری  -2

 شده اند؛

تطبیق يک تعديل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاريخ تکمیل بديل در  -3

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

 5تطبیق تعديالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات يا ديگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند  -4

 اين دستور العمل؛ 23ماده 

حق قبول يا رد هر گونه تفاوت، انحراف يا پیشنهاد بديل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات  30.2

و پیشنهادات بديل و ديگر عوامل بیشتر از نیازمنديهای شرطنامه يا اينکه سبب مفاد غیر ضروری اداره 

 گردد، در ارزيابی مد نظر گرفته نمی شود. 

شرايط   47در ارزيابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرايط تعديل قیم در جريان اجرای قرارداد تحت ماده  30.3 
 مد نظر گرفته نمی شود. عمومی قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو يا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش  30.4 

 می نمايد.  هزينه ترکیب تمام بخش ها تطبیق 

ترجیح  -31ماده 

 داخلی
 ترجیح تدارکات از منابع داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.  31.1

 و.اعطاء قرارداد
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 معیارات – 32ماده 

 قرارداد اعطاء

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

 اعطاء می نمايد.   

 حق –33ماده 

 رد و آفر هر قبول

   ها آفر تمام يا يک

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

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

باشد مشروط بر اينکه داليل رد آفر ها يا فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور رسمی به اطالع داوطلبان 

 رسانیده شود. 

 – 34ماده 

 و اعطاء اطالعیه

 امضای

 موافقتنامه

  قرارداد

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

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

در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری آن کمیسیون، 

ه قبولی را بعد از قبول آفر، پیش از ختم نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. اداره نام

میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نمايد. اين نامه بیان کننده قیمت قرارداد بوده که بعد از 

 اجرا، تکمیل، و مراقبت امور ساختمانی به قراردادی پرداخت میگردد.
 

برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب  34.2 

طی  میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نمايد. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت 

 ( روز بعد از دريافت امضا نموده و به اداره تسلیم نمايد10)

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

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

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 قیمت های خوانده شده در آفر گشايی؛ -2

 نام و قیمت ارزيابی شده هر آفر؛ -3

 ديده و داليل رد آن؛نام داوطلبانیکه آفر هايشان رد گر -4

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

 

بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلبان غیر موفق داليل عدم موفقیت آفر خويش را  34.4 

بصورت کتبی از اداره مطالبه نمايند. اداره پاسخ خويش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر داليل 

 عدم انتخاب آفر ارائه می نمايد. 

تضمین  -35ماده 

 اجراء

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

 )فورمه های قرارداد( 8قسمت را در مطابقت با شرايط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 

يا ساير اشکال قابل قبول به اداره باشد به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده شده است ، ارايه 

 نمايد.
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انک مقیم بدر صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از يک  35.2

ای اين در جمهوری اسالمی افغانستان يا بانک خارجی قابل قبول اداره که نمايندگی بمنظور اجر

 تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نمايد. 

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

 سازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد نمیگردد. 

اداره فوراً پس از دريافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با   35.4

 عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نمايد.داوطلب برنده و 

پیش  -36ماده 

پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

از آن تذکر  شرايط عمومی قرارداداداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در  36.1

باشد.  صفحه معلومات داوطلبیرفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج 

اين شرطنامه  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
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر يا خساره مند گرديده يا  38.1

یته بررسی کمگردد، 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

 



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

15 
 

 معلومات داوطلبی حهقسمت دوم:  صف

 

 عمومیات الف.  

دستورالعمل  1ماده 

 برای داوطلبان

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

 :و شماره اين داوطلبینام 

 ن غربتهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل مسی برای زو

 MCIT-AFTEL/1401/W-0023/NCBشماره داوطلبی: 

 به شکل قرارداد چهارچوبی نوع قرارداد: 

 میباشد هرات و فراهشامل واليات  غربزون 

سی برای زون تهیه 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.  1ماده  1در بند نام اداره تدارکاتی 

 {برای زون غرب تهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل مسی }پروژه 

 می باشد. 

دستورالعمل  4.1ماده 

 داوطلبانبرای 

 داوطلبان کشور های ذيل واجد شرايط نمی باشند:

 {قابل تطبیق نیست }

دستورالعمل  4.3ماده 

 برای داوطلبان

يل قابل ذلست 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 

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

 داوطلب باشد؛ 

                                                 
.در صورت تطبیق ارزيابی قبلی اهلیت، اين ماده حذف گردد 6  
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 صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛ -2

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

زير کار و  تجربه کاری با ماهییت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی -4

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

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

د رب کارمندان مديريت ساحه و پرسونل تخنیکی که برای اجرای اين قراردااهلیت و تجا -6

 اختصاص داده می شود؛

ه تصفیه يا اظهار نامگزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش يا بیانیه مفاد و ضرر  -7

 سال گذشته؛( 5مالیاتی در )

ارداد ی اجرای اين قرمدارک که نشان دهنده موجوديت سرمايه دورانی کافی نزد داوطلب برا -8

ش ، که بدون شمولیت پیو ساير منابع مالی قابل دسترس( اعتبارات )قرضه()دسترسی به 

رارداد ها و پرداخت قابل اجرا تحت اين قرارداد بشتر از ساير تعدات مالی داوطلب برای ساير ق

 آفر های ارائه شده باشد.

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

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -10

 10جزء  75.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

دستورالعمل  5.4ماده 

 برای داوطلبان

دستور العمل  5ماده  4در صورت ورود تعديل در اهلیت الزم مطالبه شده از داوطلبان که مندرج بند 
 میباشد:برای داوطلبان 

 ؛برای هر شريک مشترک باشددستور العمل اين  5ماده  3آفر شامل معلومات مندرج بند  -1

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

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

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

 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

دستورالعمل  5.5ماده 

 برای داوطلبان

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

ک اصلی حد ( فیصد و شري25، هر شريک بايد حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت 

جمع می  هم ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نمايد. ارقام اهلیت هر شريک شرکت مشترک با40اقل )

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

 .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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 وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها تنوت: 

 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

  داوطلبان

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

 2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

دگی معادل در حد اقل الزم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچی

 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

 چهار میلیون و دو صد هزار( افغانی)

 و يا

 7،000،000زه ماهیت و پیچیدگی معادل مبلغ اصلی مشابه در امور ساختمانی با اندادو قرارداد  -2

 هفت میلیون( افغانی)

 3جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

یکثر ماشین، ماشین کمپکشن، ماشین قطع کانکريت و قیر، ماشین م بیل، کلند، جبل، کراچی دستی،

محافظوی کارگران  کانکريت، تانکر آب، سکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی، البسه

 شد.و غیره وسايل و سامان آالت ساختمانی مورد ضرورت نظر به پروژه های ساختمانی، داشته با

 4جزء  5.58ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 داشتن کارمندان ذيل:

 حد اقل تجربه کاری مشابه درجه تحصیل 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

 سال تجربه در امور ساختمانی مشابهسه 

 

 5جزء  5.59ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 يد:مندرج ذيل مطابقت داشته باشند، ارائه نما را ارائه نمايد که داوطلب بايد اسنادی مالی

(افغانی ارمیلیون و هفت صد و پنجا هز يک) 1،750،000مبلغ  حد اقل مبلغ دارائی های نقدی )ستیتمنت بانکی(

لی تاريخ آخرين صدور صورت حساب بانکی از تاريخ اعالن دعوت به داوطلبی )اعالن( اتاريخ  و بايد )حتمی(میباشد 

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

 ن به دعوتدر صورت که تاريخ صدور توانائی مالی ويا صورت حساب بانکی ارائه شده قبل از تاريخ اعال

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

ی داوطلب، ( منحیث دارائی نقدی ويا توانائی مالLine of Creditدر صورت ارائه تسهیالت اعتباری )

بلغ خواسته ئی متسهیالت اعتباری بايد مطابق نمونه صادر شده اداره محترم تدارکات ملی باشد و دارا

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

 رد و غیر جوابگو پنداشته می شود

                                                 
 .ماده حذف گردد در صورت تطبیق ارزيابی قبلی اهلیت، اين8

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

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 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

 ارائه میگردد.  {دری}به زبان آفر

 6جزء  13ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 داوطلب بايد همراه با آفرخويش اسناد اضافی ذيل را ارائه نمايد:

 این دستور العمل 17.  تضمین آفر در مطابقت با ماده 1

 . بل احجام کاری قیمت کذاری شده2

 . فورمه تسلیمی آفر 3

 معلومات اهلیت. اسناد و فورم 4

 . کاپی جواز کاری با اعتبار5

 .  جدول زمانی/ پالن کاری6

. تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلب مهر گردد و 7

فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب باید 

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

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

 مهر گردد.

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

مخابراتی بعد از برنده  (اندازی فایبر نوری و کیبل مسی

شدن جواز نامه اداره محترم اترا الزامی میباشد داوطلب 

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.{افغانیواحد پول }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 }منبع نرخ تبادله اسعار 

 تاريخ تبادله اسعار }يوم آفر گشايی{ خواهد بود.

دستورالعمل  16.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.  {روز بعد از ختم میعاد ضرب االجل تسلیمی آفره می 90نود }میعاد اعتبار آفر

دستورالعمل  17.2ماده 

 برای داوطلبان

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

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

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

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

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

 ديده و غیر جوابگو محسوب میگردد.)آفرگشائی( باشد، دراين صورت، آفر ارائه شده داوطلب رد گر

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

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

دستورالعمل  18.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 ج. تسلیمی آفر ها 

دستورالعمل   20.1ماده 

 برای داوطلبان

 {درج گردد "قابل قبول نیست" }ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی 

 1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

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

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

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

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

 2جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 : داوطلبینام و نمبر تشخیصیه اين 

 تهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل مسی برای زون غرب

 MCIT-AFTEL/1401/W-0023/NCB   .می باشد 
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 3جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

     .  نگردد باز 1401دلو /  /30تاريخ هشدار اينکه قبل از نام، نمبر تشخیصیه و پاکت شرطنامه حاوی  

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 بجه قبل  از ظهر  10:00ساعت ( يک شنبه)  1401/  دلو /30ها آفر 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

 جلسه آفر گشائی در مکان ذيل داير می گردد:

مخابرات و وزارت محمد جان خان وات تعمیر پست پارسل شرکت مخابراتی افغان تلی کام آدرس: 

 و تدارکات{، آمريت تهیه تکنالوژی معلوماتی

 {چهارماطاق کنفرانس هامنزل و شماره اطاق: }منزل 

 شهر: }کابل{

 }يک شنبه{ 1401دلو / /  30 :تاريخ

 قبل از ظهر10:00ساعت زمان: 

دستورالعمل  31.1ماده 

 برای داوطلبان

 ترجیح تدارکات از منابع داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.

 

 عقد قراردادهـ.  اعطا 

دستورالعمل  35.1ماده 

 برای داوطلبان

( روز بعد از دريافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد 10داوطلب برنده مکلف است در خالل مدت )

  را در مطابقت با شرايط عمومی قرارداد اريه نمايد.

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

  با قانون تدارکات افغانستان اجراء میگردد. در صورت ضرورت مطابقپیش پرداخت 

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  38.1ماده 

 برای داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذيل ارسال شده می تواند: 

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

 درخواست نمايد.

آمر تهیه و تدارکات، شرکت مختبراتی افغان تلی کام، وزارت مخابرات و تکنالوژی  – ذاکر اهلل حقانی

منزل چهارم شرکت مخابراتی افغان تلی کام.  -محمد جان خان وات، تعمیر پوست پارسل -معلوماتی

 کابل.

  يد.نمادر صورت عدم قناعت به توضیحات ارائه شده اداره فوق، داوطلب میتواند به اداره مافوق مراجعه 
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 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

 فورمه تسلیمی آفر    01فورمه امور ساختمانی کوچک/

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02فورمه امور ساختمانی کوچک /

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

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/

 

 داوطلب اين فورمه را خانه پری و همراه با آفر خويش تسلیم می نمايد. 

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

 MCIT-AFTEL/1401/W-0023/NCBشماره داوطلبی: 

 

 زون غرب یبرا یمس بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیپايپ وک ،یو تدارک پروژه کندنکارتهیه  عنوان تدارکات:

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

شماره و تاريخ صدور ضمیمه درصورت }و هیچ مالحظه يی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره:  مطالعه کرديمما شرطنامه را دقیق 
 به  شرايط عمومی قرارداددر مطابقت به {عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}نداشته و پیشنهاد اجرای  {درج گرددلزوم 

قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر }قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذيل عبارت است از:
 می باشد.{ه درج گرددمبالغ مختلف و  اسعارهای مربوط

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

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

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

 را منحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیم.  {مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد}ما جهت اجرای اين قرارداد، مبلغ 

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

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

می باشد. صفحه معلومات داوطلبی  

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

 اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاريخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛ دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده 

، بخاطر اجرای  دستورالعمل برای داوطلبان 35ماده  1بند قبول شود، ما تعهد میسپاريم که تضمین اجراء را در مطابقت با  آفرماهرگاه 

 بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

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

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

 

  

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

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

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاريخ: 
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل برای  5اين فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزيابی اهلیت و يا تصديق ارزيابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده 
داوطلب می تواند در جدول های موجود رديف ها و  استفاده میگردد. اين معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلبان

صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده اين فورمه جهت تصديق ارزيابی قبلی اهلیت، داوطلب بايد  ستون های اضافی عالوه و

 صرف معلومات تجديد شده را درج نمايد. 
 

 (JVداوطلب يا داوطلب مشترک ) .1

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

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {محل اصلی تجارت درج گردد: }آدرش تجارتی

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

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

 

 2تعداد مطابق به جزء }جريان  تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در 1.3
جدول زير خانه پری گردد، در صورت لزوم رديف عالوه 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
دستور برای داوطلبان مراجعه گرديده و تمام معلومات درخواست شده درج اين جدول گردد. در صورت لزوم رديف اضافی 

 {می باشد.  عالوه گردد

 

 
 

رداد و شخص نام طرف قرا نام پروژه و کشور 

 ارتباطی

نوعیت امور ساختمان 

تکمیل شده و سال تکمیل 

 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 

 کارايی(

 حالت تجهیزات 

)جديد، خوب، کهنه، و 

 تعداد قابل دسترس(

یت، کرايه، و يا خريد با ملک

ذکر طرف های مقابل 

 کرايه و خريد

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

تجربه کاری در سالهای 

 اين وظیفه

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

    

 7جدول ذيل با اضافه نمودن رديف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده }قرارداديان فرعی و شرکت های مربوط:  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} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

    

سال گذشته، بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر تائید شده توسط مفتش {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} تفتیشگزارش  1.7

 {.لست و کاپی ها ضمیمه گردد}مستقل 

و  (قرضهانواع اعتبارات )، دسترسی به ی(نقددارائی سیال )شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت:  1.8

داوطلب مکلف است لست می باشد. {سناد حمايوی ضمیمه گرددفهرست آن ترتیب و کاپی های ا} منابع مالی ساير اسناد

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

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

 {نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک درج گردد}
جدول ذيل با اضافه نمودن رديف در صورت ضرورت، تکمیل }در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب: معلومات 1.10

 {گردد

 

 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

 فوق برای هر شريک شرکت مشترک ارائه گردد.  1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 برای شرکت مشترک ارائه گردد.  1.11معلومات مندرج  2.2
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 صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.  2.3

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

 گردد:

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

يکی از شرکا منحیث شريک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذيرش رهنمود ها به نمايندگی از ساير  (2)

 شرکا می باشد؛

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

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

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.

ر مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل ( روز تقويمی از تاريخ صدور اين نامه، د10لذا 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 

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

 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

 

 قسمت چهارم:  شرايط عمومی قرارداد

  

                                                 
ا رسیدگی به اعتراضات ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و ي1طبق فقره )  10

ه قرارداد در حیطه ر صورتیکدداوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نمايد، 

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

 .میگردد منحیث يادداشت های تدارکاتی حفظ اين نامه .نموده است، امضا شود، بايد توسط شخصیکه شرطنامه ها و يا ضمايم را امضاء اين نامه  11
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 الف: عمومیات

 اصطالحات تعريف شده به صورت درشت تحرير گرديده اند:  -1 عريفات ت -1ماده 

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

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

 1تاريخ تکمیل امور ساختمانی تصديق شده توسط مدير پروژه در مطابقت به بند تاريخ تکمیل:  -3

 شرايط عمومی قرارداد.  55ماده 

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

 می باشد.  دشرايط عمومی قراردا  3ماده  2ساختمان است.  قرارداد شامل اسناد مندرج  بند 

: شخص يا شرکتی که آفر  وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گرديده قراردادی -5

 باشد. 

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

 : قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعديالت بعدی وارده مطابق قرارداد می باشد. قیمت قرارداد -7

 روز تقويمی می باشند.: روز -8

: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی مزد کار -9

 موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 

 ار که مطابق شرايط قرارداد تکمیل نشده باشد. : قسمت از کنواقص -10

: تصديقنامه است که بعد ازاصالح نواقص توسط مدير پروژه به قراردادی سند تصديق رفع نواقص -11

 صادر میگردد. 

شرايط   35ماده  1: میعاد قابل محاسبه از تاريخ تکمیل قرارداد که در بند میعاد رفع نواقص -12
 ست. از آن تذکر رفته ا خاص قرارداد

: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تآئید شده توسط مدير پروژه بمنظور نقشه ها -13

 اجرای قرارداد می باشد.

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

: ماشین آالت و وسايط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه تجهیزات -15

 فراهم میگردند.   کار

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

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

می باشد.  اين تاريخ صرف با صدور دستور تمديد  شرايط خاص قراردادتخمینی تکمیل مندرج 

  د يا تسريع توسط مدير پروژه تغییر نموده می تواند. میعا

: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، مواد خام -18

 استفاده میگردد. 
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: منضمات امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، يا بیولوژيکی تآسیسات -19

 باشد. 

تذکر رفته يا شخص با صالحیت که  شرايط خاص قرارداد: شخص که نام وی در مدير پروژه -20

توسط اداره به عوض مدير پروژه به قراردادی معرفی  گرديده باشد و  مسؤلیت نظارت و مديريت 

 قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.  

21- SCC .به معنی شرايط خاص قرارداد است : 

  می باشد. ط خاص قراردادشراي: ساحه مشخص شده  ساحه کار -22

: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت سطح گزارش بررسی ساحه -23

 و سطح فرعی ساحه می باشد.

: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات وارده يا تائید شده مشخصات -24

 توسط مدير پروژه می باشد. 

، تاريخ که قراردادی کار شرايط خاص قرارداديخ آغاز امور ساختمان مندرج : تارتاريخ آغاز کار -25

 امور ساختمان را آغاز می نمايد اين تاريخ لزوماً مصادف به تاريخ تسلیمی ساحه نمی باشد. 

: شخص يا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد قراردادی فرعی -26

 مور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.  داشته که در برگیرنده ا

: ساختمان ديزاين شده، ساخته شده، نصب شده و يا دور شده توسط ساختمان های مؤقت -27

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

 : امر مدير پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.تعديل -28

شامل اعمار، اعمار مجدد، تخريب، ترمیم يا نو سازی يک عمارت، آماده ساختن : امور ساختمانی  -29

ساحه، حفريات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن )برمه کاری، نقشه برداری، 

تصوير برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن( است که مطابق مندرج قرارداد، انجام 

 وط بر اينکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.می گردد، مشر

 تفسیر -2ماده 

  

، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. شرايط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.1

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

کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اينکه بصورت مشخص تعريف گرديده باشند. مدير پروژه به 

 وضاحت ارائه می نمايد.  عمومی قرارداد،شرايط پرسش ها در مورد 

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

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

)به استثنای اشاره به تاريخ تکمیل و تاريخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان( قابل تطبیق 

 می باشد.  

 يل تفسیر میگردند:اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولويت ذ 2.3

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛ -2

 آفر قراردادی؛ -3
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 شرايط خاص قرارداد؛  -4

 شرايط عمومی قرارداد؛ -5

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 نقشه ها؛ -7

 بل احجام کاری؛ و  -8

 از آن تذکر رفته است.   شرايط خاص قراردادساير اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -9

زبان و قانون  -3ماده 

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

تصامیم مدير  -4ماده 

 پروژه 
مدير پروژه به نمايندگی از اداره، تصمیم در مسايل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نمايد.  4.1

 تذکر رفته باشد.  شرايط خاص قراردادمگر اينکه طور ديگری در 

مدير پروژه با صدور ابالغیه به قراردادی، مسؤلیت ها و مکلفیت های خود را به شخص ديگری، محول   5.1 واگذاری  -5ماده 

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

  ارتباطات -6ماده 
ابالغیه صرف در صورت هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها بايد بصورت کتبی بوده و هرگونه  6.1

  تسلیمی قابل اجرا می باشد.

عقد قرارداد  -7ماده 

 های فرعی
صورتیکه قباًل در آفر  در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت اين قرارداد، در بايد اداره را کتباً  قراردادی 7.1

روشنی ماده داوطلب  مشخص نگرديده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در 

سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجايب و مسوولیت های اکمال 

 کننده تحت اين قرارداد را متاثر نمی سازد.

فیصد حجم  20فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و يا بیشتر از  20در صورتیکه قرارداد الی  7.2

قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، اين عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی 

ین اجرای قرارداد قابل گرديده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در اين صورت قرارداد فسخ و تضم

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

ساير   -8ماده 

 قراردادی ها
قراردادی ساحه کار را  با ساير قرارداديان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاريخ  8.1

از آن تذکر رفته مشترکًا استفاده  می نمايد. قراردادی  شرايط خاص قراردادتقسیم اوقات کار آنان که در 

کار تذکر رفته فراهم می نمايد. اداره تقسیم اوقات همچنان تسهیالت و خدمات را برای آنها طوريکه در 

 میتواند جدول کاری قرار دادی های ديگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع  سازد.

  کارمندان -9ماده 
، يا کارمندان ديگری را که توسط جدول کارمندان کلیدیقراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج  9.1

، استخدام نمايد. مدير پروژه جدول  کارمندان کلیدیمدير پروژه تآئید گرديده، جهت انجام وظايف مندرج 

طور قابل مالحظه معادل يا تعويض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذيرد که شايستگی و توانايی آنها ب

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیباالتر از کارمندان کلیدی مندرج 

مدير پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه داليل نمايد. قراردادی اداره را از اخراج  9.2

 ( روز، اطمینان میدهد.  7کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت اين قرارداد در جريان )
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خطرات به  -10ماده 

  اداره و قراردادی
خود طوريکه در قرارداد تذکر رفته مربوط اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات  10.2

 است، می باشند. 

خطرات  -11ماده 

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

ملکیت )به استثنای امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام، و  خطر صدمه شخصی، مرگ، يا خساره به -1

 تجهیزات( که ناشی از:

استفاده يا تصرف ساحه توسط ساختمان يا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذير امور  (1)

 ساختمان باشد؛ يا 

در  غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی يا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره يا توسط شخص که (2)

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

خطر خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده  -2

يا خطرات ناشی از ديزاين يا از اثر جنگ يا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را 

 ثر سازد.متا

خطر زيان يا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام، به استثنای زيان و خساره از زمان آغاز کار الی  11.2

 صدور تصديقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اينکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذيل باشد:

 نقص موجود در تاريخ تکمیلی امور ساختمانی؛ -1

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

 فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاريخ تکمیل.  -3

خطرات  -12ماده 

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

تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصديقنامه مسؤلیت رفع نواقص که 

 مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 بیمه  -13ماده 

 
خود را از تاريخ آغاز کار الی ختم میعاد  ناشی از خطراتقراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذيل  13.1

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

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

 ت؛زيان يا خساره تجهیزا -2

زيان يا خساره ملکیت )به استثنای امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( مربوط به قرارداد؛  -3

 و 

 صدمه شخصی يا مرگ.   -4

قراردادی، پالیسی بیمه را  قبل از تاريخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدير پروژه تسلیم می نمايد. بیمه در  13.2

 اخت می باشد.  برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرد
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در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصديقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه الزم را بدين منظور فراهم  13.3

و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول يا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت باالی 

 قراردادی  محسوب میگردد. 

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

 طرفین مطابق شرايط پالیسی بیمه عمل می نمايند.  13.5

گزارش  -14ماده 

 تحقیق ساحه
 

و ساير معلومات که در  شرايط خاص قراردادقراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج   14.1

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نمايد. 

پرسش ها در  -15ماده 

مورد شرايط خاص 

 قرارداد

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

 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها  اجرا و نصب می نمايد.  16.1 قراردادی  -16ماده 

تاريخ  -17ماده 

 تخمینی امور ساختمان 

قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده يا تجديد  17.1

 باشد، اجرا و در تاريخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نمايد. شده که از جانب مدير پروژه تصديق شده 

تصديق  -18ماده 

 توسط مدير پروژه

قراردادی مشخصات تخنیکی و نقشه ها را که نشان دهنده  امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدير پروژه  18.1

 می نمايد. ارائهجهت تآئید 

 قراردادی مسئول ديزاين امور ساختمانی مؤقت می باشد.  18.2

تصديق ديزاين امور ساختمانی مؤقت توسط مدير پروژه، مسؤلیت قراردادی در ديزاين ارائه شده ساختمان  18.3

 های موقت را متاثر نمی سازد. 

 در صورت لزوم، قراردادی تصديق اشخاص ثالت را در ديزاين امور ساختمانی مؤقت حاصل می نمايد.    18.4 

تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دايمی  قبل از استفاده بايد  18.5 

 توسط مدير پروژه تآئید گردند. 

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

هر شی تاريخی يا با ارزش که بصورت تصادفی  در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت  20.1 اکتشاف -20ماده 

کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدير پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدير پروژه موضوع را 

ای فرهنگی و تاريخی قانون حفاظت از دارائی ه 10به اطالع ادارات وزارت اطالعات و فرهنگ طبق ماده 

 می رساند. 

ملکیت  -21ماده 

 ساحه

شرايط اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاريخ مندرج  21.1
در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته  خاص قرارداد

 مل قابل جبران می باشد. شده که خود يک ع

دسترسی به  -22ماده 

 ساحه 

قراردادی اجازه دسترسی ساحه و ديگر محالت مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدير پروژه  يا شخص  22.1

 با صالحیت که از جانب مدير پروژه معرفی گرديده، می دهد. 

دستور،  -23ماده 

 تفتیش و بررسی 

 قراردادی تمام دساتیر مدير پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.  23.1

قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و ياد داشت های خود و قراردادی های  23.2

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

رسی فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بر 60ماده  1باشد که مطابق بند 
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حق تفتیش و بررسی حکومت، ايجاد مانع تلقی  23ماده  2دولت از جانب قراردادی مطابق بند 

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

در صورتیکه تصمیم مدير پروژه به باور قراردادی خارج از صالحیت وی تحت قرارداد يا تصمیم  24.1 منازعه  -24ماده 

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

 و فصل منازعات ارجاع می گردد. 

 عیه منازعه، ارائه می نمايد. ( روز از اخذ اطال28مرجع تصمیم کتبی خود را در جريان ) 24.2 

 ب. کنترول زمان 

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

 کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانی را جهت تآئیدی به مدير پروژه ارائه نمايد. 

پالن کاری تجديد شده بايد نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست  25.2

 آمده باالی زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلسل فعالیت ها باشد. 

، جهت تائید به شرايط خاص قراردادقراردادی پالن کاری تجديد شده را در خالل مدت مشخص شده  25.3

مدير پروژه ارائه می نمايد. در صورت عدم ارائه پالن کاری تجديد شده در خالل مدت مشخص شده 

از پرداخت بعدی معطل قراردادده شده و الی ارائه  شرايط خاص قراردادشرايط خاص قرارداد، مبلغ مندرج 

 پالن کاری تجديد شده، معطلی پرداخت آن ادامه می يابد. 

ائید پالن کاری قراردادی توسط مدير پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می ت 25.4

تواند پالن کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدير پروژه ارائه نمايد. پالن کاری تجديد شده 

 نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.  

تمديد تاريخ  -26ماده 

 تخمینی تکمیل 

مدير پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران يا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در  26.1

تاريخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسريع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به 

 ختمان را تمديد می نمايد. وی گردد، تاريخ تخمینی تکمیل امور سا

روز از درخواست تمديد، تصمیم و اندازه تمديد را با در نظر داشت اثرات واقعات  21مدير پروژه در جريان  26.2 

قابل جبران يا اختالف با ارائه معلومات حمايوی، اتخاذ می نمايد. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از 

عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تآخیر، اين تآخیر در بررسی جانب قراردادی مبنی بر تآخیر يا 

 تاريخ تخمینی تکمیل تمديد شده، مد نظر گرفته نمیشود. 

در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاريخ پیشتر از تاريخ تخمینی تکمیل باشد، مدير  27.1 تسريع  -27ماده 

پروژه پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسريع الزم از قراردادی مطالبه می نمايد. در 

سط اداره و قراردادی تآئید صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاريخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و تو

 میگردد. 

پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسريع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب  27.2

 اداره،  در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد. 

 -28ماده 

تآخیرسفارش شده 

 توسط مدير پروژه 

مدير پروژه می تواند دستور تآخیر آغاز يا تاخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به  28.1

 قراردادی بدهد. 

لسات ج -29ماده 

 مديرت

اداره يا قراردادی از يکديگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از  29.1

می  32ماده  1جلسات اداری بررسی پالن کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 

 باشد. 
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اضرين  جلسه ارائه های آن را به اداره و حمدير پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی  29.2

ير پروژه تعیین می نمايد. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و يا بعد از آن توسط مد

 می گردد. 

شدار زود ه -30ماده 

 هنگام

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

اختمان میگردد، تآثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزايش قیمت قرارداد، يا تآخیر انجام امور س

ارداد و تاريخ االی قیمت قرهشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث يا شرايط مشخص احتمالی را ب

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

کاهش اثرات  قراردادی با مدير پروژه در حصه ترتیب يا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری يا 30.1

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

 ج. کنترول کیفیت 

شخیص ت -31ماده 

 نواقص 

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

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

مدير پروژه دارای  ا که به باورساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی ر

 نواقص است، بررسی می نمايد. 

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

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

 موجوديت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

صحیح ت -33ماده 

 نواقص

اريخ تکمیلی مشخص تژه قراردادی را از موجوديت هرگونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از مدير پرو 33.1

فع نواقص، تمديد آغاز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفع نواقص الی تکمیل ر شرايط خاص قراردادشده 

 میگردد. 

عیه رفع نواقص  قراردادی هر نواقص اطالع داده شده توسط مدير پروژه را در طول زمان مشخص شده اطال 33.2

 رفع می نمايد. 

نواقص  -34ماده 

 تصحیح نا شده 

ژه، رفع ننمايد، در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعیه رفع نواقص مدير پرو 34.1

نات قراردادی وضع پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامیدر اينصورت، مدير 

 می گردد.   

 د. کنترول مصارف 

بل احجام  -35ماده 

 12کاری

قراردادی اجرا  بل احجام کاری در برگیرنده اقالم،  نصب، آزمايش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط 35.1

 میگردد، می باشد. 

                                                 
 

 
شرایط عمومی  37 ماده 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: قرارداد
 جدول فعالیت های ر پروژه ارائه می نماید. فعالیتروز از اطالعیه، به مدی 14تجدید نظر شده خویش را درجریان  جدول فعالیتقراردادی  37ماده  1بند 

 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند. 
فعالیت ارائه  در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول37ماده  2بند 

 می نماید.  
 

ایط عمومی شر 38با بند ا ماده  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

لیت، قیمت در صورت تغییر جدول فعا تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صالحیت قراردادی صورت میگیرد. 38بند ا ماده 
 های جدول فعالیت تغییر نمی نماید{
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ساختمان انجام  بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور 35.2

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

تغییر  -36ماده 

 13مقدار

 

 می نمايد. ارائهقراردادی به درخواست مدير پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را  36.1

اضافه کاری  - 37ماده 

 و کم کاری

  گردد.  در برنامه کاری تجديد شده توسط قراردادی شامل می تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 37.1

پرداخت  -38ماده 

های برای اضافه کاری 

 ها

ری دستور داده شده در صورت دستور اضافه کاری توسط مدير پروژه،  قراردادی نرخ خود را برای اضافه کا 38.1

روژه نرخ های ارائه روز يا مدت بیشتر که توسط مدير پروژه بیان شده ارائه می نمايد. مدير پ 7در جريان 

 شده را بررسی می نمايد.  

شده در بل احجام کاری  مل اقالم بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبالً ارائهدر صورتیکه قلم اضافه کاری شا 38.2 

 منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

ا در قیمت قرارداد  ردر صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدير پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات  38.3 

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

يا سبب  بته باشد در صورتیکه  به نسبت استجعالیت  زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداش 38.4 

 ی شود. تآخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگرديده و اختالف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته م

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

 نمی باشد.  

تخمین  -39ماده 

 جريان پول نقد

، قراردادی تخمین جريان پول نقد تجديد نظر شده خويش را به 14پالن کاری در صورت تجديد نظر در 39.1

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

 مبادله قرارداد تبديل میگردد. 

تصديقنامه  -40ماده 

 پرداخت ها  

تصديق شده  ش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغقراردادی به صورت ماهانه ارز 40.1

 قبلی را به مدير پروژه تسلیم می نمايد.  

 را تصديق می نمايد.  مدير پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی 40.2

 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدير پروژه تشخیص میگردد.  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

ناسب به مقدار قبالً مدير پروژه اقالم قبالً تصديق شده در تصديق نامه قبلی را در نظر نگرفته و يا مت 40.6

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

( روز بعد از 30پرداخت ها در پیش پرداخت  مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خالل مدت ) 41.1 رداخت ها پ -41ماده 

 تصديق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد. 

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

 . تذکر رفته باشد

                                                 
 

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

 شده جدول فعالیت می باشد"{
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رارداد محسوب قاقالم امور ساختمان که نرخ يا قیمت ارائه نشده، شامل ديگر قیمت ها و نرخ ها در  41.3 

 گرديده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد. 

وقايع قابل  -42ماده 

 جبران 

 موارد ذيل وقايع قابل جبران می باشد: 42.1

ی قرارداد شرايط عموم 21ماده  1اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند  -1

 تسلیم ننموده است. 

اداره جدول فعالیت های قرارداديان ديگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی  -2

 تحت اين قرارداد را متآثر می سازد؛

ی نمايد يا نقشه ها، مشخصات تخنیکی يا هم دستور الزم  مدير پروژه دستور تآخیر را صادر م -3

 بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نمايد؛

مدير پروژه دستور برمالساختن يا اجرای آزمايشات اضافی را از قراردادی می نمايد که درنتیجه  -4

 آزمايش، نواقص تثبیت نمی گردد؛

 ادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛مدير پروژه بدون کدام داليل مؤجه، قرارد -5

شرايط در ساحه بطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس  -6

معلومات فرستاده شده به داوطلبان )بشمول گزارش های تحقیق ساحه(، معلومات قابل دسترس 

 عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛ 

حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده يا کارات اضافی بیل به مدير پروژه دستور  -7

 داليل ايمنی يا ساير داليل الزم باشد؛ 

قراردادی ها ديگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی يا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی  -8

 میگردد؛نمايند، که سبب تآخیر يا مصارف اضافی به اين قراردادی 

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -9

 تاثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ -10

 تآخیر صدور تصديق تکمیل امور ساختمانی بداليل نا معقول از جانب مدير پروژه؛  -11

در صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی يا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل  42.2 

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

 اندازه افزايش قیمت قرارداد و اندازه تمديد تاريخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نمايد. 

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

 قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد. 

   و ساير   (، BRTمدير پروژه قیمت قرارداد را  در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معامالت انتفاعی) 43.1 مالیه  -43ماده 

( روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرين تاريخ تصديق تکمیلی، تعديل می نمايد. 28مالیات در میان مدت )

اين تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اينکه اين تغییرات قبالً 

 شرايط عمومی قرارداد، نباشد.  47اده در قیمت قرارداد منعکس نگرديده يا ناشی از حکم م

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

شرايط  تعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در 45.1 تعديل قیم -45ماده 
     از آن تذکر رفته باشد. خاص قرارداد

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

 می نمايد. 
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تی و رفع نواقص و صدور تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی يا ختم میعاد گرنتی، وران 46.2

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

جريمه  -47ماده 

 تآخیر 

های تآخیر محاسبه میگردد.  در  برای روز شرايط خاص قراردادجريمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج   47.1

موفق به انجام تمام يا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، قراردادی صورتیکه 

جريمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم يکصد و هشتم طرزالعمل تدارکات، 

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

فسخ میگردد. پرداخت  شرايط عمومی قرارداد  35قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 جريمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.   

در صورت تمديد تاريخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جريمه تآخیر، مدير پروژه  47.2 

هرگونه اضافه پرداخت جريمه تآخیر توسط قراردادی را با تعديل تصديقنامه پرداخت بعدی، تصحیح 

 می نمايد. 

ی تکمیل،  مکافات به نرخ فی روز مندرج )به در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاريخ تخمین 48.1 مکافات  -48ماده 

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

، به قراردادی پرداخت میگردد. مدير پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن شرايط خاص قرارداداست(  

 د. هنوز فرا نرسیده است  تصديق می نماي

پیش  -49ماده 

 پرداخت 

اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به  49.1

، به قراردادی پرداخت می شرايط خاص قراردادمبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاريخ مندرج 

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

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

 نمیگردد. 

اخت به تجهیزات، تآسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن صرف برای پرد قراردادی پیش پرداخت را 49.2 

الزم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نمايد. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت 

 بمنظور موارد فوق،کاپی های انوايس ها يا ديگر اسناد را  به مدير پروژه ارائه می نمايد.  

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

پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعديل قیم، حادثه قابل جبران، 

 مکافات، يا جريمه تآخیر، مد نظر گرفته نمی شود.

شرايط تضمین اجرای  مشخص شده در  روز بعد از در يافت نامه قبولی آفر،  10داوطلب برنده در مدت  50.1 تضمینات -50ماده 
تضمین اجرا به مدت به شکل قابل قبول به اداره به  اسعار قیمت قرارداد ارائه می نمايد.  را، خاص قرارداد

 شد. ( روز بعد از تاريخ صدور تصديقنامه تکمیل، دارای اعتبار می با28)

در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به  51.1  مزد کار   - 51ماده 

 اساس هدايت قبلی کتبی مدير پروژه انجام يافته باشد، استفاده می گردد.  

قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار  را در فورمه های تآئید شده توسط  51.2

( روز از جانب مدير پروژه تصديق و امضاء می 2مدير پروژه ثبت می نمايد. هر فورمه تکمیل شده در خالل )

 گردد. 

 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.  51.3
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مصارف  -52ماده 

 ترمیم 

قراردادی بمصرف خود، مسؤلیت رفع نواقص زيان يا خساره به امور ساختمانی يا مواد خام که در امور  52.1

ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاريخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که 

 ناشی از اهمال يا فروگذاری قراردادی باشد را دارد. 

 ح. اختتام قرارداد 

قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدير پروژه درخواست صدور تصديقنامه تکمیل امور ساختمانی  53.1 تکمیل  -53ماده 

 را نموده و مدير پروژه بعد از تصديق تکمیل امور ساختمانی، تصديقنامه را صادر می نمايد. 

 ( روز بعد از صدور تصديقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد. 7اداره در جريان ) 54.1 تسلیمی  -54ماده 

قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت اين قرارداد  55.1 حساب نهايی  -55ماده 

ژه تصديقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده را به مدير پروژه ارائه می نمايد. مدير پرو

( روز که بعد از دريافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصديق 56نهايی قراردادی را در جريان )

( روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی الزم را صادر 56می نمايد. در غیر آن، مدير پروژه در جريان )

د.  در صورت عدم قبول حساب نهايی که دوباره توسط قراردادی ارائه گرديده، مدير پروژه تصمیم می نماي

 در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت اين قرارداد را اتخاذ و تصديقنامه پرداخت را صادر می نمايد. 

رهنمود  -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت

شرايط خاص و يا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاريخ مندرج   در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها 56.1
 ارائه می نمايد. قرارداد 

شرايط خاص در صورت عدم ارائه نقشه ها و يا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاريخ مشخص شده   56.2
شرايط خاص از جانب قراردادی يا عدم تآئیدی آن از جانب مدير پروژه، مبلغ مشخص شده در قرارداد 
 از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد. قرارداد 
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 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ايفای شرايط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.  57.1 فسخ قرارداد -57ماده 

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

اختمان در س( روز توقف در حالیکه اين توقف کار امور 28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -1

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

ستور صورت ( روز انصراف از اين د28ختمان را داده و در جريان )مدير پروژه دستور تآخیر امور سا -2

 نگرفته باشد؛

 در صورت افالس و تصفیه قراردادی بدون حاالت ادغام و تغییرات تشکیالتی قراردادی -3

قض نبا ارسال اطالعیه توسط مدير پروژه به قراردادی مبنی بر اينکه عدم رفع يک نقص مشخص  -4

 ا رفع نمايد؛دادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدير پروژه، نواقص راساسی قرارداد بوده و قرار

 قراردادی امنیت الزم را بصورت پیهم فراهم ننمايد؛ و -5

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

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

در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فورًا متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اينکه  57.4

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

در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، يا ايجاد موانع  58.1 فساد و تقلب -58ماده 

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

 قابل تطبیق می باشد.  59ه ماد 5قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 

در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، يا ايجاد موانع در جريان اجرای  58.2

 اخراج میگردد.  شرايط عمومی قرارداد، 9ماده  1قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 
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  اوطلبی و داداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل  58.3 

 نمايند:  اجرای قرارداد را رعايت نمايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذيل را افاده می

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

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

 دهد. 

اغفال  تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق که عمداً و يا سهواً به منظور -7

ز اجرای اکارمندان تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و يا اجتناب 

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

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

 گرديده باشد.

يا ساير داوطلبان  تهديد و يا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد وعبارت از اجبار:  -9

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

درست در پروسه اخالل و موانع: عبارت از تخريب، تزوير، تغییر يا کتمان اسناد و اظهارات ناايجاد  -10

 تدارکات و يا امور نظارتی مربوط می باشد.

د، تقلب، رتکب فساماداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً يا ازطريق نماينده 

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

ند اداره ، اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارم

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

انون تدارکات ( ماده چهل و نهم ق1ی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )اداره داوطلب يا قرارداد

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد. 

ا و حسابات، يادداشت هداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی 

 فراهم نمايد. شین موظف از جانب ادارهسايراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفت

ت يا اجرای هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، يا پرداخت ديگری مرتبط به پروسه تدارکا 58.4

 ود.امور ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر يا قرارداد ذکر باشد، اخذ يا داده نمی ش

 

رداخت پ -59ماده 

 بمحض  فسخ

ام شده را انج ارفسخ  قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدير پروژه تصديقنامه ارزش کدرصورت  59.1

کار االی بفیصدی قابل تطبیق  بعد از تفريق پیش پرداخت پرداخت شده الی تاريخ صدور تصديقنامه و

ی ر اضاف، را صادر می نمايد. جريمه تآخیشرايط خاص قراردادامور ساختمانی تکمیل ناشده مطابق 

ش پرداخت قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پی

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

فسخ گردد،  درصورتیکه قرارداد بصورت يکجانبه از طرف اداره يا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره 59.2

دور تصديقنامه صمدير پروژه تصديقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفريق پیش پرداخت اخذ الی تاريخ 

 را صادر می نمايد.  

، تجهیزات، صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تآسیساتدر 60.1 لکیتم -60ماده 

 کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد. 

                                                 
 } به مقام رسم دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.  16
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عدم امکان  -61ماده 

 تطبیق قرارداد 

ج از کنترول ادثه ديگری خاردرصورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ يا ح 61.1

ايد. قراردادی بعد اداره يا قراردادی متآثر گردد، مدير پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصديق می نم

ر انجام شده  از اخذ اين تصديقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کا

ی يابد، صورت قبلی که بعد از صدور تصديقنامه انجام م قبل از دريافت تصديقنامه و کار ها تعهد شده

 می گیرد. 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1 ل منازعه ح -62ماده 

رتبط به اداره و قراردادی حد اکثر تالش خويشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی يا م -1

 قرارداد يا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 

 منازعات:مرجع حل و فصل  64.1

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

ير پروژه، ( روز بعد از دريافت اطالع کتبی از تصمیم مد14شده غلط باشد، قراردادی در جريان )

 راجع میسازد.  شرايط خاص قراردادموضوع را به مر جع حل وفصل منازعات مندرج 

 حکمیت: 64.2

جع در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل وفصل منازعات يا عدم اتخاذ تصمیم مر -3

( روز 28) ( روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جريان28حل و فصل منازعات در جريان )

 از تصمیم خويش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذيصالح مطلع سازند.  
 

                                                 
 ق میگردد{پروسه تدارکات را داشته اند، اطال}به شرکت  کننده های پروسه تدارکات )بشمول مقامات دولتی( که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در  17
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 ط خاص قراردادقسمت پنجم شراي

 خانه پری مینمايد. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند{ 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

 قرارداد

 میباشد.{ماه 6به مدت }میعاد رفع نواقص 

ماده  1بند  14جز 

شرايط عمومی  1

 قرارداد

 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام{ میباشد -وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی }اداره 

ماده  1بند  17جز 

شرايط عمومی  1

 قرارداد

  می باشد.{ بعد از صدور مکتوب آغاز کار ماه 12}تاريخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی 

 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

تهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل مسی برای زون  }ساحه کار امور ساختمانی

 میباشد.  {غرب

 میباشد هرات و فراهشامل واليات  غربزون 

ماده  1بند  25جز 

شرايط عمومی   1

 قرارداد

 می باشد. {بعد از صدور مکتوب آغاز کار  }تاريخ آغاز کار امور ساختمانی 

ماده  1بند  29جز 

شرايط عمومی  1

 قرارداد

تهیه و تدارک پروژه کندنگاری، پايپ و کیبل اندازی فايبر نوری و کیبل مسی برای زون  }امورساختمانی شامل 

 می باشد.{غرب

 2ماده  2بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 { میباشد.قابل تطبیق نیست}تکمیل قسمت وار 
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ماده  3بند  9جز 

شرايط عمومی  2

 قرارداد

 اسناد ذيل شامل قرارداد می باشند.

 موافقتنامه قرارداد .1

 نامه قبولی آفر .2

 آفر  قراردادی .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 

 .باشدمی {قانون نافذ افغانستان}قانون نافذ بر اين قرارداد 

 

 8ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

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

 9ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ قابل تطبیق است}کارمندان کلیدی 

 يد:مندرج جدول ذيل را غرض تطبیق پروژه استخدام نماقراردادی مکلف است کارمندان کلیدی 

 حد اقل تجربه کاری مشابه درجه تحصیل 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

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

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

  داشته باشد معادل يا باالتر از کارمندان کلیدی 

 13ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

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

شرايط عمومی 

 قرارداد

 { میباشد.قابل تطبیق نیست}ساحه گزارشات بررسی 

 15ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 قابل تطبیق نیست

 

 

 21بند  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

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

 

 

شرايط  62ماده 

 عمومی قرارداد

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

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

  

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 روز از تاريخ دريافت نامه قبولی آفر جهت تآئید، ارائه مینمايد.  6قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جريان 

 

 

  25ماده  3بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 روز میباشد. 5 میعاد میان تجديد برنامه کاری امور ساختمان

 

پس از مبلغ کار باقیمانده  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 

 

 

 مصرف کنترول  د.
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 45ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

} ضرايب  و معلومات ذيل در مورد { "نیست"} قابل تعديل  شرايط عمومی قرارداد 47قرارداد مطابق ماده 
 {می باشد."قابل تطبیق نیست"

 ضرايب تعديل قیم قرارذيل میباشند:

  افغانی:برای واحد پول 

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

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

 به واحد پول} واحد پولی درج گردد{:

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

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

  می باشد.}شاخص درج گردد{ به واحد پول افغانی  1شاخص 

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

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

 یباشد. ا اسعار به استثنای  واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی }شاخص درج گردد{م 1شاخص 

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

 46ماده  2بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میباشد. فیصد 5 فیصدی تناسب پرداخت های تامینات

بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا تامینات 

ختم میعا رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب 

 اداره به قراردادی مسترد می گردد.

 47ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

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

. در صورتیکه مقدار جريمه تاخیر وضع ( فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد10جريمه تاخیر يا غیابت الی )

 شرايط عمومی قرارداد فسخ میگردد. 57فیصد قیمت مجموعی قراداد گردد، قرارداد مطابق ماده  10شده بالغ بر 

 48ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

فیصد قیمت نهايی قرارداد در فی روز میباشد. حد اعظمی انعام برای صفر انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
 قابل تطبیق نیستفیصد قیمت نهايی قرارداد میباشد. صفر  انجام تمام امور ساختمان

 

 49ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میگردد.ن صورت پیش پرداخت

 پروژه :از درک تاديات 

يا ساحه و ارائه گزارش، نقشه و تصديق از جانب فرمايش ( Segmentپرداخت ها بعد از تکمیل هرسايت/ مسیر )

 دهنده )شعبه نیازمند( طبق کار های صورت گرفته محاسبه و پرداخت صورت میگیرد 
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 50ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

 میباشد. ( فیصد قیمت قرارداد5پنج )مبلغ تضمین اجرا 

 میباشد. تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی

 اعتبار می باشد.بايد ( روز بعد 28) ماه میعاد قرارداد جمع 12به مدت تضمین اجرا 

 52ماده  2بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

ساختمانی قراردادی بمصرف خود، مسؤلیت رفع نواقص زيان يا خساره به امور ساختمانی يا مواد خام که در امور 

ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاريخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال يا 

 فروگذاری قراردادی باشد را دارد.

ماه وضع و نزد  6( از قیمت مجموع قرارداد منحیث تامینات غرض رفع نواقص برای مدت 5نوت: مبلغ پنج )

کام حفظ و نگهداردی میگردد و بعد از ختم میعاد رفع نواقص برای شرکت قراردادی  شرکت مخابراتی افغان تیلی

 مسترد میگردد.

  قرارداد ختم  هـ.

 56ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

معینه مندرج مشخصات تخنیکی  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

 زپرداخت 58ماده  1درصورت عدم ارائه نقشه ها و يا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاريخ مشخص شده بند 

 صورت نمیگیرد

ماده  2بند  6جز 

شرايط عمومی  57

 قرارداد

 .میباشد روز 28حد اکثر تاخیر 

 59ماده  1بند 

شرايط عمومی 

 قرارداد

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل 

 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

 }اين يادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد اين معلومات در اسناد نهايی شامل نمی باشند{ 

 مشخصات تخنیکی واضح و دقیق يک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد.  

در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ايجاد رقابت بیشتر گرديده و توضیحات واضح طرز کار، مواد خام، 
رک شده را داشته باشد. اين صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمريت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و انجام امور ساختمان تدا

 و  تسهیل پروسه ارزيابی آفر گردد، می باشد. 

مشخصات تخنیکی بیانگر اينکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جديد، غیرمستعمل، آخرين يا جديدترين 
 مواد باشد، مگراينکه در قرارداد طور ديگری تذکر رفته باشد. ديزاين لهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  ومود

مشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرارداد امورساختمانی  
انجنیر تحرير میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تمام سکتور ها وجود ندارد، اما اصول مناسب باشد، از جانب اداره يا 

 و عرف پا بر جا موجود در اين اسناد منعکس گرديده است. 

در، قطار معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرايط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، بنا
مشخصات تخنیکی عمومی شامل طرزکار، مواد و  .مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جويی در تدارکات عامه میگرددآهن،

تجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد.  

میمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی مشخصات اند هرگونه حذف يا ض

 ( صادر شده باشد. ISO)که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و يا توسط سازمان بین المللی استاندرد 

صات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی يا بین المللی مبین اين توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخ

باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل يا باالتر از معیارات ذکر شده، قابل قبول 

 میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذيل در شرايط خاص يا مشخصات تخنیکی درج گردد.  

  ها کود و ها معیار بودن معادل

درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام يا آزمايش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرين ويرايش 

کود ها از نهاد معیارات مناسب تحت اين قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اينکه صريحاً طور ديگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و 

های جمهوری اسالمی افغانستان يا از کشور يا منطقه خاص باشد، معیار های ديگر معادل يا باالتر از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی 

 قبلی مدير پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بديل پیشنهاد شده را بصورت واضح

( روز قبل از توافق کتبی مدير پروژه، آن را به مدير پروژه تسلیم می نمايد.  در صورتیکه انحراف پیشنهاد 28کتبی ارائه و در جريان )

شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل يا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد 

 مايد.  داوطلبی را برآورده ن
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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
 

 واحد تفصیالت
حد  مقدار

 اقل

حد  مقدار

 اعظم 
 اکثرقیمت حد  حد اقلقیمت  قیمت فی واحد

1 
ول )چودنی قفل دار( و چپ راست دار  حتهیه ، و نصب سرپوش من

 کیلوگرام. 1۰۰همرای ماستر کلید به وزن 
 5 4 عدد

 
  

    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 

 mtr (Depth) 1.2۰                                                        اولی

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 

      حالت اولیساحات حفر شده ،کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به 

1.8۰ 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 

   لی. کانکریت پایپ اندازی  کیبل اندازی و دوباره ترمیم آن به حات او

More than 2. 0 mtr (Depth) X 4-6 Inch Bore Diameter 
 7200 6000 متر
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7 

سیل برد به عمق        دن کاری ساحاتکن                                  

3mtr )Depth( X ۰.4 – ۰.6 m  Width                        

                                                    وکانکریت نمودن ان 

Concrete Foundation 30x30cm and Using 1-3 Ton 

Compactor 

 340 200 متر

 

  

8 

یا کوه زار ، پایپ اندازی ،کیبل اندازی کندن کاری ساحات سخره و  

توسط ماشین و  

 mtr 1.2۰                                                                 جیکمر

(Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width)Using 1-3 Ton 

Compactor Machine( 

 960 800 متر

 

  

9 

ماشین و یا کیبل راد ( توسط 18۰۰, 24۰۰کیبل اندازی کیبل های مسی)

در داخل دکت های موجوده  و پاک کردن پیپ ها و دکت ها  ) کانال 

  PVC چهار انچ های کانکریتی، پایپ های
 300 250 متر

 
  

10 

ول کیبل های فایبر نوری و مسی ) کانکریتی با دحتهیه 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  1۰۰

FULL RCC M : 200) 

 14 12 باب

 

  

11 

(   Steel, GI Pipeانچ )  1.5تهیه ، تمدید و بسته کاری پایپ جستی 

بروی دیوار و یا جوار پل همرا با بست های فلزی در هر یک متر و 

 کیبل اندازی آن  
 متر

  28۰ 

 
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   ۰.8 (L) x  ۰.8 (W) x 1 (D) Mtr 

FULL RCC M 200  
 7 6 عدد

 
  

    10 8 عدد کانکریتی ( و چپ راست دارتهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول )  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 تهیه ونصب دکت پی وی سی یک انچ و تمدید آن همرای کیبل 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 )           
 

 



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

51 
 

 محتویات
 

 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام معرفی .1

 (Frame Workمعلومات عمومی در مورد قرارداد به طور چهارچوبی ) .2

 (Frame Workهدف چهارچوبی ) .3

 پروژهمشخصات  .4

 مسؤلیت های فرمايش دهنده و فرمايش گیرنده  .5

 الف. مسؤلیت های فرمايش دهنده )شرکت مخابراتی افغان تیلی کام(

 ب. مسؤلیت های فرمايش گیرنده

 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

بعد از تأسیس  که میالدی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود.  2۰۰5سپتمبر سال  13افغان تیلی کام بتاریخ 

 سالم ، خدمات فایبرنوری ، خدمات تلیفون های دیجیتال لیندار، خدمات انترنیت GSM/3G به یگانه شرکت که خدمات موبائیل

DSL خدمات انترنت وایمکس ، خدمات انترنت ، Dial Up  و خدمات VCN  را در سطح کشور عرضه میدارد مبدل ګردیده

 .است

بشمول تمام وزارت خانه ها و سایر دفاتر دولتی عالوه برین یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی 

 ارایه نموده است. 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 

ولسوالی های کشور را نیز تحت پوشش  355یت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی وال 34کوچک و بزرگ و 

 .قرارخواهد داد

 ع

 (Frame Work) معلومات عمومی در مورد قرارداد بطور چارچوکات .2
جهت تطبیق  .میباشدتمام افغانستان درو حفظ مراقبت آن کیبل مسی ،شرکت افغان تیلی کام مسول تطبیق پروژه های فایبر نوری 

جهت کار های کندنکاری، منهول سازی، هندحول سازی و سایر کار های ساختمانی  (هرات و فراه) غرب در زون ها پروژه 

ضرورت دارد. بنآ جهت تطبیق امور فوق الذکر آن درج جدول مشخصات گردیده مشخصات دوایر دولتی و غیر دولتی که اتصال 

 میباشد.  بودهاز شرکت های ساختمانی که دارای تجربه کافی درین راستا  خواهان عقد قرارداد  با یکی

 Frame Workهدف  .3
کار های تمدید کیبل فایبر ،موثریت و مثمریت شرکت افغان تیلی کام جهت جلوگیری از سکتگی درارائیه خدمات،سرعت بخشیدن

تمدید کیبل فایبر نوری و مسی را بطورقرارداد الزم میداند تا کار های  (هرات و فراه) غرب زون نوری و کیبل مسی در 

به یکی از شرکت قراردادی واگذار نموده تا در تطبیق آن تاخیر وارد نگردیده و در وقت معینه آن  (Frame Work) چارچوکات

 تکمیل گردد. 

 مشخصات .4

  Frame Workجدول مشخصات و اندازه تخمینی قرارداد 

شماره
 

 واحد تفصیالت
 مقدار

 حد اقل

 مقدار

حد 

 اعظم 

  

1 
ول )چودنی قفل دار( و چپ راست حتهیه ، و نصب سرپوش من

 کیلوگرام. 1۰۰دار  همرای ماستر کلید به وزن 
   5 4 عدد

   12 10 بار کیبل  هندهولپاک کاری منهول و  2

3 

کندن کاری خامه ، پایپ اندازی ،کمپکشن، فرش فیته خطر، پر 

اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت کاری ساحات حفر شده، کیبل 

 mtr 1.2۰                                                        اولی

(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 

شده ،کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت کاری ساحات حفر 

) mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width 1.8۰      اولی

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 

و ترمیم دوباره آن به حالت اندازی 

                                        اولی

Trenching/backfilling  Pipe laying and repairing 

(concrete/Tiled) area    1.8 mtr (Depth) X 

۰.4~۰.6mtr 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 

سیل برد به عمق        دن کاری ساحاتکن                                  

3mtr )Depth( X ۰.4 – ۰.6 m  Width                        

                                                    وکانکریت نمودن ان 

Concrete Foundation 30x30cm and Using 1-3 Ton 

Compactor 

   340 200 متر

8 

یا کوه زار ، پایپ اندازی ،کیبل کندن کاری ساحات سخره و 

توسط ماشین و   اندازی

                                                                 جیکمر

1.2۰ mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width)Using 1-3 

Ton Compactor Machine( 

   960 800 متر

9 

ماشین و یا ( توسط 18۰۰, 24۰۰کیبل 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    چپراست دار  همرا ی ماستر کلیدو سرپوش چودنی قفل دار 

 x 1.2 ( W) x 1.8 (L) 1.2 ونصب براکتکیلو  1۰۰وزن 

(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

  28۰ 

 
336   

   1440 1200 متر تمدید کیبل هوایی مختلف النوع باالی پایه های فلزی. 12

13 

( جهت تمدید کیبل های هوایی Galvanizeمتره) ۹-۶نصب پایه 

 شامل

 Concrete Foundation   ۰.8 (L) x  ۰.8 (W) x 1 (D) 

Mtr FULL RCC M 200  

   7 6 عدد

14 
( و چپ تهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول ) کانکریتی 

 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 
در جوار دیوار وپل  همرا با بست اهنی در هر  HDPEنصب 

 متر
   480 400 متر

  

  
 

 مسولیت های شرکت افغان تیلی کام وشرکت قراردادی .5

 افغان تیلی کام شرکت مسولیت هایالف. 

کتاب ژورنال از طرف شرکت افغان تیلی کام برای اجرای کارات روزمره پروژه برای سوپروایزران دو جانب  .1

گردد بعد از تکمیل پروژه نواقصات که کار و نواقص بطور روزمره درآن درج  قرار گرفته و پیشرفتبدسترس شان 

 مایید. نروز حل و ترمیم  1۰در پروژه میباشد باید در 

مسولیت سروی و پالن هر پروژه و یا مسیر بدوش شرکت افغان تیلی کام بوده، و به شرکت قراردادی جهت تطبیق  .2

 سپرده میشود. 

 و اندازه گیری دقیق کار اجرا شده در محضر شرکت قراردادی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد.  متراژ .3

فیته پایه های تمدید کیبل هوای، فایبر ګالس و  ،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

راردادی باید وسایل کاری کافی مانند )بیل ، کلند ، جبل ، کراچی دستی ، ماشین کمپکشن ،ماشین قطع کانکریت وقیر، ق -1

واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی ،البسه محافظوی  تانکر آب ، اسکواتور ، کیبل راد، ماشین میکثر کانکریت،

رد ضرورت نظربه پروژ های ساختمانی ( ضرورت پروژه تهیه مردیکاران وغیره وسایل وسامان االت ساختمانی مو

 نماید.

نماینده با صالحیت ساحوی )سوپروایزربا تجربه دربخش فایبر(   یک یک نفر انجینر لیسانس فارغ از رشته ساختمانی و -2

که صالحیت تصمیم ونظارت  امور راداشته و مشکالت را به صورت درست و اساسی حل نموده درساحه توظیف 

 نمایند.
 قراردادی مکلف به رعایت جدول زمانی وتطبیق پالن های کاری تعین شده قرارداد می باشد. -3
قراردادی مکلف است تا روزانه گزارش پیشرفت کار وپالن کاری اینده خویش را ذریعه ایمیل به مسولین ریاست  -4

 تخنیکی سیمدار ارسال نماید.
 ری و ترمیم دوباره ان به حالت اولی بدوش قراردادی می باشد .پرداخت هر نوع خسارات ناشی از خسارات کندنکا -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.
ی )شرکت اولی ( نمی تواند اجرای پروژهای ساختمانی افغان تیلی کام رابه شرکت دومی ویا دیگر شرکت ها قرارداد -7

 ٪ واگذار نماید.2۰و 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)  مکلف به تهیه و تسلیم نقشهقراردادی  -۹

 باشد.
هرنوع کندنکاری که صورت میگیرد خاک های اضافی از ساحه برداشته شود و بصورت اساسی پاک کاری و به حالت  -1۰

همچنان درتمام جاهای که کندنکاری صورت میگرد ، کانکریت و قیر در نظر گرفته شود -اولی اورده شود سنگ فرش 

 خاک غربیل شده انداخته شود.  15cmباید به اندازه   CCNسرکیبل های فایبر و 
، پایه های تمدید کیبل هوای، فایبر ګالس و فیته خطر HDPEبجز از تهیه نمودن کیبل فایبر نوری، کیبل مسی ، پیپ  -11

 ایر مواد و وسایل که درج مشخصات گردیده بدوش شرکت قراردادی میباشد. که بدوش افغان تیلی کام میباشد، تهیه س
رف قراردادی جنس را ااگر قراردادی از مواد بی کیفیت استفاده نماید، شرکت افغان تیلی کام بدون در نظرداشت مص -12

ت تخنیکی سیمدار با کیفیت عالی استفاده نموده و بعد از تاییدی ریاس 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. 
 از گدام مهتاب قعله به زون مربوطه و ساحه کاربدوش قراردادی میباشد. انتقال اجناس -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) لیکام امتحان کاريدر وخت تسلیمي پروژه  قراردادی باید پایپ دومی را در حضور داشت کارمند ت -17

 .اطمینان ان حاصل و در جریان کار تخریب یا هم بند نباشد
 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

ارائه گزارش تیم تخنیکی ونقشه تصدیق شده و 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.

ده را به منظور قراردی مکلفیت دارد  تا در ختم  کارهای هرسایت؛ چک لیست ویا شرح کاری هر سایت ویا مسیر تکمیل ش .3

 روز کاری به ریاست تخنیکی سیمدار افغان تیلی کام ارائه نماید.  2۰طی مراحل حسابات پولی الی مدت 

ء وسند رسمي از طریق شرکت افغان تلیکام قراردادي طبق احجام درج شده جدول کاري میتواند کار نماید، بیدون ازامر اعطا .4

 ید. به هیچ صورت نمي تواند ایضافه کاري نما

 غربزون  Frame Workجدول زمانی تکمیل فعالیت های پروژه 

 تمدید کیبل فایبر  بورکاری مالحضات
پایپ اندازی،فرش 

فیته ، تپک کاری 

 وپرکاری

 کندن کاری
 نوعیت کار/ ساحه

 اندازه/متر زمان/روز اندازه/متر زمان/روز اندازه/متر زمان/روز اندازه/متر زمان/روز  

  
دریک 

 روز
50 

دریک 

 روز
500 

دریک 

 روز
35۰ 

دریک 

 روز
 در شهر ساحه نرمه 200

  
دریک 

 25 روز
دریک 

 روز
500 

دریک 

 روز
7۰ 

دریک 

 روز
 ساحه سنگی 5۰

  
دریک 

 روز
35 

دریک 

 روز
500 

دریک 

 روز
25 

دریک 

 روز
 ساحه کوه زار 5۰

  

دریک 

 روز
50 

دریک 

 روز
دریک  500

 روز
30 

دریک 

 روز
 ساحه کانکیت/ سنگ فرش  5۰

  

دریک 

 روز
100 

دریک 

 روز
دریک  1000

 روز
500 

دریک 

 روز
 ساحه نرمه خارج شهر 5۰۰

  
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 دیوال  HDPEنصب 

 وپل مطایق مسخصات

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
تمدیدوبسته کاری نل جستی برروی  40

 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
 کانکریتیMH/HHاعمارسرپوش 2

  

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
متره جهت تمدید  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( اظهار نامه تضمین آفر   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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}فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گرديده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت 
 {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

نام }برای اجرای  {تاريخ درج گردد}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}تحت اعالن تدارکات شماره  {قرارداد درج گردد

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

بدينوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاريم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی  {نام بانک درج گردد}اس درخواست داوطلب، ما بر اس

را  بعد از دريافت اولین تقاضای تحريری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذيل گرديده {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}

 باشد، بپردازيم:

 آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛تغییر يا انصراف از  (1)

 انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ (2)

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

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

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

 اين ضمانت در حاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:   

درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمین  (6)

 ؛ يادستورالعمل برای داوطلباناجرا طبق 

روز بعد از ختم میعاد اعتبار  28( 2( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ يا )1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

 {تاريخ ختم آفر درج گردد}ول میعاد تمديد مدت اعتبار آفر آفر به شم
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 در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت اين تضمین بايد توسط ما قبل از میعاد فوق دريافت شده باشد.

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 785اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 {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}  شماره آفر بديل:

 {ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددروز، }  تاريخ:

 

 {نام مکمل اداره درج گردد}به: 

 ما اشخاصیکه در زير امضا نموديم، اظهار مینمائیم که:

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

سر از  {تعداد سال درج گردد}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

 عاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛تغییر يا انصراف درمی -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

 .جات شرطنامه از طرف داوطلب برندهفراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندر -5

روز بعد  28اين اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ويا 

 از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

 {را داردامضای شخصی که صالحیت امضای اين اظهار نامه }امضا : 

 {نام داوطلب درج گردد}دارای صالحیت امضای اين اظهار نامه از طرف: 
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 {روز، ماه و سال درج گردد}تاريخ: 

 {مهر گردد}مهر :  

 

  {يادداشت: درصورت شرکت مشترک، اين اظهار نامه تضمین آفر بايد به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}

 

 

 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط(

 07امور ساختمان کوچک/ فورمه

  {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

 {می نمايدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری }

شماره قرارداد درج }ياد می شود، قرارداد شماره  "قراردادی"منبعد بنام {، که نام مکمل قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نموديم که 
 نام قرارداد و توضیح}م انجا{ را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور سال درج گردد روز، ماه و}مؤرخ { گردد

 { عقد می نمايد. 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 

ما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه داليل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب تقاضای کتبی ش

  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 )

 د، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمین بايد قبل از تاريخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. اول  صورت گیر

 .)الف( آن میباشد 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 بانک و اکمال کننده درج گردد{}امضا، نام و وظیفه نماينده  با صالحیت 

 

 {بانک مهر}

                                                 
 رج مینماید{د}تضمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده  1۹
مدید  این تضمین را از در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، ت ( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که28}این تاریخ ) 2۰

راف این فورمه بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگ
بار تضمین، موافقه ( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعت1ماه یا ) (6درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت )

 مینماید"{
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 {کننده اکمال مهر}

 

 

 

 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:

 {و آدرس اداره درج گردد نام}: ذينفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاريخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

ياد  "قراردادی" منبعد بنام {، کهنام و آدرس قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نموديم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

اد می شود با اداره ي{ را که منبعد بنام قرارداد روز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { قرارداد درج گرددشماره }می شود، قرارداد شماره 
 {عقد نمايد. نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان

 تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.   عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد، پیش پرداخت در مقابل

افت اولین تقاضای را بمجرد دري{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}به درخواست قراردادی، تعهد می نمايیم که بدون چون و چرا مبلغ 

ه باشد، به تکتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرف

  شما بپردازيم.

راردادی به متذکره فوق بايد توسط قاين 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 

مبلغ اين تضمین بصورت تدريجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت يا تصديقنامه پرداخت از 

( فیصد قیمت 80آن تذکر و به ما ارائه گرديده، کم میگردد.  اين تضمین بمجرد دريافت کاپی تصديقنامه پرداخت که بیانگر اينکه )

 فاقد اعتبار میگردد.   {درج گردد 21روز، ماه و سال}ت تصديق گرديده، يا به  تاريخ قرارداد برای پرداخ

 اطاق تجارت بین المللی، میباشد. 785اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 {امضا نماينده با صالحیت اخذ گردد}

 بانک{ }مهر

 

                                                 
مدید  این تضمین را از ت( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، 28}این تاریخ )  21

راف این فورمه اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگ بانک بصورت کتبی قبل از ختم
اره قبل از ختم اعتبار ( سال در مقابل درخواست کتبی اد1( ماه یا )6درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از )

 فقه مینماید"{تضمین، موا
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل برای  28موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح يا تعديل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده  در اين}

دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بديل  16ماده  3داوطلبان، تعديل قیمت در جريان پروسه ارزيابی مطابق بند 

طلبان، يا تغییرات ودستور العمل برای دا 27فات قابل قبول مطابق ماده دستور العمل برای داوطلبان، انحرا 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.

نام و آدرس داوطلب برنده }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:

کلمات و اصطالحات شامل اين موافقتنامه عین معنی را افاده می نمايند که بترتیب در شرايط قرارداد به آن نسبت داده  .1

 می شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از اين موافقتنامه تلقی میگردند. 

می نمايد که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد  .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

 مشخص شده در اين قرارداد پرداخت نمايد.  رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه

4.   
 

 طرف های شاهد که سبب تشکیل اين موافقتنامه گرديده اند:

 {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:      

 {امضا توسط نماينده با صالحیت قراردادی} امضا الزام آور قراردادی: 

 

 


