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 مقدمه

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

( میلیون 500کات الی )که قیمت تخمینی تدار ساختمانی کوچک ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور المللی ترتیب گردیده و توس

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

 استفاده قرار می گیرد. 
 

مفاد  تدارکات و زالعملگردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طر این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

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

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

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

 می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 
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مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه  ور مالی وعبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ ام وجوه عامه 1

ذاشته می تیار اداره گه در اخمنابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی ک

 شود، می باشد.

 

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

 الف. عمومیات

ساحه  -1ماده 

 داوطلبی

 5قسمت  و داوطلبی صفحه معلومات مندرج یامور ساختمانشرطنامه را به منظور تدارک این داره ا 1.1
به این داوطلبی  یصادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش ها (شرایط خاص قرارداد )

و شرایط   صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  (Lot) بخش شمول نام و نمبر تشخیصیه هر
 . گردددرج می خاص قرارداد 

شرایط خاص مندرجات و  صفحه معلومات داوطلبی ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجداوطلب برند 1.2
 تکمیل می نماید.  قرارداد

 : در این شرطنامه 1.3

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

 باشد؛ وسط طرف مقابل میتاسناد دریافتی 

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

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

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

که این شرطنامه به منظور امور ساختمانی  وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد

  آن صادر گردیده است به کار می گیرد.

دارۀ قانون ا ادۀ هشتمعبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در م وجوه عامه   2.2

ی مراحل طه با امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به ادار

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

 می شود، می باشد.

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

رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را  داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد

 افاده می نمایند: 

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

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

 دهد. 

کاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال تقلب: ارت -2

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای 

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

دان اداره که به تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمن -3

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

 گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر عبارت از اجبار:  -4

 یم یا غیر مستقیم می باشد.داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستق

اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه ایجاد  -5

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.
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اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب،  3.2

اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می تبانی، 

 نماید. 

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

 موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

( ماده چهل و نهم قانون 1راردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )اداره داوطلب یا ق 3.4

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

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

ط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توس

 نماید. 

داوطلب  - 4ماده 

 واجد شرایط
 

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

ده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می ثبت در یک کشور بو

 گردد. 

 داردجوانب این داوطلبی تضاد منافع با یک یا بیشتر  داوطلبداوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد،  4.2

این و سایر اسناد مربوط  صاتطرح، مشخکه  طرفبصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا  اگر 

شده  پیشنهاد داوطلبیمنحیث مدیر پروژه تحت این  با شخص که را ترتیب نموده و یا رکاتتدا

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

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

   در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.  و همچنین شرکت های متعلق به آن دهگردی

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

 و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.  شده

 اوطلبی دصفحه معلومات مطابق مندرجات دارک تثبیت اهلیت خویش را مکلف است شواهد و مداوطلب  4.4

 .نماید ارائه

اهلیت  - 5ماده 

 داوطلب 

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

 نمایند.   می، ارائه فورمه های داوطلبی 3قسمت  در مورد نیاز را ی ها

قبلی  ر ارزیابیبا داوطلبان موفق دصرف عقد قرارداد انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، در صورت  5.2

یت ورد اهلدر م تجدید شدهمعلومات  ارزیابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در اهلیت صورت می گیرد. 

 ستمرارا ا تآییدی جدیدت د. نه می نمایارائ استمرار اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر خویش و یا

  درج میگردد.  3قسمت اهلیت در 

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

می  3مت قسشامل ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات 2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 
 طور دیگر تذکر رفته باشد: صفحه معلومات داوطلبیر اینکه در مگنمایند. 

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

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

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

ا یر کار و نی زیپنج سال گذشته و جزئیات امور ساختما دازه مشابه درت و انییتجربه کاری با ماه -4

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

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

داد که برای اجرای این قرار یپرسونل تخنیککارمندان مدیریت ساحه و اهلیت و تجارب  -6

 ؛اختصاص داده می شود

ه مه تصفییا اظهار نایا بیانیه مفاد و ضرر  شیمالی داوطلب مانند گزارش تفت وضعیتگزارش  -7

 ؛سال گذشته( 5در )مالیاتی 

د رارداقبرای اجرای این  نزد داوطلب مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی -8

یش پ، که بدون شمولیت منابع مالی قابل دسترس( سایرو  ت )قرضه(اعتبارا)دسترسی به 

 داد ها وقرار پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای سایر

 آفر های ارائه شده باشد.

خیل ب در آن دسال اخیر که داوطل پنجدر  اختتام یافتهدعاوی در جریان و یا  در موردمعلومات  -9

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

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

 شد: ته بار رفطور دیگر تذک ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در رعایت موارد زیر می باشد

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

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

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

ود منو مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش ره گردیده معرفیشریک اصلی یکی از شرکا منحیث  -4

 ؛ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد

 ؛شریک اصلی صورت میگیردبا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

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

 ارادل را ذیاهلیت  ر هایبرای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیا شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:صفحه معلومات داوطلبی مگر اینکه در باشد. 

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

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

قرارداد که باشد(  نمودهتکمیل  راامور ساختمانی  فیصد( 70) داوطلب باید حد اقل این معیار

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

 رفته شود؛تجربه مد نظر گ

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

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

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛ (3)اقل 

فحه معلومات صکه کمتر از مبلغ تذکر رفته در ضه( انواع اعتبارات )قر  یاو  سیالدارایی های  -5
ش پیلیت بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمونباشد و  داوطلبی

  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

ته ر گذشیا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک د استمرار دعاوی

 شده می تواند.  جر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبنم

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

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

ار های ( فیصد معی40و شریک اصلی حد اقل )( فیصد 25) هر شریک باید حد اقل ید.تکمیل نما

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

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

 ته باشد. صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رف

هر   -6ماده 

 داوطلب یک آفر 
هر . نمایدمی تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منحیث شریک شرکت مشترک ارائه هر داوطلب  6.1

باشد منجر به رد تمام آفر  ه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریکارائ تر از یک آفرداوطلب بیشگاه 

در شتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. ا

 از این امر مستثنی است. صورتیکه مجاز باشد 

مصارف  -7ماده 

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

بازدید از   -8ماده 

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

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

 به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

 شرطنامه 
 :می باشددستور العمل این  11 ده ماذیل و ضمایم صادره مطابق قسمت های این شرطنامه شامل  9.1

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

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

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   

 2یل احجام کارقسمت هشتم: ب  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

وضیح ت -10ماده 

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

 در ( روز7)مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل  صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

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

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

ذکر ند بدون تده ایافت نموداوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را در

 منبع درخواست ارسال میگردد. 

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

حه صفدرج در قت مناداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و و
 ت نماید.دعو معلومات داوطلبی،

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

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

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

هر  دد.ند، ارسال میگر( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده ا4حد اکثر )بعد از جلسه، درمدت 

این  11ه ی مادگونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشن

 دستورالعمل صورت می گیرد. 

عدیل ت -11ماده 

 شرطنامه
 د.فر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نمایاداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آ 11.1

نموده  ریافتضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را د 11.2

 نمایند. می تصدیق  را به صورت کتبیضمیمه  دریافتاند ارسال میگردد. داوطلبان 

 یک ضمیمه ر، طیفی برای داوطلبان جهت تهیه آفاداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کا 11.3

 .این دستورالعمل تمدید نماید 21ماده  2میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 

 ج. تهیه آفر ها 

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

                                                 
  عالیت درج گردد.در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول ف 2
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اد شامل اسن -13ماده 

 آفر
 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  13.1

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

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -3

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 .داوطلبیصفحه معلومات مطالبه شده در  موادسایر  -6

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

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

ارائه ا اری رکاحجام  مندرج بلداوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی  14.2

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

 می کهدر صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمحسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. 

ی غیر جوابگو و، آفر ( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید10برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

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

  گردد. 

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

نرخ  ،در قیمت ها ،یمی آفرروز قبل از ختم میعاد تسل 28تحت این قرارداد قابل پرداخت  های مالی

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرها و 

ط عمومی شرای 47ماده  احکامو  شرایط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4
لومات طلب مع. داوباشندتعدیل میقابل آفر در جریان اجرای قرارداد  ی، نرخ ها و قیمت هاقراداد

 اید. رائه می نمبا آفر خویش ا توامرا  خاص قرارداد ویط عمومی شرا 47 ماده الزم مندرج

و  آفر اسعار -15ماده 

 پرداخت
را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه  5آفرمندرج های فی واحد و قیمت  نرخباید  داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر 

 د. می باش یصفحه معلومات داوطلبدر روز مندرج روش د افغانستان بانک بادله، نرخ فتمنبع نرخ  15.2

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

میعاد  -16ماده 

 اعتبار آفرها
این مدت در داوطلبی های  اعتبار داشته باشد. صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   16.1

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

                                                 
 

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

 روز بوده نمی تواند.  120میعاد اعتبار آفر بیشتر از 

تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید در حاالت استثنائی اداره از داوطلب 

در صورت تمدید میعاد نماید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. 

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

از این امر مستثنی این دستورالعمل  17ماده وارد نماید، حاالت مندرج تمدید شده خویش تغییرات 

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

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

تضمین آفر  -17ماده 

نامه تضمین  و اظهار

 آفر 

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

 تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

 یا سایر وفغانی مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول ا صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  17.2

 ارایه گردد. تضمین آفر می تواند: صفحه معلومات داوطلبیار قابل تبدیل مطابق اسع

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

 هر گاه نهاد ماید.نداوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه  -2

مالی  نهاد نستان موقعیت داشته باشد، بایدصادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغا

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

رمه های )فو 9قسمت تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج  -3
، یده باشدر گردر توسط اداره منظوو یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آف قرارداد و تضمینات(

 ترتیب گردد. 

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

 قابل پرداخت باشد. 

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

ین دستورالعمل، حد ا 16ماده  2مطابقت با بند  درر یا اظهار نامه تضمین آفمیعاد اعتبار تضمین آفر  -6

 ( روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.28اقل )

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

اشد، الذکر نب ند فوقبآفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین 

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

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

 و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق در 17.5

اده م 2بند   مورد صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای در -1

 این دستور العمل؛ 16
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 فر؛آه در در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارایه شد -2

این  28ده ما 2مطابقت با بند آفر در  اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -3

 دستور العمل؛

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

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

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

د بنام ر نامه تضمین آفر بای، تضمین آفر یا اظهاباشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6

 باشد.  (JV) داوطلب مشترک

 های آفر –18ماده 

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

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

 :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد یکی از گزینه های ذیل گیرد و پذیرشمی

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

 ، آفر بدیل را مالحظه می نماید.قیمت باشدنازلترین دارائی ارائه شده 

 یا 

 آفر های وی اصلی نماید که در این صورت آفر هاتسلیم ا بدون آفر اصلی داوطلب می تواند آفر بدیل ر -2

 بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 

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

ت وط جهب و دیگر جزئیات مربپیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناس

 د.    نارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمای

شکل و  -19ماده 

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

عالمه گذاری شده و به  "کاپی"با کلمه عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر  "اصل"عالمه کلمه 

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

 آن قابل اعتبار خواهد بود. 

انونی قینده اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نما 19.2

دستورالعمل امضا و  این 5ماده  3ند ب 1در مطابقت با جزء  عاون یا نماینده با صالحیت()رئیس، م داوطلب

ه، امضا ا نمودتمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضگردد.  مهر

 گردد.     

 صیکه سط شخکه  تو هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد  19.3

 نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد.  یاآفر را امضا نموده 

هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح  19.4

ده، امضا که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نمو اشتباهات داوطلب باشد.
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  می گردد. 

 

 تسلیمی  آفرها  د.

تسلیمی،  -20ماده 

مهر و عالمت گذاری 

 آفر 

داوطلب می تواند آفر خویش را شخصًا یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت  20.1

ترونیکی، ، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر الکصفحه معلومات داوطلبیآن در  تذکر

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

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

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 20.2

 باشد؛معلومات داوطلبی  صفحهعنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -1

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

ستور دربوط محاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد  -3

 العمل.  

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

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

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

 العجل را ندارد.

  میعاد –21ماده 

 آفرها تسلیمی
لومات فحه معصبه آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج آفر ها با 21.1

 تسلیم گردند. داوطلبی 

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

در طول  اوطلبیت های  اداره و دتسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلف

 میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  

 آفر –22ماده 

 وقت نا های

 رسیده

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

 -23ماده 

انصراف، تعویض 

 و تعدیل آفرها 

ال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارس 23.1

صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، 

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

 این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با  20و  19در مطابقت با مواد  -1

 نشانی شده باشد.  "تعدیل"یا  "تعویض"، "انصراف"کلمات 

 قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.   -2
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 بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.    تعویض یا تعدیل آفر ها 23.2

 

ا و ختم میعاد هدر فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر  رگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر هاه 23.3

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

مه تضمین ر نای اظهانمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرا

 میگردد. دستور العمل برای داوطلبی  17آفر مطابق ماده 

ی مپیشنهاد  العمل این ماده دستور با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتداوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 23.4 

 نماید. 

 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

 گشایی آفر –24ماده 

  ارزیابی و
این دستور العمل در محضر عام در محل،  23ده را بشمول تعدیالت مطابق ماده اداره آفر های دریافت ش 24.1

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

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

 

ی شده و نشان "انصراف"یس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه در مجلس آفر گشایی، ری 24.2

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

  شدن مسترد می نماید.

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

ا عدم یودیت صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعدیل، موج

د ناسب بدانمداره موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که ا

این دستور  22ده ما 1گردد، مگر اینکه مطابق بند  قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی

تور العمل برای این دس 23العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

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

این دستور  24ه ماد 3ده در مطابقت با بند جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار ش رویداداداره  24.4

 العمل تهیه می نماید. 

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

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

سپ چرا  ه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خویشدر صورتیک  24.6

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

 نماید. 

بعدی اهلیت داوطلبان و  معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  25.1 محرمیت -25ماده 

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

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی هر نوع العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد. 



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

11 
 

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

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

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

 آفر توضیح –26ماده 

 ها

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

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

ه شده بدون هر نوع توضیح ارائنماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 واست اداره، قابل قبول نمی باشد. خرد

ارزیابی و   -27ماده 

تشخیص جوابگویی 

 آفر ها 

 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید: 27.1

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 4معیارات واجد شرایط مطابق ماده  -1

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 می باشد؛ وتضمین آفر  دارای -3

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرایط -4

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

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

 د، کیفیت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛باالی حدو هتاثیر قابل مالحظ -1

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

 بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

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

یا  ت ت، استثنأنحرافابعداً با اصالح اطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و آفر که در مطابقت به مندرجات شر 27.3

 قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

 د. صورت گرفته نمی توان ان داوطلببا سایر هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا  27.4

تغییر  رد تانداداوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را  27.5 

 قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد. 

 تصحیح – 28ماده 

 اشتباهات
را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند  28.1

ل اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شک جهت تصحیحاز ارزیابی مالی 

 ذیل صورت میگیرد: 

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

 بود.

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

کدام عالمه اعشاری  حگراینکه ازنظر اداره به صورت واضم شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

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

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

ستور العمل اجرا داین  17ماده  5بند  2امه تضمین آفر مطابق جزء قابل استرداد دانسته شده یا اظهارن

 می گردد. 

 در اسعار –29ماده 

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

ادله با استفاده از نرخ مب واحد پولی افغانی آفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد را نرخ مبادله دیگری 

 صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در میگردد.  ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و مندرج مشخص شده 

 طور دیگر ذکر گردیده باشد. 

 -30ماده 

ارزیابی و 

 مقایسه آفر ها 
 

یکی شخصات تخنمبا معیارات و شرایط و آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت اداره  30.1

ترین ی نازلمندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  در صورتیکه آفر دارا

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

فر دارای ورتیکه آ. در صرش خویش را به آمر اعطاء ارائه نمایدارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزا

یابی زلتر ارزیمت نانازلترین قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای ق

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

 :را طور ذیل تعیین می نمایدزیابی شده هر آفر اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ار 30.1

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

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

 اند؛

دیل در یل بمتاریخ تک تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و -3

 ور العمل؛این دست 18شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت به ماده  حدود معقول قبالً تعیین

 5ند بطابق متطبیق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده  -4

 این دستور العمل؛ 23ماده 

افات حرنتفاوت ها، ا یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد.حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف  30.2

 وری ادارهیر ضرغو پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد 

 گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

شرایط   47اجرای قرارداد تحت ماده در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان  30.3 
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 مد نظر گرفته نمی شود. عمومی قرارداد، 

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

 کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

ترجیح  -31ماده 

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

 و.اعطاء قرارداد

 معیارات – 32ماده 

 قرارداد اعطاء

مت ارزیابی شده را ارایه نموده، اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قی 32.1

 اعطاء می نماید.   

 حق –33ماده 

 رد و آفر هر قبول

 آفر تمام یا یک

   ها

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

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

رسمی به اطالع  دارکات به اسرع وقت بطورمراحل ت باشد مشروط بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ

 داوطلبان رسانیده شود. 

 – 34ماده 

 و اعطاء اطالعیه

 امضای

 موافقتنامه

  قرارداد

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

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

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

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

رنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب ب

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

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

ا در رارداد رست، قاوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف ادر طی  میعاد اعتبار آفر به د

 ( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید10مدت )

ه ایت اداریب سو اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، 34.3 

 ماید:نشر می نطرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، ویب سایت های که از  تدارکات ملی و سایر

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 در آفر گشایی؛ قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -3

 نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد آن؛ -4

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

 

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

دالیل نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر بصورت کتبی از اداره مطالبه 
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 ائه می نماید. رعدم انتخاب آفر ا

تضمین  -35ماده 

 اجراء

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

)فورمه  8قسمت قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 
ن نامبرده به اسعار که در نامه قبولی آفر از آ باشدیا سایر اشکال قابل قبول به اداره  های قرارداد(

 ، ارایه نماید.شده است 

انک یک ب در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از 35.2

جرای انظور بم خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیمقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک 

 راهم نماید. این تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، ف

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

 میگردد. نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 

 اد باقد قراردا از عاداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق ر  35.4

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

پیش  -36ماده 

پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

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

. باشد لبیصفحه معلومات داوطبیشتر از مبلغ مندرج . پیش پرداخت نمی تواند می پردازدرفته، 

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

 می باشد. 

مرجع  -37ماده 

حل و فصل 

 منازعات

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

حق  -38ماده 

 شکایت داوطلبان
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا  38.1

کمیته بررسی گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 
 مشخص گردیده، ارسال نماید.صفحه معلومات داوطلبی که محل و آدرس آن در   اداری
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 معلومات داوطلبی حهقسمت دوم:  صف

 

 عمومیات الف.  

دستورالعمل  1ماده 

 برای داوطلبان

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

 :نام و شماره این داوطلبی

 مال شرقل و شزون شما یبرا یو مس ینور بریفا یانداز بلیو ک پیپا ؛یتهیه و تدارک پروژه کندنکار

 MCIT-AFTEL/1401/W-0024/NCBشماره داوطلبی: 

 به شکل قرارداد چهارچوبی نوع قرارداد: 

شمال  وشمال  زون یبرا یو مس ینور بریفا یانداز بلیو ک پیپا ؛یتهیه و تدارک پروژه کندنکارزون 

 میباشد شرق

مال و زون ش یابر یو مس ینور بریفا یانداز بلیو ک پیپا ؛یتهیه و تدارک پروژه کندنکار امور ساختمانی }

 می باشد.  }شمال شرق

 { میباشد. به شکل قرارداد چهارچوبینوع قرارداد }

دستور العمل  1.2ماده 

 برای داوطلبان 

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

رالعمل دستو 1.1ماده 

 برای داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردیده است.  1ماده  1در بند نام اداره تدارکاتی 

ال و زون شم یبرا یو مس ینور بریفا یانداز بلیو ک پیپا ؛یتهیه و تدارک پروژه کندنکار }پروژه 

 می باشد.    شمال شرق

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان

 شور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:داوطلبان ک

 {قابل تطبیق نیست }

دستورالعمل  4.3ماده 

 برای داوطلبان

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

 دریافت می باشد:

{www.npa.gov.af} 

دستورالعمل   5.36ماده 

 برای داوطلبان

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

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

                                                 
.در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد 6  
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 داوطلب باشد؛ 

 صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛ -2

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

 یر کار وزمانی ازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختتجربه کاری با ماهییت و اند -4

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

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

 اردادکه برای اجرای این قر اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخنیکی -6

 اختصاص داده می شود؛

صفیه امه تنیا اظهار گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا بیانیه مفاد و ضرر  -7

 سال گذشته؛( 5مالیاتی در )

رداد ن قرامدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای ای -8

ت پیش ، که بدون شمولیو سایر منابع مالی قابل دسترس( )قرضه( اعتبارات)دسترسی به 

و  ارداد هایر قرپرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای سا

 آفر های ارائه شده باشد.

ر آن طلب دمعلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داو -9

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -10

 10جزء  75.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

دستورالعمل  5.4ماده 

 طلبانبرای داو

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

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

 شد؛امضا شده بامهر و آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  -2

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

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش  -4

 رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

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

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

دستورالعمل  5.5ماده 

 برای داوطلبان

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

شریک اصلی  ( فیصد و25، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت 

 هم رک باار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشت( فیصد معی40حد اقل )

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

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

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

 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

 10،600.000.00معادل مبلغ پنج سال اخیر  خالل داوطلب در  دو سالحد اقل الزم حجم معامالت 

 می باشدافغانی  {ده میلیون شصت هزار)

 2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

در  لدگی معادساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیامورمنحیث قراردادی اصلی در تجربه حد اقل الزم 

 د:می باش قرار ذیل  سال اخیر (10)خالل

 7،080،000.00صلی مشابه در امور ساختمانی با اندازه ماهیت و پیچیدگی معادل مبلغ ایک قرارداد  -1

 ( افغانیهفت میلیون و هشتاد هزار)

 و یا

 10،113،000.00دل مبلغ ی مشابه در امور ساختمانی با اندازه ماهیت و پیچیدگی معااصلدو قرارداد  -2

 ( افغانیده میلیون و یکصد و سیزده هزار)

 3جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .تجهیزات ضروری که توسط داوطلب تهیه میگردد
 قراردادی باید وسایل کاری کافی مانند:

کثر ین میدستی، ماشین، ماشین کمپکشن، ماشین قطع کانکریت و قیر، ماش بیل، کلند، جبل، کراچی

حافظوی ملبسه کانکریت، تانکر آب، سکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی، ا

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

 باشد.

 4جزء  55.8ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 داشتن کارمندان ذیل:

 حد اقل تجربه کاری مشابه درجه تحصیل کار مند کلیدی شماره 

لیسانس از بخش  یک نفر انجنیر ساختمانی 1

 ساختمانی

دو سال تجربه مشابه و پروگرامهای 

Auto CAD  وGIS 

حد اقل صنف دوازده/  یک نفر سوپروایزر  2

 لیسانس

 سال تجربه در امور ساختمانی مشابهسه 

 

 5جزء  5.59ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 د:نمای مندرج ذیل مطابقت داشته باشند، ارائه را ارائه نماید که داوطلب باید اسنادی مالی

افغانی  (رهزا دو میلیون و پنجصد) 2،500.000.00مبلغ  حد اقل مبلغ دارائی های نقدی )ستیتمنت بانکی(

اریخ تن( الی صدور صورت حساب بانکی از تاریخ اعالن دعوت به داوطلبی )اعالتاریخ  و باید )حتمی(میباشد 

 ارائه نماید،آخرین ضرب االجل تسلیمی آفرها )آفر گشائی( باشد

 تن به دعواعال در صورت که تاریخ صدور توانائی مالی ویا صورت حساب بانکی ارائه شده قبل از تاریخ

 ی شود.شته مبی باشد، در این صورت آفر ارایه شده داوطلب مطلوب رد و غیر جوابگو پندابه داوطل 

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

واسته تسهیالت اعتباری باید مطابق نمونه صادر شده اداره محترم تدارکات ملی باشد و دارائی مبلغ خ

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

                                                 
 .در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد8

 .در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد8



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

18 
 

 مطلوب رد و غیر جوابگو پنداشته می شود

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  10.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دل مراجعه گردجهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذی

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 آمریت تهیه و تدارکات

 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 محمد جان خان وات، کابل

 ، مدیر تسهیل تدارکاتببرک حیدری
 2109184-020شماره تماس : 

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

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل  12.1ماده 

 برای داوطلبان

 ه میگردد. ارائ {دری}آفر به زبان

 6جزء  13ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 نماید: آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارائهباید همراه با داوطلب 

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

 احجام کاری قیمت کذاری شده ل. ب2

 آفر  تسلیمی فورمه. 3

 . اسناد و فورم معلومات اهلیت4

 کاپی جواز کاری با اعتبار. 5

 جدول زمانی/ پالن کاری . 6

شرطنامه باید توسط داوطلب مهر گردد و تمام اوراق . 7

فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب باید 

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

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

 مهر گردد.

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

بعد از برنده مخابراتی  (ازی فایبر نوری و کیبل مسیاند

داوطلب الزامی میباشد جواز نامه اداره محترم اترا  شدن

و  قبل از  برنده بعد از اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد 

امضاء قرارداد جواز نامه اداره اترا را تسلیم نماید، 

 در غیر آن پرداخت صورت نمیگیرد.

 

ل دستورالعم 14.4ماده 

 برای داوطلبان

 درج گردد.  {قابل تعدیل نیست }قیم قرارداد قابل 

 

دستورالعمل 15.1ماده 

 برای داوطلبان

  می باشد.{افغانیپول  دواح}اسعار 

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

 برای داوطلبان

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

 اهد بود.تاریخ تبادله اسعار }یوم آفر گشایی{ خو

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

یباشد که مبانکی تضمین افغانی به شکل  (سه صد و پنجاه هزار) 350،000.00مبلغ  مقدار تضمین آفر

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

ه شده مطابق فارمت داد (Bank Guaranteeدر ضمن تضمین آفر باید بشکل اصلی )گرانتی بانکی )

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

یمی آفر ها روز تقویمی سر از تاریخ آخرین ضرب االجل تسل 118ر کمتر از صورتیکه میعاد تضمین آف

 ردد.میگ )آفرگشائی( باشد، دراین صورت، آفر ارائه شده داوطلب رد گردیده و غیر جوابگو محسوب

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

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

دستورالعمل  18.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 ها  ج. تسلیمی آفر

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،

 ی کامارکات شرکت مخابراتی افغان تلآمر تهیه و تد -ذاکر اهلل حقانی توجه:

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

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

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

 2جزء  20.2اده م

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ی باشد. م  MCIT-AFTEL/1401/W-0024/NCB:  نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی

 3جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

     .  نگردد باز 1401دلو  19 هشدار اینکه قبل از تاریخنام، نمبر تشخیصیه و پاکت شرطنامه حاوی  
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 داوطلبان

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 میباشد. هراز ظ بجه قبل   10:00ساعت ( چهار شنبه )روز  دلو 19آفر های ضرب االجل برای تسلیمی 

دستورالعمل   23.3ماده 

 برای داوطلبان

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

 ار آفر باشد.میعاد اعتب

 آفر گشایی و ارزیابی د.  

دستورالعمل   24.1ماده 

 برای داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

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

 ، آمریت تهیه و تدارکات{تکنالوژی معلوماتی

 {چهارماطاق کنفرانس هااق: }منزل منزل و شماره اط

 شهر: }کابل{

 چهار شنبهروز  1401 دلو 19 :تاریخ

 قبل از ظهر10:00ساعت زمان: 

دستورالعمل  31.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 

 عقد قرارداداعطا هـ.  

رالعمل دستو 35.1ماده 

 برای داوطلبان

د اجرای قراردا ( روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین10داوطلب برنده مکلف است در خالل مدت )

  را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد اریه نماید.

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

  اجراء میگردد. در صورت ضرورت مطابق با قانون تدارکات افغانستانپیش پرداخت 

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  38.1ماده 

 برای داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:  اعتراضات 

 تباًدر صورت داشتن شکایت از عدم برندن شدن آفر، داوطلب میتواند از آدرس ذیل توضیحات ک

 درخواست نماید.

کنالوژی ات و تراتی افغان تلی کام، وزارت مخابرآمر تهیه و تدارکات، شرکت مختب – ذاکر اهلل حقانی

رکت مخابراتی افغان تلی کام. شمنزل چهارم  -ن وات، تعمیر پوست پارسلمحمد جان خا -معلوماتی

 کابل.

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

 ه های داوطلبیفورم
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

  فورمه تسلیمی آفر   01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فورمه نامه قبولی آفر    03/ امور ساختمانی کوچک فورمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

22 
 

 تسلیمی آفر فورمه 

 01ور ساختمانی کوچک/فورمه ام

 

 تسلیم می نماید. خویش داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر 

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

 MCIT-AFTEL/1401/W-0024/NCBشماره داوطلبی: 

 

 و بغالن ای پروانهیبر نوری مسیر سالنگ های شمالی و جنوبی والیت پروژه ترمیم مجدد ساحات قطع شده کیبل فا :تدارکاتعنوان 

 مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

رصورت ضمیمه د شماره و تاریخ صدور} و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 
 به  ردادومی قراشرایط عمدر مطابقت به {عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}ه و پیشنهاد اجرای نداشت {لزوم درج گردد

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

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

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

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

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

 یست.و یا هر آفر دریافت شده دیگر ن ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت 

 تضمین آفر مندرج یا اظهار نامه در صورت لزوم تضمین آفرو میعاد اعتبار در مطابقت با له تصدیق می داریم که این آفر ما بدینوسی

می باشد. یبصفحه معلومات داوطل  

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

وده ابل قبول بقالزامی و  اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده  1

 میتواند؛

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

 بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

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

یم. ، نداردستور العمل برای داوطلبان 4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

 

  

ماده  4و  3ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 

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

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاریخ: 
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/

ور العمل برای دست 5ه لی اهلیت در مطابقت به ماداهلیت و یا تصدیق ارزیابی قباین فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی 
ا ردیف ه جودهای مو در جدولداوطلب می تواند  در صورت ضرورتاستفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد.  داوطلبان

، داوطلب اهلیت صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی و ستون های اضافی عالوه و

 را درج نماید.  تجدید شدهباید صرف معلومات 
 

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .1

 {یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد} :داوطلبحالت حقوقی  1.1

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {محل اصلی تجارت درج گردد: }یآدرش تجارت

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

بی درج طلصفحه معلومات داو 5ماده  5بند  1جزء  تعداد مطابق به}در جریان حجم معامالت ساختمانی اجرا شده  1.2
 می باشد.  {پول افغانی درج گرددواحد مبلغ به }سال گذشته، به مبلغ {گردد

 

 2ق به جزء اد مطابتعد}جریان  تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در 1.3
دیف عالوه ره پری گردد، در صورت لزوم جدول زیر خاند{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند 

 می باشد.{گردد

  

 5ماده  5بند  3جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }مده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان تجهیزات ع 1.4
دستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت لزوم ردیف اضافی 

 {می باشد.  عالوه گردد

 

نام طرف قرارداد و شخص  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}

    

تشریح تجهیزات بشمول  نام تجهیزات   

ریخ ساخت و مدت )تا

 حالت تجهیزات 

)جدید، خوب، کهنه، و 

ملکیت، کرایه، و یا خرید با 

ذکر طرف های مقابل 
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جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، }و اجرای قرارداد  اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره 1.5
 9 ماده 1بند  ودستور العمل برای داوطلبان  5ماده  5بند  4تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 

 { می باشد. مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد،

 ریتعداد سالهای تجربه کا نام  وظیفه    

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

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

    

 7ه ماده راجعه بجدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با م}قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.6
  می باشند.{یل گرددشرایط عمومی قرارداد، تکم

 

تعداد سالهای تجربه  نام  وظیفه    

 کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

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

    

فتش ده توسط مش تائیدمفاد و ضرر سال گذشته، بیالنس شیت و بیانیه {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} تفتیشگزارش  1.7

 {.لست و کاپی ها ضمیمه گردد}مستقل 

و  (قرضه) عتباراتاانواع ، دسترسی به ی(نقددارائی سیال )اهلیت:  نابع مالی جهت تکمیل نمودن معیارشواهد دسترسی به م 1.8

ست ف است لداوطلب مکل می باشد.{فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه گردد} منابع مالی سایر اسناد

 تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نماید.

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

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

تکمیل  جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت،}ه داوطلب:دعوی حقوقی جاری مرتبط بمور معلومات در  1.10
 {گردد

 کرایه و خرید تعداد قابل دسترس( کارایی(

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}
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 مبلغ منازعه  دلیل منازعه  طرف های دیگر  

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

 

 ( JVشرکت مشترک ) .2

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

 گردد. برای شرکت مشترک ارائه  1.11رج معلومات مند 2.2

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

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

 گردد:

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

ایر سگی از ا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندیکی از شرک (2)

 شرکا می باشد؛

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

 نیازمندیهای اضافی  .3

 نماید.  را ارائه صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  3.1

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاریخ: 
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 فورم نامه قبولی آفر10

 03فورمه امور ساختمانی کوچک/

 تاریخ: }تاریخ صدور این نامه را درج نمایید{ شماره: }شماره صدور این نامه را درج نمایید{

 از: }نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{

 آدرس: }آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{

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

 آدرس: }آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{

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

داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ شما برای تدارک }نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{، 

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

و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. شرطنامه مربوطه، تدقیق  

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

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

ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد 

 نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

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

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

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

 نوعیت تضمین اجرای قرارداد: }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{

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

 زمان عقد قرارداد: }تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید{

 مکان عقد قرارداد: }محل عقد قرارداد را بنویسید{

یمه این نامه به شما ارسال گردید.همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضم  

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاریخ11

 

                                                 
رارداد و یا رسیدگی به اعتراضات ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای ق1طبق فقره )  10

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

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

 .منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  11
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 سمت چهارم:  شرایط عمومی قراردادق

  

 الف: عمومیات

  اصطالحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: -1 عریفات ت -1ماده 

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

 . نداتعریف گردیده شرایط عمومی قرارداد  44حوادث که در ماده  ل جبران:حوادث قاب -2

بند  بقت بهمدیر پروژه در مطا توسط تصدیق شده یتاریخ تکمیل امور ساختمانتاریخ تکمیل:  -3

 شرایط عمومی قرارداد.  55ماده  1

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

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

ده بول گردیبرای انجام امور ساختمانی توسط اداره قی و: شخص یا شرکتی که آفر  قراردادی -5

 باشد. 

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

ی م راردادقوارده مطابق بعدی : قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیالت یمت قراردادق -7

 باشد. 

 ویمی می باشند.روز تق: روز -8

 فه فیصدیه اضاب: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات مزد کار -9

 موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 

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

به  صالح نواقص توسط مدیر پروژها: تصدیقنامه است که بعد ازنواقص رفعسند تصدیق  -11

 قراردادی صادر میگردد. 

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

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

 اجرای قرارداد می باشد.

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

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

 ساحه کار فراهم میگردند.  

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

تاریخ می نماید.  تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تاریخ تخمینی تکمیل -17

تمدید  این تاریخ صرف با صدور دستورمی باشد.   شرایط خاص قراردادتخمینی تکمیل مندرج 
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  ر نموده می تواند. یغیت یا تسریع توسط مدیر پروژه میعاد

، یختمانبشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور سا مواد: تمام مواد خام -18

 استفاده میگردد. 

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

 بیولوژیکی باشد. 

ت که با صالحی تذکر رفته یا شخص شرایط خاص قرارداددر  وی: شخص که نام روژهمدیر پ -20

 ارت ومسؤلیت نظ توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده باشد و 

  ی را دارا باشد. مدیریت قرارداد امور ساختمان

21- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

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

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

 و سطح فرعی ساحه می باشد.

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

 توسط مدیر پروژه می باشد. 

 دادی کاره قرار، تاریخ کشرایط خاص قراردادتاریخ آغاز امور ساختمان مندرج  :کارتاریخ آغاز  -25

 اشد. بنمی ه ساح تسلیمیمصادف به تاریخ  لزوماً می نماید این تاریخ  آغازامور ساختمان را 

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

 می باشد.  نیز ساحه در  یده امور ساختمانکه در برگیرن داشته

وسط شده و یا دور شده ت، نصب ه شده، ساختشده : ساختمان دیزاینمؤقت های ساختمان -27

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

 یر در امور ساختمانی می باشد.یغ: امر مدیر پروژه مبنی بر تتعدیل -28

ه ت، آماد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارشامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29

ی، نقشه ه کارئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن )برمساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تز

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

ر ت بیشتمشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارقرارداد، انجام می گردد، 

 نگردد.

 فسیرت -2ماده 

  

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

 اهمیت می عناوین فاقد را افاده می نماید.و یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر همچنان مؤنث 

یر مدشند. دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده بامعانی عادی  کلمات .باشند

 وضاحت ارائه می نماید.  شرایط عمومی قرارداد،پروژه به پرسش ها در مورد 

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

، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور امور ساختمانیبه  شرایط عمومی قرارداد

به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان(  اشاره)به استثنای  یساختمان
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 می باشد.  قابل تطبیق 

 ند:داسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگر 2.3

 موافقتنامه؛  -1

 ه قبولی آفر؛نام -2

 ی؛آفر قرارداد -3

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 شرایط عمومی قرارداد؛ -5

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -8

 ت.  از آن تذکر رفته اس شرایط خاص قراردادسایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -9

ن زبان و قانو -3ماده 

 قرارداد
 است.  گردیدهبیان  خاص قراردادشرایط زبان و قانون نافذ بر قرارداد در  3.1

 تصامیم مدیر -4ماده 

 پروژه 
ماید. نتخاذ می دی را امسایل قرارداد میان اداره و قراردادر مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم  4.1

 تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه طور دیگری

، محول خص دیگریمکلفیت های خود را به ش بالغیه به قراردادی، مسؤلیت ها ومدیر پروژه با صدور ا  5.1 اگذاری و -5ماده 

 یا مسؤلیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید. 

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

  قابل اجرا می باشد. تسلیمی

 عقد قرارداد -7ماده 

 های فرعی
تیکه قباًل در آفر صور ردر مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، د باید اداره را کتباً  قراردادی 7.1

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

ی ولیت هااعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوسی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. 

 اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.

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

ی رفین تلقهدات طون تدارکات و تعاین عمل نقض قان ،قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد

قابل  راردادقگردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای 

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

ایر س  -8ماده 

 قراردادی ها
ریخ ر میان تاداداره  و خدمات ارائه کننده گانلتی، ، مقامات دوسایر قراردادیانبا  ساحه کار را  قراردادی 8.1

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

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

 ازد.س ع مطلع راردادی اصلی را از موضوو قداده ر یی قرار دادی های دیگر را تغیمیتواند جدول کار

  ارمندانک -9ماده 
، یا کارمندان دیگری را که توسط جدول کارمندان کلیدیقراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج  9.1

دام نماید. مدیر پروژه ، استخجدول  کارمندان کلیدیمدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 
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تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل مالحظه معادل یا 

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیباالتر از کارمندان کلیدی مندرج 

ا از اخراج اداره ر ردادیاقر راردادی را با ارائه دالیل نماید.می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 9.2

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

خطرات به  -10ماده 

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

 . شنداست، می با

خطرات  -11ماده 

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

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

 تجهیزات( که ناشی از:

مور اا پذیر که نتیجه اجتناب ن توسط ساختمان یا به منظور ساختمانساحه  تصرفاستفاده یا  (1)

 ساختمان باشد؛ یا 

 ط شخص کهدر حقوق قانونی توسط اداره یا توسیا مداخله  مسئولیت قانونی تخطی ازغفلت،  (2)

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

وده بر اداره تقصی که ناشی ازآسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه ، تیخطر خساره به امور ساختمان -2

ا رشده است  واقع منطقه که ساحه کار در آن یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که

 متاثر سازد.

ار آغاز ک اناز زم ، تآسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خسارهییا خساره به امور ساختمان زیانخطر  11.2

 وارد ذیلماشی از نینکه مفقودی و خساره مگر ا مربوط به اداره می باشد صالی صدور تصدیقنامه رفع نواق

 باشد:

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان -1

 مربوط به اداره نباشد؛ یا خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که  -2

 . تاریخ تکمیل دادی در ساحه بعد ازفعالیت های قرار -3

خطرات  -12ماده 

 مربوط به قراردادی 
ان، خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت )بدون محدودیت بشمول امور ساختم 12.1

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

 اره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. مربوط به اد

 یمه ب -13ماده 

 
م میعاد الی خت خود را از تاریخ آغاز کار ناشی از خطراتقراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل  13.1

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

 ور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام؛زیان یا خساره به ام -1

 زیان یا خساره تجهیزات؛ -2

، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( مربوط به یزیان یا خساره ملکیت )به استثنای امور ساختمان -3
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 قرارداد؛ و 

 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

ه در ماید. بیممی نم بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پروژه تسلی پالیسی ،قراردادی 13.2

 برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

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

 الیاخت باقرض قابل پردی حصول یا در صورت عدم پرداخت، و قیمت بیمه پرداخت شده را از قرارداد

 قراردادی  محسوب میگردد. 

 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.  13.4

 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.  13.5

زارش گ -14ماده 

 تحقیق ساحه
 

ومات که در و سایر معل شرایط خاص قرارداد مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتیب آفر به  قراردادی 14.1

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید. 

پرسش ها در  -15ماده 

مورد شرایط خاص 

 قرارداد

  ، توضیحات ارائه می نماید.شرایط خاص قراردادمدیر پروژه به پرسش ها در مورد  15.1

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

تاریخ  -17ماده 

 تخمینی امور ساختمان 

دید ده یا تجارائه ش و طبق برنامه کاری شروعکار  نامه آغازرا بعد از اخذ  یقراردادی کار امور ساختمان 17.1

 اید. می نم ، تکمیلیی تکمیلتاریخ تخمین درشده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و 

صدیق ت -18ماده 

 توسط مدیر پروژه

ر پروژه به مدی مؤقت می باشدکه نشان دهنده  امور ساختمانی  را ه هاقراردادی مشخصات تخنیکی و نقش 18.1

 می نماید. ارائهجهت تآئید 

 مؤقت می باشد.  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2

اختمان سئه شده ارادر دیزاین ردادی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قرا یتصدیق دیزاین امور ساختمان 18.3

  متاثر نمی سازد.را های موقت 

    ی نماید.حاصل ممؤقت  یدیزاین امور ساختمانت را در تصدیق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادی  18.4 

باید  ستفادهامؤقت و دایمی  قبل از  یتمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمان 18.5 

 دند. پروژه تآئید گر توسط مدیر

 قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.  19.1 یمنی ا -19ماده 

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

را  ژه موضوعیر پرومطلع می سازد. مد را توقف و مدیر پروژه را از موضوع یکشف، قراردادی امور ساختمان

 هنگی و تاریخیفر دارائی هایقانون حفاظت از  10طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگبه اطالع 

 می رساند. 

لکیت م -21ماده 

 ساحه

رایط ش مندرج تاریخ دراداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را  21.1
نداشته اداره پ تقصیرشروع فعالیت های مربوط در در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر  خاص قرارداد

 قابل جبران می باشد.  عملشده که خود یک 

سترسی به د -22ماده 

 ساحه 

ص ا شخی پروژه  ساختمانی را به مدیرقراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار امور  22.1

 حیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد. با صال



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

33 
 

ستور، د -23ماده 

 ش و بررسی یتفت

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

ی دادی هاخود و قرارقراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های  23.2

داشته  توجه قراردادیفرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

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

تلقی  ایجاد مانعش و بررسی حکومت، یحق تفت 23ماده  2دولت از جانب قراردادی مطابق بند 

 گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.

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

ه مرجع حل ب ،( روز از اطالعیه تصمیم 14اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان ) باشد، در نادرست

 ارجاع می گردد.  و فصل منازعات

 اید. ( روز از اخذ اطالعیه منازعه، ارائه می نم28مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان ) 24.2 

 ب. کنترول زمان 

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

 ماید. نرائه ارا جهت تآئیدی به مدیر پروژه  ی، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانکاری

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

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

 ئید بها، جهت تشرایط خاص قراردادکاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.3

ده شخص شکاری تجدید شده در خالل مدت م نماید. در صورت عدم ارائه پالن مدیر پروژه ارائه می

 لی ارائهو ا دهدده شمعطل قراردااز پرداخت بعدی  شرایط خاص قرارداد ندرجشرایط خاص قرارداد، مبلغ م

 ادامه می یابد. آن پرداخت  معطلیکاری تجدید شده،  پالن

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

ده ی تجدید شارکالن مدیر پروژه ارائه نماید. پ نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان تواند پالن 

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

مدید تاریخ ت -26ماده 

 تخمینی تکمیل 

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

ضافی به امصرف  وقوعسبب که ار توسط قراردادی تسریع کتاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

 گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید. وی 

 قعاتواظر داشت اثرات د را با در ندرخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدیاز روز  21مدیر پروژه در جریان  26.2 

ز ار بموقع ه هشداخاذ می نماید. در صورت عدم ارائجبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی، اتقابل 

ر بررسی دآخیر جانب قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تآخیر، این ت

 تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود. 

دیر باشد، م ی تکمیلمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمیندر صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساخت 27.1 تسریع  -27ماده 

در  ماید.نپروژه پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع الزم از قراردادی مطالبه می 

ید دادی تآئقرار صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و

 میگردد. 

انب ی از جبعد از قبول ید های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانپیشنها 27.2

 محسوب میگردد.  اضافه کاریاداره،  در قیمت قرارداد درج و 

 -28ماده 

تآخیرسفارش شده 

را به  یساختمان امور پیشرفت هر فعالیت در محدوده تاخیر دستور تآخیر آغاز یامی تواند مدیر پروژه  28.1

 دهد. قراردادی ب
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 توسط مدیر پروژه 

جلسات  -29ماده 

 مدیرت

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

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

 . باشد

سه ارائه جل ضرین حارا ثبت و کاپی های آن را به اداره و  اداریمدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه  29.2

 ژه تعیینیر پروفعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدمی نماید. 

 می گردد. 

دار زود هش -30ماده 

 هنگام

ورود بب لی که سممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتما قراردادی بزود ترین فرصت 30.1

، ن میگردداختما، افزایش قیمت قرارداد، یا تآخیر انجام امور سیتآثیر منفی روی کیفیت امور ساختمان

خ د و تاریرارداهشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را باالی قیمت ق

 میل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید. تک

ات کاهش اثر مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یابا قراردادی  30.1

  حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.

 ج. کنترول کیفیت 

 تشخیص -31ماده 

 نواقص 

د. ع می سازرا مطل مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی 31.1

برمال  وستجو این بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور ج

ارای پروژه د مدیر را که به باور یامور ساختمان ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت

 می نماید.  نواقص است، بررسی

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

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

 موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

تصحیح  -33ماده 

 نواقص

 یلی مشخصاریخ تکمتنواقص که از  رفعمدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد  33.1

، تمدید نواقص عتکمیل رفنواقص الی  ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفعآغا شرایط خاص قراردادشده 

 میگردد. 

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

 رفع می نماید. 

واقص ن -34ماده 

 تصحیح نا شده 

نماید، ن ژه، رفعنواقص مدیر پرورفع در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعیه  34.1

ضع اردادی ونات قرمبلغ متذکره از تامیدر اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی 

   . می گردد

 د. کنترول مصارف 

بل احجام  -35ماده 

 12کاری

را جاردادی اوسط قرکه ت یو راه اندازی امور ساختمان رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاری در برگی 35.1

 میگردد، می باشد. 

                                                 
 

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

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

 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند. 
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ن انجام ساختما 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

 

 اید.ه می نمدر بل احجام کاری را ارائ قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ 36.1

اضافه کاری  - 37ماده 

 و کم کاری

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

پرداخت  -38ماده 

های برای اضافه کاری 

 ها

ه شده ی دستور داداضافه کاربرای نرخ خود را قراردادی   ،دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژهدر صورت  38.1

ئه های ارا روژه نرخروز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پ 7در جریان 

  شده را بررسی می نماید. 

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

 منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

اد  مت قراردا در قیردر صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات  38.3 

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

سبب  یا  بته باشدزمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداش تجعالیت اسبه نسبت صورتیکه  در  38.4 

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

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

 باشد.  نمی 

خمین ت -39ماده 

 جریان پول نقد

ین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به ، قراردادی تخم14کاری پالندر در صورت تجدید نظر  39.1

مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ 

 مبادله قرارداد تبدیل میگردد. 

صدیقنامه ت -40ماده 

 پرداخت ها  

ه تصدیق شد صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغبه قراردادی  40.1

 قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  

 اید. می نمیق را تصد مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی 40.2

 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر 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 ارزیابی اختالف و حادثه قابل جبران می باشد. 40.5

 قدار قبالً مناسب به در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا مت یر پروژه اقالم قبالً تصدیق شدهمد 40.6

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

                                                                                                                                                                  
یت ارائه ر جدول فعالدر صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه د37اده م 2بند 

 می نماید.  
 

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

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

 
 ه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد{در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنام } 14
ی تکمیل }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت ها 15

 شده جدول فعالیت می باشد"{
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 از ( روز بعد30دی در خالل مدت )مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردا پرداخت ها در پیش پرداخت  41.1 ا هپرداخت  -41ماده 

 . تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد

گری طور دی ادشرایط خاص قرارددر  مگر اینکه به واحد پول افغانی صورت می گیرد،تمام پرداخت ها  41.2 

 تذکر رفته باشد. 

حسوب مرارداد قگر قیمت ها و نرخ ها در اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دی 41.3 

 پرداخت صورت نمیگیرد. به آن گردیده و از جانب اداره 

قابل  وقایع -42ماده 

 جبران 

 قابل جبران می باشد: موارد ذیل وقایع 42.1

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

 ت. ننموده اس

حت اردادی تان قراداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختم -2

 این قرارداد را متآثر می سازد؛

 بمنظور  ر الزمیا هم دستو نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکیمی  صادرمدیر پروژه دستور تآخیر را  -3

 ؛اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید

رنتیجه که د اضافی را از قراردادی می نماید مالساختن یا اجرای آزمایشاتمدیر پروژه دستور بر -4

 ؛تثبیت نمی گردد آزمایش، نواقص

 ؛اجازه فعالیت نمی دهدمدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه، قراردادی فرعی را  -5

ه اساس بلی آفر نامه قبو ورزمان قبل از صدبطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به  در ساحهشرایط  -6

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

 می باشد؛  عامه و بررسی عینی ساحه

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

  ؛الزم باشدل سایر دالیایمنی یا  دالیل

نمی  ملعرارداد زمان مندرج قیا اداره در حدود  خدمات عمومیقراردادی ها دیگر، مقام های دولتی،  -8

 سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛ کهنمایند، 

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثیر -10

 از جانب مدیر پروژه؛ بدالیل نا معقول  یتکمیل امور ساختمانتآخیر صدور تصدیق  -11

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

 در مورد تصمیم مدیر پروژهقیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، 

  ی نماید.متخاذ اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را ا فزایش قیمت قرارداد ودازه اان

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

 مستحق جبران نمی باشد. اندازه همان قراردادی به قراردادی، 

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

د. عدیل می نمای( روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، ت28)مدت مالیات در میان 

الً ییرات قبکه این تغی باشد، مشروط بر اینقراردادی مبه مالیه قابل پرداخت در این تعدیل ناشی از تغییر 

 د. شرایط عمومی قرارداد، نباش 47یا ناشی از حکم ماده  نگردیدهدر قیمت قرارداد منعکس 

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

شرایط  که درمجاز می باشد صورت در  در قیمت عوامل بکار رفتهمت به دلیل وقوع نوسانات تعدیل قی 45.1 متعدیل قی -45ماده 
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     از آن تذکر رفته باشد. خاص قرارداد

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

 می نماید. 

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

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

 جریمه -47ماده 

 تآخیر 

.  در ه میگرددتآخیر محاسب برای روز های شرایط خاص قرارداد  جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.1

گردد، نه آن نموفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معیقراردادی صورتیکه 

کات، تدارل و هشتم طرزالعمجریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد 

فیصد  10غ بر مه تاخیر وضع شده بالاز پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جری

ردد. پرداخت فسخ میگ شرایط عمومی قرارداد  35قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.   

ژه ر پرودیدر صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخیر، م 47.2 

صحیح تعدی، بهرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت 

 می نماید. 

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

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

 اجرای آن که زمان را، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده شرایط خاص قرارداد است( 

 می نماید. تصدیق  هنوز فرا نرسیده است 

پیش  -49ماده 

 پرداخت 

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

 رداخت میپردادی ، به قراشرایط خاص قراردادمبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج 

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

ه وضع تکتان پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداختبتدریج به اندازه باز پرداخت 

 نمیگردد. 

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

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

 ماید.  یا دیگر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می نها بمنظور موارد فوق،کاپی های انوایس 

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

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

 ، مد نظر گرفته نمی شود.، یا جریمه تآخیرمکافات

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

 ، دارای اعتبار می باشد. تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل( روز بعد از 28)

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

  ه می گردد. اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاد
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توسط ه تآئید شد را در فورمه های تمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار اخقراردادی تمام امور س 51.2

تصدیق و امضاء  ( روز از جانب مدیر پروژه2) خاللمدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در 

 گردد. می 

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

 مصارف -52ماده 

 ترمیم 

ر امور که دام یا مواد خ یزیان یا خساره به امور ساختمان رفع نواقصقراردادی بمصرف خود، مسؤلیت  52.1

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

  دارد. یا فروگذاری قراردادی باشد را ناشی از اهمال

 قرارداد  اختتامح. 

 یساختمان یل اموراز مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکم یقراردادی بعد از تکمیل امور ساختمان 53.1 تکمیل  -53ماده 

  ماید.، تصدیقنامه را صادر می نیرا نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمان

 میگیرد.  سلیمی را تصدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانبعد از ( روز 7اداره در جریان ) 54.1 تسلیمی  -54ماده 

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

رداخت ر گونه پر و همی نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صاد قرارداد را به مدیر پروژه ارائه

از جانب  ل و صحیحکمبعد از دریافت حساب م( روز که 56باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان )

و  اتانگر تصحیح( روز جدول را که بی56، مدیر پروژه در جریان )آنتصدیق می نماید. در غیر  قراردادی

ائه ارادی توسط قراردصادر می نماید.  در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره  رازم افزودی ال

و  ا اتخاذرمبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد در مورد گردیده، مدیر پروژه تصمیم 

 تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید. 

هنمود ر -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت

یط خاص شرا  ندرجمتاریخ  دررهنمود های عملیاتی و مراقبت را  یا م، قراردادی نقشه ها وصورت لزودر  56.1
 ارائه می نماید. قرارداد 

اص خشرایط   تاریخ مشخص شده دررهنمود های عملیاتی و مراقبت  در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا 56.2
اص خرایط ش در پروژه، مبلغ مشخص شده از جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیرقرارداد 
 به قراردادی پرداخت نمیگردد.  از پرداخت های باقیماندهقرارداد 
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 میگردد. قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ  57.1 اردادفسخ قر -57ماده 

 ها نمی باشد:شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنتخطی در قرارداد  57.2

ور ساختمان در توقف کار ام ( روز توقف در حالیکه این28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -1

 ؛ از جانب مدیر پروژه تآئید نگردیده باشدتوقف کاری فعلی نشان داده نشده و  پالن

ن دستور صورت ی( روز انصراف از ا28و در جریان )مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده  -2

 نگرفته باشد؛

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

 شخص نقضمدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص متوسط با ارسال اطالعیه  -4

 ؛فع نمایدقص را رنوا مدیر پروژه،توسط اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده 

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

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

 اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. علرغم موارد فوق،  57.3

ه نان اینکصول اطمیحتوقف داده و بعد از مراردادی کار امور ساختمان را فورًا در صورت فسخ قرارداد، ق 57.4

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

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

( روزه به 14ه )در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطالعی موانع

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

ریان جوانع در یجاد م، یا ادر صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار 58.2

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

 مایند: نه می صطالحات آتی مفاهم ذیل را افاداجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ ا

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

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

 دهد. 

غفال انظور تمان حقایق که عمداً و یا سهواً به متقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول ک -7

ز اجرای ناب اکارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجت

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

وردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح منظور بدست آ

 گردیده باشد.

سایر  اد و یاتهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قراردعبارت از اجبار:  -9

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

وسه ست در پرت نادراخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهاراجاد ای -10

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

د، رتکب فسانده ماداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا ازطریق نمای

 د. نمای موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و

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

 موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

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

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

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

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

 نماید.

ا یارکات هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تد 58.4

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

 

رداخت پ -59ماده 

 بمحض  فسخ

را ه انجام شد ارمدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کتوسط قراردادی، تخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  59.1

الی بیق بافیصدی قابل تط الی تاریخ صدور تصدیقنامه وبعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده 

خیر یمه تآ، را صادر می نماید. جرشرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یکار امور ساختمان

پیش ز امتر که قابل پرداخت اداره به قراردادی اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموع

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

گردد،  اره فسختوسط اد قراردادی تخطیدرصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل  59.2

صدور یخ الی تاراخذ فریق پیش پرداخت کار انجام شده، بعد از تمبلغ مدیر پروژه تصدیقنامه 

   می نماید.را صادر  تصدیقنامه

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

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

کان عدم ام -61ماده 

  تطبیق قرارداد

 ز کنترولخارج ا قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 61.1

دادی بعد ید. قراری نمااداره یا قراردادی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق م

  نجام شدهم کار او پرداخت به تما ترکو ساحه را  توقفماز اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

ابد، ام می یتعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجمه و کار ها تصدیقنا دریافتقبل از 

 صورت می گیرد. 

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

ه با مرتبط که ناشی یدوستانه بطور را جهت حل منازعات حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادی  -1

 د. نقرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میده

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

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

مدیر تصمیم  کتبی ازاطالع  دریافت ( روز بعد از14اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان )

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

 حکمیت: 64.2

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

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

  . مطلع سازندذیصالح محاکم از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  زرو
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 قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

 ف گردند{معلومات درج شده در قوس ها حذ خانه پری مینماید. شرایط عمومی قرارداد}اداره این قسمت را جهت تکمیل 

مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 مومی قراردادتعدیالت و ضمایم  مواد شرایط ع

 الف: مسایل عمومی

ماده  1بند  12جز 

شرایط عمومی  1

 قرارداد

 میباشد.{ماه 6به مدت }میعاد رفع نواقص 

ماده  1بند  14جز 

شرایط عمومی  1

 قرارداد

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

ماده  1بند  17جز 

مومی شرایط ع 1

 قرارداد

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

 نوع قرارداد: به شکل چهارچوبی

 

ماده  1بند  20جز 

شرایط عمومی  1

 قرارداد

 : توسط فرمایش دهنده تعیین میگرددمدیر پروژه 

بند ا ماده  22جز 

شرایط عمومی  1

 دادقرار

و  زون شمال یبرا یسمو  ینور بریفا یانداز بلیو ک پیپا ؛یتهیه و تدارک پروژه کندنکار }یساحه کار امور ساختمان

 میباشد.  {شمال شرق

 میباشدب ، سمنگان، جوزجان، بلخ و فاریابدخشان، کندز، بغالنشامل والیات  شمال شرق  –شمال زون 

ماده  1بند  25جز 

شرایط عمومی   1

 دادقرار

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

ماده  1بند  29جز 

شرایط عمومی  1

 قرارداد

شمال و  زون یراب یو مس ینور بریفا یانداز بلیو ک پیپا ؛یتهیه و تدارک پروژه کندنکار }امورساختمانی شامل 

 می باشد.{شمال شرق

 2ماده  2بند 

می شرایط عمو

 قرارداد

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

شرایط عمومی  2

 قرارداد

 اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند.

 موافقتنامه قرارداد .1

 نامه قبولی آفر .2

 قراردادی آفر  .3

 شرایط خاص قرارداد .4

 شرایط عمومی قرارداد .5

 نقشه ها .6

 بل احجام کاری .7

 3ماده  1بند 

ی شرایط عموم

 قرارداد

 . میباشد {دری}زبان قرارداد 

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

 

 8ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

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

 9ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ است قابل تطبیق}کارمندان کلیدی 

 ید:استخدام نمامندرج جدول ذیل را غرض تطبیق پروژه ی مکلف است کارمندان کلیدی قرارداد

 حد اقل تجربه کاری مشابه درجه تحصیل کار مند کلیدی شماره 

لیسانس از بخش  یک نفر انجنیر ساختمانی 1

 ساختمانی

دو سال تجربه مشابه و پروگرامهای 

Auto CAD  وGIS 

حد اقل صنف دوازده/  ر سوپروایزریک نف  2

 لیسانس

 سه سال تجربه در امور ساختمانی مشابه

 کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف استخدام نماید.

حظه قابل مال بطور مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها 

  داشته باشد معادل یا باالتر از کارمندان کلیدی 

 13ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 قابل تطبیق نیست میباشد: طور ذیل حذفمبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل 
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 14ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 { میباشد.قابل تطبیق نیست}ساحه  بررسیگزارشات 

 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 قابل تطبیق نیست

 

 

 21بند  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

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

 

 

شرایط  62ماده 

 عمومی قرارداد

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

حل ماید در در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت بافغانستان می باشد.  میامارت اسالمحل حکمیت 
 )نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی( صورت میگیرد. بیطرف

  

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

هت تآئید، ارائه قبولی آفر ج روز از تاریخ دریافت نامه 6قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جریان 

 مینماید. 

 

 

  25ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 روز میباشد. 5 میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان

 

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

 ه تجدید نظر صورت میگیردآخرین پرداخت قبل از برنام

 ج.  کنترول کیفیت

 33ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

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

 45ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

} رایب ض ورددر مو معلومات ذیل  { "نیست"}  قابل تعدیل شرایط عمومی قرارداد 47مطابق ماده  قرارداد
 {می باشد."قابل تطبیق نیست"

 ضرایب تعدیل قیم قرارذیل میباشند:

  افغانی:برای واحد پول 

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

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. رقم}: فیصدی عنصر قابل تعدیل Bضریب 

 ج گردد{:به واحد پول} واحد پولی در

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

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. رقم}: فیصدی عنصر قابل تعدیل Bضریب 

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

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

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

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

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

 46ماده  2بند 

مومی شرایط ع

 قرارداد

 میباشد. فیصد 5 تناسب پرداخت های تامینات فیصدی

اد از جانب قراردادی یا تامینات بعد از تکمیل کامل قرارد

رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از  ختم میعا

 جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.

 47ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

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

قدار جریمه . در صورتیکه م( فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد10پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی )

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

 فسخ میگردد.

 48ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ای انعام بر د اعظمیحفیصد قیمت نهایی قرارداد در فی روز میباشد. صفر انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
 قابل تطبیق نیستفیصد قیمت نهایی قرارداد میباشد. صفر  انجام تمام امور ساختمان
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 49ماده  1بند 

عمومی شرایط 

 قرارداد

 میگردد.ن صورت پیش پرداخت

 :از درک پروژه تادیات 

 از جانب یا ساحه و ارائه گزارش، نقشه و تصدیق( Segmentپرداخت ها بعد از تکمیل هرسایت/ مسیر )

  و پرداخت صورت میگیردمحاسبه  طبق کار های صورت گرفته فرمایش دهنده )شعبه نیازمند(

 50ماده  1بند 

ی شرایط عموم

 قرارداد

 میباشد. قیمت قرارداد فیصد (5پنج )مبلغ تضمین اجرا 

 میباشد. تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی

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

 52ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

مور اه در ساره به امور ساختمانی یا مواد خام کقراردادی بمصرف خود، مسؤلیت رفع نواقص زیان یا خ

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

 از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.

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

ای شرکت قص برنزد شرکت مخابراتی افغان تیلی کام حفظ و نگهداردی میگردد و بعد از ختم میعاد رفع نوا

 قراردادی مسترد میگردد.

  قرارداد ختم  هـ.

 56ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

خنیکی خصات تمعینه مندرج مش ریخنقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تا چکلست سایت ها و 

  تهیه و برای مالک پروژه تسلطم مینماید.

 56ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 58ماده  1درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 
 صورت نمیگیرد زپرداخت

ماده  2بند  6جز 

شرایط عمومی  57

 قرارداد

 .میباشد روز 28د اکثر تاخیر ح

 59ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

هت تکمیل اره جفیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اد

 فیصد میباشد. 10کار امور ساختمان 
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  اجرا شرایط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

 است درج پایین در

  عمومی مشخصات  مورد در ها شتیاددا

ی امل نم}این یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی ش
 باشند{ 

 میباشد.   وطلبانمشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب دا

ار، مواد کح طرز در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واض
ائه آفر که سبب ار ه بودنخام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منصفان

 ارزیابی آفر گردد، می باشد. جوابگو و  تسهیل پروسه 

دیدترین ن یا جمشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخری
 د.ر رفته باشری تذکمواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگ دیزاین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  و

رساختمانی داد امومشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرار 
اما اصول  جود ندارد،وور ها مناسب باشد، از جانب اداره یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تمام سکت

 د در این اسناد منعکس گردیده است. و عرف پا بر جا موجو

 بنادر، قطار اه ها،رمعیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه 
مواد و  رزکار،طمشخصات تخنیکی عمومی شامل  .مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگرددآهن،

ردد.  گص استفاده ان مشختجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختم

ند خصات اهرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی مش

 در شده باشد. ( صاISO)ی/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد که توسط وزارت های سکتور

ی مبین الملل توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین

بل کر شده، قاارات ذه و مشخصات تخنیکی معادل یا باالتر از معیاین باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بود

 قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج گردد.  

  ها کود و ها معیار بودن معادل

، آخرین ه باشدمان اشاره شددرصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساخت

کود ها  وه معیارات . هرگاویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد

افق کتبی بر تو شروطز آن مااز نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا باالتر 

ا رشنهاد شده دیل پیو بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های ب

ورتیکه می نماید.  در ص ( روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم28بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان )

یار های ادی معف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردانحرا

 مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نماید.  
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 ها نقشه  هفتم قسمت

 

 ها نقشه و ها یادداشت

 نیست تطبیق قابل

 }لست نقشه ها درج گردد{

 ن ساحه به این بخش یا در دوسیه جداگانه ضمیمه شود.نقشه های واقعی بشمول پال

 نقشه ها دارای تاریخ، شماره و شماره تجدید شده میباشد. 
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 18کار احجام بل   هشتم قسمت

 برای قیمت دهي بل احجام کاری

شماره
 

 واحد تفصیالت
حد  مقدار

 اقل

 مقدار

حد 

 اعظم 

 اکثرقیمت حد  حد اقلقیمت 

1 
ول )چودنی قفل دار( و چپ راست دار  حه ، و نصب سرپوش منتهی

 کیلوگرام. 1۰۰همرای ماستر کلید به وزن 
   7 6 عدد

   17 14 بار کیبل  هندهولپاک کاری منهول و  2

3 

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

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

 mtr 1.2۰                                                        اولی

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

Compactor Machine( 

   2765 2304 متر

4 

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

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

) mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width 1.8۰      اولی

Using    1-3 Ton Compactor Machine( 

   10368 8640 متر

5 

کندنکاری ساحات سنگ فرش و یا کانکریت ، پیپ اندازی ، 

کمپکشن ، فرش فیته خطر، پرکاری ساحات حفر شده ، کیبل 

لیاندازی و ترمیم دوباره آن به حالت او                                        

 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)    

   3456 2880 متر

6 

احات بور کاری)توسط  ماشین( پر کاری سرک، پیاده رو و یا س

کانکریت پایپ اندازی  کیبل اندازی و دوباره ترمیم آن به حات 

 More than 2. 0 mtr (Depth) X 4-6 Inch Bore   اولی. 

Diameter 

   10368 8640 متر

7 

سیل برد به عمق        دن کاری ساحاتکن                                  

3mtr )Depth( X 0.4 – 0.6 m  Width                        

                                                    وکانکریت نمودن ان 

Concrete Foundation 30x30cm and Using 1-3 Ton 

Compactor 

   490 408 متر

8 

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

                                                               توسط ماشین و  جیکمر اندازی

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

Ton Compactor Machine( 

   1382 1152 متر

9 

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

کیبل راد در داخل دکت های موجوده  و پاک کردن پیپ ها و دکت 

  PVC چهار انچ نال های کانکریتی، پایپ هایها  ) کا
   432 360 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 (H) (L) 1.2 ونصب براکتکیلو  1۰۰وزن 

Mtr   (FULL RCC M : 200) 

   20 17 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

  4۰3 

 
484   

   2074 1728 متر تمدید کیبل هوایی مختلف النوع باالی پایه های فلزی. 12
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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  

   10 8 عدد

14 
تهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول ) کانکریتی ( و چپ راست 

 دار
   14 12 عدد

15 
و نصب خشت پخته باالی آن  ID BALLفایبر گالس با  نصب

 گ میده انداختن در صورتیکه ساحه خاک نه داشته باشد.ری
   14 12 باب

   691 576 متر تهیه ونصب دکت پی وی سی یک انچ و تمدید آن همرای کیبل 16

   691 576 متر در جوار دیوار وپل  همرا با بست اهنی در هر متر HDPEنصب  17

 افغانی (                                 )             قیمت مجموعی حد اقل 

 افغانی (                               قیمت مجموعی حد اعظم )           
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 محتویات
 

 معرفی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام .1

 (Frame Work) چهارچوبیمعلومات عمومی در مورد قرارداد به طور  .2

 (Frame Workچهارچوبی )هدف  .3

 پروژهمشخصات  .4

 مسؤلیت های فرمایش دهنده و فرمایش گیرنده  .5

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

 مسؤلیت های فرمایش گیرندهب. 

 شرایط پرداخت ها و میعاد قرارداد  .6

 ساختار و مشخصات هندهول .7

 ساختار کندنکاری .8
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 معرفی شرکت افغان تیلی کام .1

د از بع که میالدی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود.  2۰۰5سپتمبر سال  13ی کام بتاریخ افغان تیل

دار، خدمات سالم ، خدمات فایبرنوری ، خدمات تلیفون های دیجیتال لین GSM/3G تأسیس به یگانه شرکت که خدمات موبائیل

بدل مرا در سطح کشور عرضه میدارد  VCN و خدمات  Dial Up ، خدمات انترنت وایمکس ، خدمات انترنت DSL انترنیت

 .ګردیده است

اتر ایر دفسعالوه برین یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و 

 ارایه نموده است. دولتی وغیردولتی که شامل خدمات مخابرۀ صوتی، انترنت و سهولت ویدو کانفرانس

شهر های  155 که  و فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت افغانستان تصویب گردیده 

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

 .قرارخواهد داد

 ع

 (Frame Work) داد بطور چارچوکاتمعلومات عمومی در مورد قرار .2
تطبیق  جهت .باشدتمام افغانستان میدرو حفظ مراقبت آن کیبل مسی ،شرکت افغان تیلی کام مسول تطبیق پروژه های فایبر نوری 

ار های کار های کندنکاری، منهول سازی، هندحول سازی و سایر ک در زون ننګرهار) ننګرهار، کنړ و لغمان(ها پروژه 

ت ضرورت دارد. بنآ جهآن درج جدول مشخصات گردیده مشخصات دوایر دولتی و غیر دولتی که جهت اتصال  ساختمانی

 میباشد.  هبودتا تطبیق امور فوق الذکر خواهان عقد قرارداد  با یکی از شرکت های ساختمانی که دارای تجربه کافی درین راس

 Frame Workهدف  .3
کیبل  کار های تمدید،موثریت و مثمریت کتگی درارائیه خدمات،سرعت بخشیدنشرکت افغان تیلی کام جهت جلوگیری از س

 الزم (اریاببدخشان، تخار، کندز، بغالن، سمنگان، جوزجان، بلخ و ف) شمال شرق  –شمال  زونفایبر نوری و کیبل مسی در 

قراردادی  به یکی از شرکت (Frame Work) میداند تا کار های تمدید کیبل فایبر نوری و مسی را بطورقرارداد چارچوکات

 واگذار نموده تا در تطبیق آن تاخیر وارد نگردیده و در وقت معینه آن تکمیل گردد. 

 مشخصات .4

  Frame Workجدول مشخصات و اندازه تخمینی قرارداد 

شماره
 

 واحد تفصیالت
 مقدار

 حد اقل

 مقدار

حد 

 اعظم 
  

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

 کیلوگرام. 1۰۰دار  همرای ماستر کلید به وزن 
   7 6 عدد

   17 14 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 1.2۰                                                        اولی

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

Compactor Machine( 

   2765 2304 متر

4 

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

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

) mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr Width 1.8۰      اولی

Using    1-3 Ton Compactor Machine( 

   10368 8640 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 

۰.4~۰.6mtr Width  )Using 1~3 Ton Compacter 

Machine)    

   3456 2880 متر



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

53 
 

6 

بور کاری)توسط  ماشین( پر کاری سرک، پیاده رو و یا ساحات 

دوباره ترمیم آن به حات کانکریت پایپ اندازی  کیبل اندازی و 

 More than 2. 0 mtr (Depth) X 4-6 Inch Bore   اولی. 

Diameter 

   10368 8640 متر

7 

سیل برد به عمق        دن کاری ساحاتکن                                  

3mtr )Depth( X 0.4 – 0.6 m  Width                        

                                                    وکانکریت نمودن ان 

Concrete Foundation 30x30cm and Using 1-3 Ton 

Compactor 

   490 408 متر

8 

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

                                                               توسط ماشین و  جیکمر اندازی

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

3 Ton Compactor Machine( 

   1382 1152 متر

9 

( توسط ماشین و یا 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
   432 360 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) 

   20 17 باب

11 

 Steel, GIانچ )  1.5یپ جستی تهیه ، تمدید و بسته کاری پا

Pipe  بروی دیوار و یا جوار پل همرا با بست های فلزی در  )

 هر یک متر و کیبل اندازی آن  
 متر

  4۰3 

 
484   

   2074 1728 متر تمدید کیبل هوایی مختلف النوع باالی پایه های فلزی. 12

13 

ی ( جهت تمدید کیبل های هوایGalvanizeمتره) ۹-۶نصب پایه 

 شامل

 Concrete Foundation   ۰.8 (L) x  ۰.8 (W) x 1 (D) 

Mtr FULL RCC M 200  

   10 8 عدد

14 
تهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول ) کانکریتی ( و چپ 

 راست دار
   14 12 عدد

15 
و نصب خشت پخته باالی آن  ID BALLفایبر گالس با  نصب

 شته باشد.ریگ میده انداختن در صورتیکه ساحه خاک نه دا
   14 12 باب

   691 576 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
   691 576 متر

  

  
 

 مسولیت های شرکت افغان تیلی کام وشرکت قراردادی .5

 افغان تیلی کام شرکت مسولیت هایالف. 

نب تاب ژورنال از طرف شرکت افغان تیلی کام برای اجرای کارات روزمره پروژه برای سوپروایزران دو جاک .1

 قصات کهگردد بعد از تکمیل پروژه نواکار و نواقص بطور روزمره درآن درج  بدسترس شان قرار گرفته و پیشرفت

 مایید. نروز حل و ترمیم  1۰در پروژه میباشد باید در 

 تطبیق پالن هر پروژه و یا مسیر بدوش شرکت افغان تیلی کام بوده، و به شرکت قراردادی جهت مسولیت سروی و .2

 سپرده میشود. 

 . و اندازه گیری دقیق کار اجرا شده در محضر شرکت قراردادی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد متراژ .3

فیته س و ای تمدید کیبل هوای، فایبر ګالپایه ه ،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

قراردادی باید وسایل کاری کافی مانند )بیل ، کلند ، جبل ، کراچی دستی ، ماشین کمپکشن ،ماشین قطع کانکریت  -1

واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی ،البسه  ل راد،تانکر آب ، اسکواتور ، کیب وقیر، ماشین میکثر کانکریت،

محافظوی مردیکاران وغیره وسایل وسامان االت ساختمانی مورد ضرورت نظربه پروژ های ساختمانی ( ضرورت 

 پروژه تهیه نماید.

بخش نماینده با صالحیت ساحوی )سوپروایزربا تجربه در یک یک نفر انجینر لیسانس فارغ از رشته ساختمانی و -2

فایبر(  که صالحیت تصمیم ونظارت  امور راداشته و مشکالت را به صورت درست و اساسی حل نموده درساحه 

 توظیف نمایند.
 قراردادی مکلف به رعایت جدول زمانی وتطبیق پالن های کاری تعین شده قرارداد می باشد. -3
ویش را ذریعه ایمیل به مسولین ریاست قراردادی مکلف است تا روزانه گزارش پیشرفت کار وپالن کاری اینده خ -4

 تخنیکی سیمدار ارسال نماید.
 پرداخت هر نوع خسارات ناشی از خسارات کندنکاری و ترمیم دوباره ان به حالت اولی بدوش قراردادی می باشد . -5
مندرج ،عمق کندنکاری ، کانکریت ریزی وغیره مطابق استندرد  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.
قراردادی )شرکت اولی ( نمی تواند اجرای پروژهای ساختمانی افغان تیلی کام رابه شرکت دومی ویا دیگر شرکت ها  -7

 ٪ واگذار نماید.2۰و گروپ ها اضافه از 
ل سمنت تولید کشور، ریگ ، سنگ کرش ،سیخ و غیره مواد ساختمانی با کفیت عالی از بازار مواد ساختمانی از قبی -8

 استفاده گردد.
به افغان تیلی کام بعد از تکمیل هر پروژه می (AS BUILD DRAWING)  قراردادی مکلف به تهیه و تسلیم نقشه -۹

 باشد.
ه شود و بصورت اساسی پاک کاری و به هرنوع کندنکاری که صورت میگیرد خاک های اضافی از ساحه برداشت -1۰

همچنان درتمام جاهای که کندنکاری صورت ، کانکریت و قیر در نظر گرفته شود -حالت اولی اورده شود سنگ فرش 

 خاک غربیل شده انداخته شود.  15cmباید به اندازه   CCNمیگرد سرکیبل های فایبر و 
، پایه های تمدید کیبل هوای، فایبر ګالس و فیته خطر HDPEپیپ  بجز از تهیه نمودن کیبل فایبر نوری، کیبل مسی ، -11

 که بدوش افغان تیلی کام میباشد، تهیه سایر مواد و وسایل که درج مشخصات گردیده بدوش شرکت قراردادی میباشد. 
ی جنس را رف قراردادااگر قراردادی از مواد بی کیفیت استفاده نماید، شرکت افغان تیلی کام بدون در نظرداشت مص -12

با کیفیت عالی استفاده نموده و بعد از تاییدی ریاست تخنیکی سیمدار  ومسترد و قراردادی مکلف است اجناس درست 

 قابل قبول خواهد بود. 
 مسؤلیت انتقال اجناس الی ساحات کار بدوش شرکت قراردادی میباشد.  -13
به شرکت افغان تیلی کام الی یک هفته بعد   شدهقراردادی مکلف به تسلیمی چک لست سایت همرا با نقشه مسیر تکمیل  -14

 از تکمیل سایت و یا مسیر مربوطه میباشد. 
 انتقال اجناس از گدام مهتاب قعله به زون مربوطه و ساحه کاربدوش قراردادی میباشد. -15
صی خورد مسولیت قراردادی است تا کیبل را از مصرف شخ(bend radius) در جریان کیبل اندازی اګر کیبل ګرې  -16

 خود خریداری وتمدید کند.
نموده تا  (DIT) در وخت تسلیمي پروژه  قراردادی باید پایپ دومی را در حضور داشت کارمند تلیکام امتحان کاري -17

 .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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 پرداخت و معیاد قرارداد شرایط .6

 معیاد قرارداد برای یک سال می باشد.  .1

صدیق شده و ارائه گزارش تیم تخنیکی ونقشه تویا ساحه بعد از   (segment)مسیر  /سایتتکمیل هرپول قراردادی بعد از .2

 تصدیق ریاست تخنیکی سیمدار؛ محاسبه و مطابق کار های صورت گرفته برای هر سایت پرداخت می گردد.

نظور ا به مقراردی مکلفیت دارد  تا در ختم  کارهای هرسایت؛ چک لیست ویا شرح کاری هر سایت ویا مسیر تکمیل شده ر .3

 روز کاری به ریاست تخنیکی سیمدار افغان تیلی کام ارائه نماید.  2۰طی مراحل حسابات پولی الی مدت 

ان تلیکام ء وسند رسمي از طریق شرکت افغیدون ازامر اعطاقراردادي طبق احجام درج شده جدول کاري میتواند کار نماید، ب .4

 به هیچ صورت نمي تواند ایضافه کاري نماید. 

 شمال شرق –شمال زون  Frame Workجدول زمانی تکمیل فعالیت های پروژه 

مالحضا

 ت
 تمدید کیبل فایبر  بورکاری

پایپ اندازی،فرش 

فیته ، تپک کاری 

 وپرکاری

 کندن کاری
 ساحه نوعیت کار/

  
زمان/رو

 ز

اندازه/مت

 ر

زمان/رو

 ز

اندازه/مت

 ر

زمان/رو

 ز

اندازه/مت

 ر

زمان/رو

 ز

اندازه/مت

 ر

  
دریک 

 روز
50 

دریک 

 روز
500 

دریک 

 روز
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  HDPEنصب 

 دیوال وپل مطایق مسخصات

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
40 

تمدیدوبسته کاری نل جستی 

برروی دیوار وجوار پل مطابق 

 مشخصات

  
0 0 0 0 0 0 

 سهدر

 روز
 یتیکانکر MH/HHاعمار  1

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 

 روز
2 

کانکرMH/HHاعمارسرپوش

 یتی

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
2 

تهیه/اعمار ونصب سرپوش 

MH/HH چودنی 

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
2 

فا  MH/HHپاک کاری  

 یبرنوری /مسی
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0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
4 

تمدید فایبر گالس با ای دی بال 

 وسایر مشخصات

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 

 روز
مدید متره جهت ت ۹-6نصب پایه  2

 کیبل هوایی مطابق به مشخصات

                    

 

 هولهندساختار و مشخصات  .7
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 ساختار کندنکاری .8
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 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 عنوان فورمه ها                                     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/

 ین پیش پرداخت: تضمین بانکی   تضم  08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ ساختمانی امور فورمه
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داخت ا و پیش پرین اجر}فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گردیده است. داوطلبان فورمه های تضم
 {تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایندرا در این پروسه خانه پری نمی نمایند 

 

 

 

 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

م نا}اجرای  برای {رددتاریخ درج گ}آفر خود که به تاریخ  "داوطلب"منبعد به نام  {،نام مکمل داوطلب درج گردد}که  یافتیمطالع ا
 به شما ارائه نموده است. {شماره اعالن تدارکات درج گردد}تحت اعالن تدارکات شماره  {قرارداد درج گردد

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

 مبلغ مجموعی بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، {نام بانک درج گردد}بر اساس درخواست داوطلب، ما 

دیده یل گرعمال ذارا  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}

 باشد، بپردازیم:

 تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ (1)

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ (2)

 برنده؛ اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب (3)

 فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛ (4)

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

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   

ضمین تسازی  فت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهمدرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریا (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلباناجرا طبق 

عد از ختم میعاد اعتبار روز ب 28( 2( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا )1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

 {م آفر درج گرددتاریخ خت}آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 

 در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 
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 {امضای مسئول مربوط درج گردد}امضا: 

 {مهر گردد}مهر: 

 

 اظهار نامه تضمین آفر

 06مه امور ساختمان کوچک/فور
 

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  شماره اعالن تدارکات:

 {شماره داوطلبی درج گردد}  شماره شرطنامه داوطلبی:

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

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

 

 {کمل اداره درج گرددنام م}به: 

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

سر از  {ددرج گردتعداد سال }ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت 

 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد: {تاریخ درج گردد}

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ -2

 قیمت های ارائه شده در آفر؛انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول  -3

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛ -4

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

روز بعد  28رنده ویا وطلب بداد و امضای قرار داد با دااین اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرار

 از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

 {امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را دارد}امضا : 

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

 {روز، ماه و سال درج گردد}تاریخ: 

 {مهر گردد}مهر :  
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  {یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}

 

 

 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط(

 07فورمه امور ساختمان کوچک/

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک: 

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد روز،}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

ره قرارداد شما}اره شم یاد می شود، قرارداد "قراردادی"منبعد بنام {، که نام مکمل قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که 
م قرارداد و نا}انجام منظور { را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بسال درج گردد روز، ماه و}مؤرخ { درج گردد

 { عقد می نماید. توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد

 ء نیز الزم می باشد. عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجرا

را بمجرد دریافت اولین { به حروف و ارقام درج گردد 19مبلغ}به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

نب تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجا

  شما، بپردازیم.

هر کدام که {درج گردد 20روز، ماه و سال}( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ 28این تضمین )

ه اول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داد

 شود. 

 یباشد.)الف( آن م 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 }امضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}

 

                                                 
 ارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید{}تضمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قر 1۹
ز ( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را ا28}این تاریخ ) 2۰

اف این پاراگر نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست
ل از ختم اعتبار ( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قب1( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت )

 تضمین، موافقه مینماید"{
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08اختمان کوچک/فورمه امور س

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

یاد  "قراردادی"بنام  منبعد {، کهنام و آدرس قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

داره ی شود با امرداد یاد { را که منبعد بنام قراروز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}می شود، قرارداد شماره 
 {عقد نماید. نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} ور اجرای امور ساختمانمحترم شما بمنظ

 .  عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد

ت اولین د دریافرا بمجر{ ارقام درج گردد مبلغ به حروف و}به درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

رت گرفته هیز صوتقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تج

  باشد، به شما بپردازیم.

ردادی به وسط قراتذکره فوق باید تماین یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت 

 }شماره و محل حساب درج گردد{حساب نمبرش دریافت شده باشد 

مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت 

( فیصد قیمت 80ین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضم

 فاقد اعتبار میگردد.   {درج گردد 21روز، ماه و سال}قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ 

 اطاق تجارت بین المللی، میباشد. 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 {ت اخذ گرددامضا نماینده با صالحی}

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

                                                 
تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را ( روز بعد از 28}این تاریخ )  21

گراف این خر پاراآاز بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت 
واست کتبی اداره قبل از ( سال در مقابل درخ1( ماه یا )6د:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از )فورمه درج مینمای

 ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"{
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل برای  28در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده }

دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل  16ماده  3داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

طلبان، یا تغییرات ودستور العمل برای دا 27دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  18مطابق ماده 

 دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط 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}این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده 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
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.  {درج گردد

 این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده  .1

 تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.   می شوند، آنها

قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق  .2

 شرایط این قرارداد رفع می نماید.

خت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پردا .3

 رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید. 

4.   
 

 طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

 {خانه پری گردد}  مهر در حضور 

 {خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسلیم گردید

 {خانه پری گردد}   در حضور

 {امضا توسط نماینده با صالحیت اداره}  امضا الزام آور اداره:      

 {امضا توسط نماینده با صالحیت قراردادی} امضا الزام آور قراردادی: 

 


