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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بين اوطلبی داسناد مشابه معياری  طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معياری اين 

تمويل می گردند  1در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامهتوسط ادارات تدارکاتی المللی ترتيب گرديده و 

 . قرار می گيرداستفاده  مورد منبع واحدلبی باز، مقيد، و تدارکات از در روش های تدارکات داوط
 

 مفادو تدارکات مل اين شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتيب گرديده و در صورت مغايرت ميان قانون و طرزالع

 اين شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

ی تدارکات صادره واحد پاليس PPU/C016/1386شماره با انفاذ اين شرطنامه، شرطنامه معياری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

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

تمويل  مويل کنندهه توسط موسسات تماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات ک 2ادارات تدارکاتی می توانند به پيروی از حکم جزء 

 می گردند از اسناد معياری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 
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سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ عبارت از پول یا  وجوه عامه 1

مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی  هشتم قانون ادارۀ امور مالی و

مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های 

 ی شود، می باشد.کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته م

 

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

 مومياتعالف.  

 نيازمنديهاجدول  5قسمت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااين  دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 

اين داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخيصيه  نمبرتشخيصيه ،. نامصادر مينمايد

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح درهربخش 

 : شرطنامه اين در

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

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت یاسناد دريافت

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

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

از وجوه  یقسمتو تعهد را مراحل پيشبرد آن تمويل اداره، وجوه کافی برای تمويل تدارکات به شمول  2.1 وجوه -2ماده 

 صادر گرديده است منظور آنبه  قرارداد که اين شرطنامهتحت  موجهبرای تاديات  راتعهد شده مالی 

از بودجه ملی، عوايد  اختصاص داده شده برای ادارات ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو .گيردبه کار می 

ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختيار دولت قرار گرفته اند می 

 باشد. 

داوطلبی و اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

 ی مفاهم ذيل را افاده می نمايند: مايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آترعايت ن را اجرای قرارداد

صورت مستقيم يا غيرمستقيم هرچيز  هب نهادپيشيا  دادن  ،دريافت ،درخواستاز : عبارت فساد -1

را تحت تاثير قرار ( )کارمندان تدارکات با ارزشيکه به صورت غيرمناسب کارکردهای جانب ديگر

 . دهد

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

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

 مکلفيت ها صورت گيرد. 

ه که به دو يا بيشتر داوطلبان و يا ميان داوطلبان و کارمندان ادار: عبارت از سازش ميان تبانی -3

سائرين طرح  اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثيرقراردادن ابدست آوردن مقمنظور 

 گرديده باشد.

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

 غير مستقيم می باشد.ان به صورت مستقيم يا داوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آن

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

 می باشد. و يا امور نظارتی مربوط تدارکات

فساد، مرتکب  مستقيماً يا ازطريق نمايندهکه ای را برنده داوطلب ی قرارداد به پيشنهاد اعطااداره  3.2

 نمايد. می در مراحل داوطلبی گرديده است لغو  وانعماخالل و ، اجبار يا ايجاد تبانیتقلب، 

، ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

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

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

 . نمايداز اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 
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يادداشت ها و ، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه تفتيش و بررسی  3.5

فراهم  موظف از جانب اداره مفتشين توسط  را اجرای قرارداد و سايراسناد مربوط به تسليمی آفر

 نمايد. 

واجد  داوطلب -4ماده 

 شرايط
 

معلومات  هحصف مندرجمحدوديت های  رعايتبا  هرکشوری را تابعيتميتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1
در ثبت  ساکن، تبعه و يا ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. نداشته باش داوطلبی

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد. مطابق قوانين همان کشور فعاليت نمايدبوده و يا يک کشور 

جهت انجام خدمات مشورتی برای  ادارهبا شرکت يا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2

يا  گماشته شده درحال حاضر کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادطرح، مشخصات، وساير  هتهي

مگراينکه باشد ) ارائه نمودهتدارکاتی  مراحلرا درعين  يک آفر يا  بيشتر از و ارتباط داشتهدرگذشته 

 وقوعدر صورت تضاد منافع واقع می گردد.  (مجاز باشد اين دستورالعمل 13آفرهای بديل طبق ماده 

 داوطلب فاقد اهليت پنداشته می شود. تضاد منافع، 

بان عقد نمايد. لست داوطلمحروميت پروسه و يا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

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

 .تضاد منافع نداشته باشند که می باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرايط  4.4

قابل قبول اداره باشد ارايه  کهبه شکل مکلف است شواهد و مدارک تثبيت اهليت خويش را  داوطلب 4.5

 تدارکات اجراات صورت می گيرد. طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3، در غير آن طبق هدايت فقره )نمايد.

و اجناس  -5ماده 

واجد ضمنی   خدمات 

 شرايط 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر س و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد اجنا وليدبع تمن 5.1

 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیشده در 

تاسيسات صنعتی  تجهيزات، توليدات،ماشين آالت، مواد خام،   ،اشيا شامل مادهدر اين اصطالح اجناس  5.2

  به شمول  خدمات بيمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.  هو خدمات ضمنی مربوط

پروسس شده و يا در نتيجه و  استخراج، کشت، توليدبارت از کشور است که اجناس در آن بع اصطالح من 5.3

 باشد.  ماهيت اوليه آن تغيير نمودهساير مراحل صنعتی   طی ساخت، پروسس و يا



 شرطنامه معياری تدارک اجناس

 

3 
 

 شرطنامه محتوياتب.  

های  بخش -6ماده 

 شرطنامه
های ذيل می باشد. تمام ضمايم  قسمتبوده و در برگيرنده  3و  2، 1های  بخشاين شرطنامه حاوی  6.1

 . می باشنداين شرطنامه  ءجزستورالعمل نيز اين د 8صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزيابی و اهليت هایمعيار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نيازمنديها : 2بخش 

 نيازمنديها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرايط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرايط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

معلومات صفحه طوری که در  ویده تقيماً از اداره و يا نماينمس در صورتيکه شرطنامه و ضمايم آن 6.3
شرطنامه و ضمايم آن در وليت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگرديده باشد ذکر شده، داوطلبی

  بدوش اداره نمی باشد. 

 بررسی نمايد. داوطلب بايد تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرايط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4

  شده ميتواند. رد آفر منتج به شرطنامه مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات يا اسناد در

توضيح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  داوطلب می تواند در مورد اين شرطنامه معلومات بيشتر را از اداره 7.1

در داوطلبی باز ( روز 7مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبی

ميعاد تسليمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل ختم قبل از ( روز در داوطلبی مقيد 4و )

( روز توضيح کتبی را به داوطلب ارسال می نمايد. نقل اين توضيح به تمام داوطلبانيکه شرطنامه 3مدت )

 رسال ميگردد. را دريافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ا

 طرزالعمل کم سی امح ، تعديل شرطنامه را الزم بداند، با رعايتمطالبه شده ضيحباالثر تو ادارههرگاه  7.2

 اجراآت می نمايد.  اين دستورالعمل 24 هماد 2و بند  تدارکات

اشتراک د، از داوطلب برای ميتوان دارها پيرامون مندرجات شرطنامه، االتوجواب به س توضيح و به منظور 7.3

 دعوت نمايد.  داوطلبیمعلومات  هصفح در مندرجوقت  محل، تاريخ و قبل ازداوطلبی در هدر جلس

( روز قبل از 3)داشته باشد، آنرا بصورت تحريری حد اقل  صورتيکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4

  جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسليم نمايد. اری تاريخ برگز
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شده بعد از  تهيه باتجوادر جلسه و  شده ارايهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هجلسگزارش  7.5

  گردد.مي ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانيکه( روز به تمام 5)حد اکثر جلسه درمدت 

 ثر نمی سازد. را متا ویاهليت  ،قبل از داوطلبیه در جلس داوطلب عدم حضور 7.6

تعديل  -8ماده 

 شرطنامه ها
 تسليمی آفر ها با صدور ضميمه شرطنامه را تعديل نمايد.( روز قبل از 3حد اقل الی )، ميتواند اداره 8.1

ه جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی به داوطلبانيکه شرطنامه را دريافت نموده صادر ايم ضم 8.2

 اند ارسال ميگردد. 

جهت تهيه آفر، طی يک ضميمه  داوطلبان برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختيار اداره می تواند 8.3

 تمديد نمايد. دستورالعملاين  24 هماد 2 بند در مطابقت با ميعاد تسليمی آفر ها را 

 تهيه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

 داوطلبی
نتيجه مراحل اداره بدون در نظر داشت تمام مصارف تهيه و تسليمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1

 .ندارد ليتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههيچ  یتدارکات

مشخص گرديده ترتيب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1 بان آفرز - 10ماده 

اداره  ،ميگرددساير اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های ديگر ارايه اسناد حمايوی و د. درميگ

 به آفر، توضيح جهتلزوم ترجمه تصديق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نمايد. در صورت می تواند 

   می گردد. استناد   ارايه شدهترجمه 

اسناد شامل  -11ماده 

 آفر
 :می باشد شامل آفر اسناد ذيل 11.1

، 12 مواددرمطابقت با  قيمت های و جدولر، فور معلومات اهليت داوطلبان تسليمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛اين  15و  14

 ؛ اين دستور العمل 21درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و يا اظهارنامه تضمينآفر  تضمين -2

 ؛دستورالعملاين  22 مادهدرمطابقت با صالحيت نامه معتبر کتبی  -3

  ؛دستورالعمل اين 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرايط بودناسناد  -4

 17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرايط تثبيت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛دستورالعملاين 

  30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبيت مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛اين 

اين دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهليتتثبيت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  قبولی آفر صورتیدر

 .معلومات داوطلبی هصفح ساير اسناد مطالبه شده در -8

بدون کدام تغيير خانه پری گرديده   (فورمه های داوطلبی ) 4سمت قشامل در   تسليمی آفر هفورم 12.1

 گردد، در غير آن آفر وی رد ميگردد.   ا صالحيت داوطلب امضا و مهرشخص بو  توسط 
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 هفورم - 12ماده 

  تسليمی آفر و جدول

 قيمت های 

آن را به صورت مناسب طبق اصل  ضمنی قيمت برای اجناس و خدمات های جدولبايد داوطلب  12.2

مهر و امضا  از دو بعترتيب  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  موجود درآن با استفاده از فورمه های 

 نمايد. تسليم)رئيس، معاون يا نماينده با صالحيت(  شخص با صالحيت

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

 تذکر رفته باشد. 

قيم آفر و  -14ه ماد

 تخفيفات 
قيمت بايد های تسليمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم يهاراو تخفيفات  قيمت ها 14.1

 د. با شرايط ذيل باشدرمطابقت 

 ارايه گردد. به صورت جداگانه  قيمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قيمت ها برای  14.2

،  قيمت مجموعی تخفيفات پيشکش شده بعد از اجرای قيمت که در فورمه تسليمی آفر ارايه ميگردد 14.3

 .  می باشدآفر 

)فورم آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسليمی شرط  هرگونه تخفيف بدون قيد ومکلف است  داوطلب 14.4

 در غير آن پيشنهاد تخفيف قابل قبول نخواهد بود. نمايد.  پيشنهاد و جدول قيمت خويش( 3شماره 

جديد  ويرايش ساير اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بين المللی شرايط  اصطالحات 14.5

 هصفحطوريکه در پاريس،  اطاق بين المللی تجارت همنتشر (Incotermsتجارت ) شرايط بين المللی
 تذکر رفته است، می باشد.  معلومات داوطلبی

 صفحهاينکه در نمی باشد. مگر  تغييردر جريان اجرای قرارداد، قابل قيمت های ارايه شده توسط داوطلب  14.6
طوری ديگر تذکر رفته باشد. آفر با قيمت قابل تغيير غير جوابگو دانسته شده و مطابق  معلومات داوطلبی

ميگردد. درصورتيکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعديل قيم در جريان  رد دستورالعملاين  30ماده 

ظر گرفته رد نگرديده بلکه تعديل قيم صفر در ن اشد، آفر ارايه شده با قيمت ثابتاجرای قرارداد مجاز ب

 می شود. 

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسيم نمايد. قيمت  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

در صورت عدم ارائه قيمت برای تمام اقالم هر بخش ارايه ميگردد.  صد فيصدتمام بخش ها و ها برای 

ميباشد.  قابل تطبيقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 1فقره ) 2 جزاقالم شامل هر بخش 

تخفيف مشروط ،  گشائی شوند داوطلب  می تواند در صورتيکه آفر های تمام بخش ها در عين زمان باز

  را پيشنهاد نمايند. ک بخش ي بيشتر ازقرارداد برای عقد 

 معلومات داوطلبی صفحهقيمت آفر را به واحد پولی افغانی ارايه نمايد، مگر اينکه در  بايد داوطلب 15.1 اسعار آفر -15ماده 

 طوری ديگر تذکر رفته باشد. 

اسناد  -16ماده 

اهليت  تثبيت

 داوطلب

تسليمی  هبايد فورمداوطلب  دستورالعمل،اين   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرايط بودن تتثبي به منظور 16.1

نمايد. درصورت عدم ارايه و يا ارايه آن به را خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 4 قسمت  مندرجآفر 

 صورت ناقص واجد شرايط پنداشته نميشود. 
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اسناد  -17ماده 

واجد شرايط  ثبوت

 بودن اجناس و

 ضمنیخدمات 

ور منشآ اظهار نامه کش بايدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرايط بودن  تتثبي به منظور 17.1

درمطابقت با ماده را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  شاملجدول های قيمت  که شاملتوليد 

 د.نمايخانه پری  دستورالعمل اين  5

تثبيت  اسناد – 18ماده 

تطابق اجناس و خدمات 

 ضمنی آن

و معيارهای  شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبيت به منظور  18.1

با مشخصات اجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خويش آفر ضم، داوطلب بايد مربوط آن

 ه نمايند.يارا (نيازمندی ها جدول) 5قسمت  مندرجمعيارات  تخنيکی و

نقشه جات و ، نوشته جات ميتواندتثبيت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 18.2

و مشخصات تخمينی اعداد و ارقام بوده و شامل توضيح مفصل و قلم وار مشخصات تخنيکی هر قلم 

آن در مطابقت با مشخصات و معيارات  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  آن و نشان دهنده

شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضيح انحرافات و استثنآت از معيارات جدول 

 نيازمنديها را نيز شامل نمايد. 

و ساير ملزومات منابع و قيم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب بايد لست  18.3

تهيه  را معلومات داوطلبی هصفح وم اجناس درجريان مدت مشخص دراکارآيی مناسب و مدبرای 

 نمايد.

ها توسط  ککتال وعاليم تجارتی و  موادشيوه توليد/ساخت، پروسس  برایهای تعيين شده  معيار 18.4

بمنظور شرح نيازمندی بوده و ارايه ساير اجناس  صرف که در جدول نيازمنديها درج گرديده، اداره

معيارهای  اجناس مطابق با ساير داوطلب می تواندمطابق معيارات مندرج را محدود نمی سازد. 

بوده و معادل  اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نيازکيفی، عاليم تجارتی و شماره های کتالگ 

 نمايد.   ارايهاشد را ب امندرج جدول نيازمنديه يا باالتر از مشخصات

اسناد  -19ماده 

 اهليت داوطلب ثبوت
برای اداره با در نظر داشت  قبولی آفر  اهليت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبيت  مدارک  19.1

 حاالت ذيل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد،  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و توليدکه در صورت  -1

 که نشان دهنده فورمه های داوطلبی () 4قسمت داوطلب اجازه نامه توليد کننده را در فورم شامل 

  را دمی افغانستان باشجمهوری اسالاجازه توليد کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در 

 ارايه نمايد؛

در جمهوری اسالمی افغانستان فعاليت  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

به منظور حفظ توانمند و مجهز را   با وی صورت ميگيرد، بايد  نمايندهقرارداد  عقد تجارتی نداشته و 

به ، طوری که در شرايط قرارداد تذکر رفته انجام مکلفيت های عرضه پرزه جات و مراقبت، ترميم و 

   نمايد؛ اداره معرفی

 بر آورده نمايد.  را (ارزيابی و اهليتهای معيار) 3قسمت   اهليت مندرج شرايط از هريکبايد داوطلب  -3

دو يا بيشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

 رعايت موارد زير می باشد: 
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 مشترک باشد؛ رکایشيک از برای هر اهليت آفر شامل معلومات  -1

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

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

يکی از شرکا منحيث شريک اصلی معرفی گرديده و مسؤل قبول مسؤليت ها و پذيرش رهنمود  -4

 شد؛ها به نمايندگی از ساير شرکا می با

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

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

( فيصد و شريک 25، هر شريک بايد حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت  19.3

ارقام اهليت هر شريک شرکت مشترک ( فيصد معيار های اهليت را تکميل نمايد. 40اصلی حد اقل )

 ( فيصد معيار اهليت را تکميل نمايد.100و مجموع ارقام  اهليت شرکا حد اقل ) باهم جمع می گردد

عدم تکميل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در 

 .وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شودتکميل معيار ها ت

ميعاد  -20اده م

 اعتبار آفرها
در داوطلبی های يد. اين مدت درج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  ميعاداداره  20.1

بعد از ختم ميعاد تسليمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار  ( روز90از ) کمترنمی تواند ملی 

ن المللی در داوطلبی بيکمتر از ميعاد مندرج اين شرطنامه، غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد. 

 روز بوده نمی تواند.  120از ميعاد اعتبار آفر کمتر 

کتبی مطالبه نمايد. در  طور ز داوطلبا آنميعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمديد اداره می تواند 20.2

تضمين آفر نيز برای مدت مشابه تمديد ميگردد. ميعاد اعتبار صورت تمديد ميعاد اعتبار آفر، 

تمديد  در صورت رد درخواست .داوطلب نمی تواند در آفر تمديد شده خويش تغييرات وارد نمايد

 گردد.  می مسترد وی ، تضمين آفراز جانب داوطلب ميعاد اعتبار آفر

آفر بدون  تهيه نمايد. منحيث جزء آفر خودمکلف است، تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر را داوطلب  21.1 آفر تضمين -21ماده 

   تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد. 

مشخص گرديده و می تواند به  واحد پول افغانی و يا ساير  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمين آفرمقدار  21.2

 اسعار قابل تبديل ارايه گردد. تضمين آفر می تواند:

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

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

نهاد مالی موقعيت داشته باشد، بايد خارج از جمهوری اسالمی افغانستان تضمين آفر  صادر کننده

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

فورمه های ) 4قسمت مندرج تضمين آفر تضمين آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های  -3
، ترتيب منظور گرديده باشدی ديگری که قبل از تسليمی آفر توسط اداره و يا فورمه ها (داوطلبی

 گردد. 
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رع وقت  با درخواست کتبی اداره به اس،  اين دستورالعمل 21 هماد 5بند  هدايت در صورت تطبيق -4

 باشد.  پرداختقابل 

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

ز ر ايشتب( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماين  20 هماد 2بند مطابقت با آفر درميعاد اعتبار تضمين  -6

 .ميعاد اعتبار آفر و يا ميعاد تمديد شده آن باشد

اين دستورالعمل مطالبه  21( ماده 1در صورت که تضمين آفر يا اظهارنامه تضمين آفر در مطابقت با بند ) 21.3

د، نباشگرديده باشد، تمام آفر های که توام با تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر مطابق بند فوق الذکر 

 غير جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

به  دستورالعملاين   44 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  وفق مغير آفر داوطلبان  تضمين 21.4

 .مسترد ميگردد  آنان

 در حاالت ذيل  اظهارنامه تضمين آفر اجرا و يا تضمين آفر مسترد نمی گردد: 21.5

 بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغيير يا  -1

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

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

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

 اين داوطلبی. به دليل تخطی در در صورت محروميت داوطلب  -5

بنام  فر يا اظهار نامه تضمين آفر بايد، تضمين آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

داوطلب مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ايجاد نگرديده باشد، تضمين آفر بنام تمامی 

  ترتيب گردد.   (داوطلبی ه هایفورم) 4 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ايجاد شرکای شامل

  آفرالزم نباشد، و تضمين معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

اين  20ه ماد 2 انصراف نمايد. حالت مندرج بند  اعتبار آفر ميعاد از آفر خويش در جريان داوطلب -1

 دستورالعمل از اين امر مستثنی است؛ 

 تضمينامضای قرارداد نشود؛ يا  حاضر به دستورالعمل اين 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتيکه -2

 .نموده نتواند تهيه دستورالعملاين  44 هرا درمطابقت با ماد اجراء

برای غير واجد شرايط ، معلومات داوطلبی هصفحمدت مندرج را برای  متذکره ميتواند داوطلب حکومت        

تذکر رفته  آن از  معلومات داوطلبی هصفح درمشروط بر اينکه  نمايد.اعالم عقد قرارداد با همان اداره 

 باشد.  

ترتيب و اين دستورالعمل  11 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، يک نقل  داوطلب 22.1 امضاء آفر  -22ماده 

 شده و گذاریعالمه  "کاپی"کلمۀ نمايد. بر عالوه کاپی های آفر با عالمه گذاری  "اصل"کلمۀ با عالمه 
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درصورت موجوديت تفاوت ميان اصل وکاپی، تسليم گردد.  معلومات داوطلبی هصفحبه تعداد مندرج 

 . اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

نماينده قانونی بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

  داوطلب امضاء گردد. 

توسط شخصيکه   نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتی قابل اعتبار ميباشد کههرگونه وسط  22.3

 شده باشد.  امضاماينده با صالحيت داوطلب نرا امضا نموده  آفر

 

 تسليمی و گشايش آفرها  .د

 تسليمی، مهر -23ماده 

 آفر  مت گذاریو عال
آفر ها در صورت  يا توسط پست ارسال نمايد. ارسال الکترونيکی شخصاً داوطلب می تواند آفر خويش را  23.1

 ، امکان پذير می باشد. معلومات داوطلبی صفحهدر آن  تذکر

 به شمولآن را  کاپی هر با يد اصل و تسليم مينمايند، يا پست شخصاانيکه آفرهای خود را داوطلب -1

 هده شده باشد، در پاکت های جداگاندادستورالعمل اجازه اين  13 هآفرهای بديل، درصورتيکه طبق ماد

 های آفرحاوی اصل و کاپی پاکت ها بنويسند.  "کاپی"و  "اصل" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته

ه صورت ماداين   3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  در داخل يک پاکت گذاشته شوند.

 ميگيرد. 

  ارسال ميگردند. معلومات داوطلبی هصفحطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونيکی -2

 آفر بايد به طور ذيل ترتيب گرديده باشد:های  تپاک 23.2

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

و هر نوع توضيحات اضافی  1ماده  1نمبر تشخيصيه و ساير معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

  باشد.  معلومات داوطلبی هصفح مندرج 

  باشد.  27ماده  1مبنی بر عدم بازگشايی آن قبل از تاريخ آفر گشايی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -4

بازگشايی  مفقود شدن محتويات و ول تعويض/ئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

  قبل از وقت آن نخواهد بود. 

 ميعاد  –24ماده 

 هاتسليمی آفر
 تسليم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج مميعاد فر ها بايد قبل از ختم آ 24.1

تمديد نمايد. ميعاد تسليمی آفر ها را ،  8 لزوم، با تعديل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2

ادامه ميعاد تسليمی تمديد شده در طول مکلفيت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامصورت   در اين

  . می يابد
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آفر های  –25ماده 

 رسيده وقت نا
 د. نميگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسيده آف 25.1

، انصراف -26ماده 

تعويض و تعديل 

  هاآفر

با  سال اطالعيه کتبی که توسط نمايندهختم ميعاد تسليمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  26.1

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

بوده  تعديل شدهآفر های تعويض، انصراف يا اطالعيه کتبی توام با تعديل و يا از آن انصراف نمايد. 

 بايد: و اين اطالعيه

ارسال گرديده، بر عالوه پاکت های مربوط نيز با اين دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -1

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

 توسط اداره دريافت شده باشد.   ها قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر -2

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

ميان ضرب االجل تسليمی آفر ها و ختم ميعاد  در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعويض و تعديل  26.3

صورت گرفته آفر اعتبار تمديد شده اعتبار آفر  طوری که در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد 

 تواند.  نمی

تذکر  یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاريخاداره آفر های دريافت ش 27.1 آفر گشايی – 27ماده 

 صفحهدر  مربوط ش خاص آفر گشايیارسال آفر ها بصورت الکترونيکی، رودر صورت . رفته، باز می نمايد
 درج گردد.معلومات داوطلبی 

 

نشانی شده  "انصراف" ايی ابتدا آفر هايی را که با کلمهگشايی، رييس هيئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2

اعالم و بدون  را  انصراف خويش را تسليم نموده اند،  اطالعيهو قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها 

صالحيت نامه توام با  "انصراف"باز شدن مسترد می نمايد. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

موجوديت اطالعيه انصراف که توام  گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز ميئه شده نارا

است. صالحيت نامه در جلسه آفر گشايی قرائت ميگردد. متعاقباً، با صالحيت نامه معتبر باشد، مجاز 

انی شده با باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نش نشانی شده "تعويض"ای که با کلمۀ تمام آفر ه

صالحيت نامه نباشد، باز ميگردد. تعويض آفر ها صرف در صورتی موجوديت  توام با "تعويض"کلمۀ 

اطالعيه تعويض آفر که توام با صالحيت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحيت نامه مربوط در 

ز و محتويات آن نشانی شده، با "تعديل"جلسه آفر گشايی قرائت ميگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ 

تعديل آفر ها صرف در صورتی موجوديت اطالعيه تعديل آفر که توام با به تفصيل خوانده می شود. 

صالحيت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحيت نامه در جلسه آفر گشايی قرائت ميگردد. آفر های 

 باز شده شامل مرحله ارزيابی آفر ها ميگردند. 

  

هيئت آفر گشايی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قيم آفر بشمول هرگونه تخفيف و آفر های بديل،  27.3

موجوديت تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر و ساير جزئيات را که اداره مناسب بداند قرائت می نمايد. 

در ارزيابی مد  اشندجلسه داوطلبی قرائت گرديده بآفر های بديل و تخفيفات صرف در صورت که در 

 نا وقت رسيده باشد.  25ماده  1نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اينکه مطابق بند 
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کور خانه پری، هيئت آفر گشايی، فورم های معياری آفر گشايی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذ 27.4

 ی نمايد. با دقت چسپ شفاف )اسکاشتيپ( مونيت و عدم تغيير در مندرجات آنها ئو بمنظور مص امضاء

 . ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ

اهليت  بعدی ارزيابی و ، ارزيابی تخنيکی مقايسهمالی و  ، ارزيابیارزيابی ابتدايیمعلومات مربوط به  28.1 محرميت -28ماده 

افشاء  نبايدالی زمان نشر اطالعيه تصميم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادداوطلبان و پيشنهاد ا

 گردد. 

، ارزيابی مالی و مقايسه، ارزيابی ابتدايیاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

 ميگردد.وی  منجر به رد آفر بعدی اهليت داوطلبان و تصميم اعطای قرار دادتخنيکی و ارزيابی ارزيابی 

عقد قرارداد، درصورتيکه داوطلب تقاضای تماس با  آفر گشايی الی زمان ، از28 هماد 2علی الرغم بند  28.3

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

ارزيابی  - 29ماده 

 ابتدايی 

تشخيص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذيل راه اندازی می اداره ارزيابی ابتدايی را جهت   29.1

 نمايد:

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

قابل  صفحه معلومات داوطلبیتضمين آفر به شکل و مبلغ درست تحويل گرديده و برای مدت مندرج  -2

 اعتبار است؛

 مغايرت با شرايط شرطنامه تحويل گرديده است؛آفر بدون انحرافات عمده يا  -3

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با ساير شرايط کليدی شرطنامه منطبق می باشد.

 فوق آفر رد ميگردد.  29ماده  1در صورت عدم رعايت بند  29.2

مطالبه نمايد. توضيح داوطلب نيز بشکل کتبی توضيح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1 توضيح آفر ها –30ماده 

، ماهيت، و قيمت آفر تغيير وارد نمايد، مگر صورت گرفته و نميتواند در محتوا مطابق مندرج در خواست،

بدون در خواست اداره، قابل هر نوع توضيح ارايه شده اينکه تصحيح اشتباهات محاسبوی را قبول نمايد. 

 قبول نمی باشد. 

جوابگويی  -31ماده 

 آفرها
 تشخيص ميدهد. آفر جوابگو را بر اساس محتويات آفر اداره  31.1

با معيارات، شرايط و مطابق آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2

 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شواستثناء و از قلم اشرطنامه باشد. انحراف،  مشخصات 

 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشکارايی اجنا يا قابل مالحظۀ باالی حدود، کيفيت ثير تا -1
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ن قرار داد اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره يا مکلفيت های داو طلب تحت اي با ناسازگاری -2

 ؛يدنمامحدود  بر خالف شرطنامه  را

 باعث کاهش موقعيت رقابتی ساير داوطلبان گردد.  در صورت تصحيح، -3

يا  و بعداً با اصالح انحرافات، استثناترد گرديده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

 قلم افتاگی جوابگو نميگردد. 

عدم انطباق،  – 32 ماده

و از قلم  اشتباهات،

 افتادگی

را که عمده نباشد، مد نظر نمی  آفر در عدم انطباق يا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.1

  گيرد. 

معلومات ضروری يا  از داوطلب در ميعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

غير عمده مطالبه نمايد. تصحيح  از قلم افتادگی  به منظور تصحيح عدم انطباق يا از قلم افتادگیسندی را 

در صورت عدم ارايه معلومات توسط داوطلب، آفر   ها به هيچ صورت مرتبط به قيمت آفر بوده نمی تواند.

 رد شده می تواند. 

 تصحيح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذيل صورت ميگيرد:  32.3

، قيمت فی واحد مد نظر گرفته شده، فی واحد با قيمت مجموعیدر صورت عدم توافق قيمت  -1

اعشاری  المهح کدام عيبه صورت واضاداره  مگراينکه ازنظر قيمت مجموعی تصحيح ميگردد.

ه بيجا تحرير گرديده باشد، که در اينصورت قيمت مجموعی مد نظر گرفته شد درقيمت فی واحد

 و قيمت فی واحد اصالح می گردد؛

موجوديت اشتباه در مجموع يا حاصل جمع يا تفريق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و  درصورت -2

 يا حاصل تفريق بايد اصالح گردد؛ حاصل جمع

اعتبار خواهد  و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی ميان  -3

حسابی باشد، که درينصورت مبلغ به  شده به حروف مربوط به اشتباه اينکه مبلغ ذکر بود، مگر

 اعتبار خواهد بود. ( فوق مدار2( و )1داشت مندرجات اجزای ) درنظر با ارقام

وی غير  و تضمين آفروی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خويش را  اشتباهاتتصحيح  طلبوهرگاه دا 32.4

 اجرا می گردد.  21ماده 1بند  ( 2) جزءمطابق  يا اظهارنامه تضمين آفر قابل استرداد دانسته شده

 –34ماده 

 ارزيابی تخنيکی
 

تمام معيارات و شرايط مشخص آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمينان ازا را به منظورها  آفراداره  34.1

 در شرايط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نمايد. 

 شرايطتمام با  اتانحراف  يا يريبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمينان دستورالعملاين  18 هماد مطابق اداره  34.2

 می نمايد. بررسی جنبه های تخنيکی آفر را  ،شرطنامه (نيازمنديهاجدول  ) 5قسمت  مندرج

تبديل به  - 35ماده 

 اسعارواحد
را به  بايد تمام قيمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقايسه آفر مالی به منظور ارزيابی 35.1

معلومات  صفحهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحواحد پولی مشخص در 
 ، تبديل می نمايد. داوطلبی
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 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می گرددترجيح داخلی  36.1 داخلی حترجي -36ماده 

اين ماده ارزيابی  و معيار های مندرج مشخصات، شرايطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1 مالی ارزيابی  37ماده 

 ميگردند.

 مد نظر می گيرد:آفر ها موارد ذيل را در جريان ارزيابی  اداره 37.2

 تذکر رفته و قيمت آفر معلومات داوطلبی هدرصفحطوريکه  ،بخش ها ياارزيابی برای اقالم انجام  -1

 ارايه گرديده؛  14 هرمطابقت با ماددکه 

 ؛31 هماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعديل قيمت باالثر  -2

 ؛14مادۀ  4خفيفات درمطابقت با بند ت در نتيجه محاسبه قيمت لتعدي -3

 معلومات داوطلبی هصفح مندرجناشی از تطبيق معيار های ارزيابی،  قيمت تعديل -4

 تعديل در اثر تطبيق ترجيح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -5

 مد نظر نمی گيرد:اداره موارد ذيل را در ارزيابی آفر،  37.3

بر اجناسيکه در جمهوری توسط داوطلب  ماليات قابل پرداختهر نوع ماليه بر فروش و ساير  -1

 صورت اعطاء قرارداد؛ اسالمی افغانستان توليد شده باشد در

بر اجناسيکه در خارج از جمهوری هر نوع مسؤل گمرکی و ساير ماليات بر واردات قابل پرداخت  -2

   اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد اسالمی افغانستان توليد شده 

 در صورت تذکر در آفر.برای تعديل قيمت درجريان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارايی،14 ج مادهعالوه قيمت آفر مندر در ارزيابی آفر ها بر 37.4

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهيل  معيار های تدارکشرايط و 

ها و  فکتور ها، روشبايد به مبلغ پولی بيان گردد. عوامل در نظر گرفته شده مقايسه آفر ها، اثرات 

 باشد.  36 ماده 3معيارات بايد مطابق بند 

 قيمت ، داوطلبان می توانند برای يک يا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

خويش را ارايه نموده، و اداره نيز می تواند يک يا چند بخش را برای بيشتر از يک داوطلب اعطاء 

معيارات ) 3قسمت در با نازلترين قيمت که کيب بخش ها تر تشخيص براینمايد. روش ارزيابی 
  مشخص می گردد. تذکر رفته  (ارزيابی و اهليت

انجام اداره نمی تواند با داوطلب که قيمت نازل را ارايه نموده و يا ساير داوطلبان مذاکره نمايد.  37.6

 از اين امر مستثنی است.  منبع واحدمذاکره در روش تدارکات از 

که از آن در را ليت های گرفتن مسئوآفر و يا بعهده تغيير قيمت يا تعديل نيست  داوطلب مکلف 37.7

 است، منحيث شرط اعطاء قرارداد بپذيرد.  تذکر نرفتهشرطنامه 

اداره  آفر دارای نازلترين قيمت ارزيابی شده را در مطابقت با معيارات و شرايط و مشخصات تخنيکی  38.1 مقايسۀ آفرها - 38ماده 

 مندرج شرطنامه جهت تشخيص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد.  
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 ارزيابی لزوم صورت در و تخنيکی ارزيابی از پس شده، ارزيابی قيمت نازلترين دارای آفر صورتيکه در 38.2

 آمر به را خويش گزارش ختم، را ارزيابی پروسه تواند می ارزيابی هيئت گردد، تشخيص گوجواب مفصل

 هيئت نگردد، تشخيص جوابگو ،شده يابیارز قيمت نازلترين دارای آفر صورتيکه در. نمايد ارائه اعطاء

 مفصل ارزيابی لزوم صورت در و يکیتخن يابیشده را مورد ارز يابینازلتر ارز يمتق یدارا یبعد آفر ارزيابی،

  دهد. یقرار م

ارزيابی  -39ماده 

 برنده بعدی داوطلب
بمنظور اطمينان از جوابگو بودن و داشتن توانايی اجرای رضايت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.1

 برنده، ارزيابی بعدی را راه اندازی نمايد.   داوطلب

 

  صورت ميگيرد.  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزيابی بعدی به اساس مدارک مستند ارايه شده  39.2

جه ارزيابی، يعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتيجه ارزيابی بعدی، پيش شرطمثبت ب 39.3

 نازلترين قيمتآفر بعدی دارای  و اداره ارزيابی بعدی مشابه را باگرديده  آفر جوابگو شدنمنتج به غير 

 انجام می دهد.  

 

 ادارهحق  -40ماده 

برای قبولی يا رد يک يا 

 تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی ديگر محسوس نبوده، يا تغيرات عمده در مشخصات  40.1

تخنيکی، شرايط داوطلبی و يا شرايط قرارداد وارد گرديده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی يا موجود 

ع ملی، مراحل نبوده، مدارک )اسناد( سازش ميان داوطلبان وجود داشته باشد و يا جهت تآمين مناف

 طلبان فسخ نمايد.داوتدارکات را بدون مسؤليت در قبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرايط  – 41ماده 

 اعطاء

ارايه نموده و توانايی  را ارزيابی شده قيمت ا نازلترينب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1

  نمايد.  می اعطاء داشته باشد،  اجرای رضايت بخش قرارداد را

حق  –42ماده 

در تعديل مقدار 

 زمان اعطای قرارداد 

جدول ) 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1
 معلومات صفحهاز فيصدی مندرج  افزايش يا کاهش دهد. مشروط بر اينکه  ،مشخص گرديده (نيازمنديها
ها و شرايط آفر و  هيچگونه تغيير در قيمت فی واحد و ديگر معياردر برگيرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی

 شرطنامه نباشد. 

اعطای  – 43ماده 

 قرارداد

اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و يا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در  43.1

صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده 

ز نمايد، در صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی باشد، بعد اميارسال 

  آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یمنظوری اين کميسيون، نامه قبول
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نامه قبولی آفر، تضمين اجرای ( روز بعد ازدريافت 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1 تضمين اجراء -44ماده

ه فورم) 8قسمت شامل  که تضمين اجرا مفوردر  قت با شرايط عمومی قرارداد،قرارداد را در مطاب
 می باشد، ارايه نمايد. (قرارداد های

ارسال تضمين اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد  عدم 44.2

 داوطلبمی گردد. در اينصورت اداره قرارداد را به  آفرتضمين آفر و يا اجرای اظهار نامه تضين 

ا نازلترين قيمت را ارايه داشته، و توانمندی اجرای رضايت بخش قرارداد را ب بعدی که آفر جوابگو

  داشته، اعطاء می نمايد. 

امضای  -45ماده 

 قرارداد
اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتيب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء  45.1

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

 به اداره تسليم نمايد. امضا نموده و  بعد از دريافت ( روز10ت )در مد

به  اطالع -46ماده 

 داوطلبان غير برنده

، داوطلبان غيرموفق را از عقد قرارداد با دريافت تضمين اجرا و تثبيت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.1

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

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات،  46.2

در ويب  تدارکات ، قيمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانونمشخصات اداره و قراردادی

 سايت اداره و ويب سايت هايی که اداره تدارکات ملی تجويز می نمايد، نشر می کند.

حق –47 ماده

  شکايت داوطلب
هرگاه داوطلب در نتيجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض  47.1

 ارسال نمايد. کميته بررسی اداریخويشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجديد نظر را به 

 . تشريح گرديده استروش ارسال اعتراض و تجديد نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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 معلومات داوطلبی حهصف  دوم:قسمت 

 

 يات عمومالف.  

دستورالعمل  1ه ماد

 برای داوطلبان

 می باشد.  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی - کام یليافغان ت یشرکت مخابرات :اداره 

تهيه و تدارک تيل ديزل و پطرول برای سايت ها )شبکه سالم( و بخش ترانسپورت مورد ضرورت  :نام

 1402ماه سال  6مخابراتی افغان تيلی کام به مدت شرکت 

 MCIT-AFTEL/1401/G-0032/NCB:شماره اين داوطلبی

 نوع قرارداد: به شکل چهارچوبی -

 ميگيردشيوه قرارداد: به اساس الت )حصه/ بخش( صورت  -

 ( الت ميباشد.7هفت )تعداد الت )بخش(:  -

 نمايند. نوت: داوطلبان اختيار دارند در يک يا چند الت اشتراک

دستورالعمل  4.1 هماد

 برای داوطلبان

 قابل تطبيق نيست داوطلبان از کشورهای ذيل واجد شرايط نمی باشند:

دستورالعمل  4.3 هماد

 برای داوطلبان

 لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذيل قابل دريافت می باشد:

ageops.net  : و يا لينک 

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

دستورالعمل   5.1مادۀ 

 برای داوطلبان

 قابل تطبيق نيست ازکشورهای ذيل واجد شرايط نميباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 شرطنامهمندرجات ب.  

دستورالعمل  6.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 جع ذيل قابل دريافت می باشد:شرطنامه از مر

مراجعه  www.mcit.gov.afچهت دريافت شرطنامه به ويب سايت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

به تماس شوند:  ذيل شود. در صورت بروز مشکالت تخنيکی داوطلبان ميتوانند از طريق ايميل

af@afghantelecom.faridullah.ahmadzai    & s.akramy@afghantelecom.af 

دستورالعمل  7.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دذيل مراجعه گردآدرس جهت دريافت توضيح در مورد اين شرطنامه، به 

تعمير پُست و پارسل، منزل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت مخابراتی افغان تيلی کام،  آدرس:
 مديريت تسهيالت تدارکاتی. -چهارم، آمريت تهيه و تدارکات

 کاپی   .faridullah.ahmadzai@afghantelecomايميل ادرس: 

 s.akramy@afghantelecom.af  

 0202109184 شماره تماس:

حکم سی ام طرزالعمل تدارکات،درخواست توضيح در داوطلبی باز حد  (1)در مطابقت به فقره  نوت:

 روز تقويمی قبل از ميعاد معينه تسليمی آفرها ارايه گردد. 10اقل بايد 

دستورالعمل  7.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 از داوطلبی: جلسه قبل 

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی،  آدرس: آدرس:
تعمير ُپست و پارسل، شرکت مخابراتی افغان تيلی کام، 

https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred-vendors
http://www.mcit.gov.af/
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:یاs.akramy@afghantelecom.af
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افغان منزل چهارم، صالون کانفرانس شرکت مخابراتی 
 تيلی کام.

 1401دلو  23به تاريخ: 

  بجه قبل از ظهر 10ساعت: 

 سيد کريم هللا اکرمیو  فريدهللا احمدزی شخص ارتباطی:

  faridullah.ahmadzai@afghantelecom.af  کاپی s.akramy@afghantelecom.af 

 0202109184/  0749416794 :شماره تماس

 آفرها هتهيج.  

دستورالعمل  10.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارايه گردد.  دری آفر به زبان

دستورالعمل  11.1ه ماد

 برای داوطلبان

 ه نمايد:يداوطلب بايد همراه با آفرخويش اسناد اضافی ذيل را ارا

جواز تجارتی مدار يک نقل از تصديق نامه های راجستر داوطلب تصديق نامه هويت حقوقی،  .1

 اعتبار و ساير اسناد

 يک نقل از اوراق ثبت و راجستر ماليه. سند تصديق از تصفيه حساب ماليات آخرين دوره.  .2

تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اينکه داوطلب از پرداخت ديون عاجر نبوده و در حالت  .3

 ورشکستکی و انحالل قرار ندارد

 مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکاتتعهد نامهد امضاء شده توسط داوطلب  .4

تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکوميت بر بااالثر تخلف در تجارت در  .5

 خالل دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی

تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اينکه موصوف ويا يکی از کارمندان و مديران  .6

 قانون محروم نگرديده اند. 49مربوط وی مطابق ماده 

داوطلب مکلف است، جدول قيمت های ارائه شده در آفر خويش و فورم معلوماتی اهليت  .7

 نمايد. سکاشتپ((و امضاء بمنظور مصؤنيت با دقت چسب شفاف  داوطلب را پس از مهر

دستورالعمل  13.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارائه آفر های بديل مجاز نمی باشد. 

دستورالعمل  14.5 هماد

 برای داوطلبان

 

 

 

 

 

 

  می باشد.  DDP2015(Incotermsويرايش شرايط تجارت بين المللی )

 قرار ذيل می باشد مقصد

 سايت های شبکه سالم طبق جدولمحل برای  تيل ديزل اکمال -1

 صورت ميگيرد: و لست مکمل ضميمه اين شرطنامه ذيل

 تيل ديزل برای سايت های شبکه سالممحل و مقصد تحويلی  زون ها الت ها

 الت اول
 واليت کابل

 طبق لست سايت ها منضمه شرطنامهاکمال تيل ديزل به ذخيره 
 زون مرکز

 ن پکتيازو الت دوم

  اکمال تيل ديزل به ذخيره طبق لست سايت ها منضمه شرطنامه
 شرقزون  الت سوم

الت 

 چهارم
 جنوب غربزون 

 شمال غربزون  الت پنجم

mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
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 شمالزون  الت ششم

 شمال شرقزون  الت هفتم
 

 جدول ذيل صورت ميگيرد:اکمال تيل ديزل و پطرول برای بخش ترانسپورت  -2

 تيل ديزل و پطرول بخش ترانسپورتمحل و مقصد تحويلی  زون ها الت ها

 الت اول

تیل دیزل و پطورل: نزدیک ترین تانک تیل  دفتر مرکزی

 برای دفتر مرکزی شرکت افغان تیلی کام

تیل دیزل و پطرول : نزدیک ترین تانک تیل  زون مرکز

 برای دفاتر والیتی

 ن پکتيازو الت دوم

تیل دیزل و پطرول : نزدیک ترین تانک 

  تیل برای دفاتر والیتی

 شرقزون  الت سوم

 جنوب غربزون  الت چهارم

 شمال غربزون  الت پنجم

 شمالزون  الت ششم

 شمال شرقزون  الت هفتم

تمامی مصارف الی محل تسليمی با محصول گمرکی،تکس، کرايه حمل و نقل و تخليه اجناس در محل نوت: 
 خواهد بود. DDPمقصود به عهده داوطلب به شکل 

 را در قيمت های ارائه شده شان در نظر داشته باشند. BRTبايد نرخ مناسب ماليات داخلی 
 داخلی باالی داوطلبان خارجی نيز قابل تطبيق است.ماليات 

مراجعه  www.mof.gov.af/taxجهت معلومات مزيد در باره ماليات در افغانستان به سايت 

 گردد.

دستورالعمل  14.6 ماده

 برای داوطلبان

 نيست. قيمت های ارايه شده توسط داوطلب قابل تعديل

دستورالعمل  15.1 ماده

 برای داوطلبان

 می باشد.  پول افغانی اسعار واحد

به اساس نرخ  یافغان یشده به دالر به واحد پول هيارا یآفرها ،گردد هيارا یبه افغان دينرخ ها با :نوت

قرارداد به  یصورت خواهد گرفت. وهمچنان پرداخت ها يیافغانستان بانک روز آفرگشا د فروش تبادله

 .شود یم هيتاد یپول افغان

دستورالعمل  18.3 ماده

 برای داوطلبان

 .قابل تطبيق نيستمدت کارآيی اجناس: 

دستورالعمل  19.1 ماده

 برای داوطلبان

 اجازه نامه توليد کننده: قابل تطبيق نيست

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

 خدمات بعد از فروش: قابل تطبيق نيست

دستورالعمل  20.1ماده 

 برای داوطلبان

  می باشد. روز )90( نودمدت اعتبار آفر 

http://www.mof.gov.af/tax


 شرطنامه معياری تدارک اجناس

 

19 
 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 است.  یالزمتضمين آفر 

معتبر. که راجستر شده در د افغانستان بانک بوده و  یاز  بانک ها یکيآفر صادرشده توسط  نيتضم

 ديبا يیآفرگشا  خيبعد از تار یبانک نيتضم عاديشرطنامه ارائه گردد. م 8فورم شماره  اتيمطابق محتو

 روز اعتبار داشته باشد. 118حد اقل 

دستورالعمل  21.2ماده 

 برای داوطلبان

 ی باشد.م برای هر الت قرار ذيل مقدار تضمين آفر

 ميعاد تضمين آفر  مبلغ تضمين آفر برای هر الت  الت
 افغان   3,000,000 الت اول

از تاري    خ آفرگشانی حد اقل ایل مدت 
 روز 118

 افغان   1,100,000 الت دوم

 افغان   890,000 الت سوم

 افغان   1,500,000 الت چهارم

 افغان   635,000 الت پنجم

 افغان   460,000 الت ششم

 افغان   600,000 الت هفتم

 افغانی 8،185،000مبلغ مجموع الت ها: 

اک به  ن آفر مطابق يک يا چند الت بايد باشدنوت: در صورت اشتر  يک يا چند الت، مبلغ تضمي 

 .شوديم رفتهيقابل تبادله ، پذ گرياسعار د ريسا اي( و ی)افغان یآفر به واحد پول نيمبلغ تضم

 ديبا یبانک ني. تضمباشدي( م یاريمع ینامه بانک ني) تضم یآفر بشکل بانک گرنت نياخذ تضم تينوع

 .شوديسکن شده مورد قبول شناخته نم یکاپ ايو  ینوع فوتوکاپ چيداده شود. ه ميتسل یدر نسخه اصل

 نمی باشدآفر، قابل قبول  نيتضم ثينقد منح پول

 .بنام داوطلب مشترک باشد ديآفر با نيباشد، تضم JVصورت که داوطلب شرکت مشترک )) در

دستورالعمل  21.7 هماد

 برای داوطلبان

را نقض ( 2( و )1جز ) يکی از اقدامات مندرج در پاراگراف های مرتکب اعمال مندرج هرگاه داوطلب

واجد شرايط اعالم  غير دو سال (2) به مدت توسط اداره مربوطاز اعطای قرارداد ، حکومت وی را نمايد

 مينمايد.

دستورالعمل  22.1ماده 

 برای داوطلبان

 شودنيز بايد تسليم داده  مطابق اصل آفر کاپی{ يک}عالوه بر اصل آفر، به تعداد

 تسليمی و گشايش آفرهاد.  

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 آفرهای خويش را به صورت الکترونيکی ارائه نمايند. نبايد داوطلبان

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 .قابل تطبيق نيستآفر بصورت الکترونيکی مجاز باشد: در صورت که ارائه 
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دستورالعمل  23.2ماده 

 برای داوطلبان

 باشند:ذيل می  اضافیيم تشخيصيه عال حاوی پاکت های داخلی و بيرونی بايد

 نام و آدرس داوطلب در آن درج باشد.  .2

 باشد؛ 24ماده  1عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت با بند  .3

 پروژه: نمبر تشخيصيه و حاوی نام .4

 باشد. آفر گشايی و زمان مبنی بر عدم بازگشايی آن قبل از تاريخحاوی هشدار  .5

رصورت عدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مسئول تعويض/ مفقود شدن محتويات و د .6

  بازگشايی قبل از وقت آن نخواهد بود. 

دستورالعمل  24.1ماده 

 برای داوطلبان

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

تعمير پُست و پارسل، منزل ژی معلوماتی، وزارت مخابرات و تکنالو شرکت مخابراتی افغان تيلی کام، آدرس:

 .صالون کانفرانس شرکت مخابراتی افغان تيلی کامچهارم، 

 مولوی ذاکراهلل حقانی

 0748888772: شماره تماس

   zakirullah.haqani@afghantelecom.af ايميل ادرس :

 قبل از ظهر 00:10ساعت  1401حوت  3 مورخ: آفرها جل برای تسليمی ضرب اال

دستورالعمل  27.1ماده 

 داوطلبان برای

 محل ذیل صورت میگیرد: آفرها در بازگشایی

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت وزارت  آدرس: آدرس:
تعمير ُپست و پارسل، منزل مخابراتی افغان تيلی کام، 

 چهارم، صالون کانفرانس شرکت مخابراتی افغان تيلی کام.

  1401حوت  3به تاريخ: 

  بجه قبل از ظهر 10ساعت: 

 سيد کريم هللا اکرمیو  فريدهللا احمدزی شخص ارتباطی:

  faridullah.ahmadzai@afghantelecom.af  کاپی s.akramy@afghantelecom.af 

 0202109184/  0749416794 :شماره تماس

بعدی  فرها در روزآتصادف نمايد  فرها به روز رخصتیآدرصورتيکه تاريخ معين شده برای تسليمی نوت: 

 .بازگشايی خواهد شد همان ساعت تعين شده تسليم و کاری در

دستورالعمل   27.2ماده 

 برای داوطلبان

 مجاز باشد: دستورالعمل برای داوطلبان 23 هماد 1درصورتيکه ارائه آفر به صورت الکترونيکی طبق بند 

 .قابل تطبيق نيست

 ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  35.1ماده 

 داوطلبانبرای 

 .ندبه واحد پولی افغانی تبديل شوارائه شده به واحد های پولی مختلف، بايد آفرهای 

 است.  د افغانستان بانکبادله تمنبع نرخ 

 يوم افر گشائی :تاريخ تبادله اسعار

mailto:zakirullah.haqani@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
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دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

  NPA/PPD/C20/1396شماره متحدالمالو  حکم چهارم طرزالعمل تدارکاتمطابق ترجيحات داخلی 

  تطبيق می گردد.

 1قابل تطبيق نيست

دستورالعمل  37.5ماده 

 برای داوطلبان

  د.ميگر هر الت صورت :یارزيابی برا

قابل پرداخت  است، نشده ارائه نرخ آن برای که یاقالم يا قلم گيرد، می صورت بخش هر برای ارزيابی

  نبوده ودر قيم مجموعی آفر يا همان بخش مربوطه شامل شمرده ميشود

مجموعی ( فيصد قيمت 5ارائه نشده است، از ) مت قلم يا اقالمی که برای آن نرخدر صورتيکه مجموع قي

 می گردد. طبق ماده بيست و پنجم قانون تدارکات ردآفر داوطلب تجاوز نمايد، آفر وی 

ستورالعمل د 37.3ماده 

 برای داوطلبان

صورت می  تذکر رفته، (ارزيابی و اهليت راتمعيا ) 3قسمت  درات ذيل که معياربه اساس تعديالت 

 گيرد:

 نخير : سليمیانحراف درجدول ت -1

 نخير  :انحراف درجدول پرداخت -2

 : نخير، و خدماتی الزامی، پرزه جات اضافهتعويض اجزای عمدف مصار -3

ر جمهوری اسالمی فر دارايه شده آ خدمات بعد ازفروش تجهيزات موجوديت پرزه جات و -4

 : نخيرافغانستان

  : نخير تجهيزاتعمر استفاده  درجريانپيشبينی شده عملياتی و مراقبت  مصارف -5

 نخير شده؛و مولديت ارائه ی کارآي -6

دستورالعمل  14.2ماده

 داوطلبانبرای 

 برای هر بخش قيمت جداگانه ارائه نمايند. بايد داوطلبان 

  ندينما هيمندرج شرطنامه را نرخ ارا اتياقالم هر الت شامل لست ضرور %100 ديداوطلبان با

قابل پرداخت نبوده ودر قيم مجموعی آفر يا همان بخش  است، نشده ارائه نرخ آن برای که یاقالم يا قلم

  مربوطه شامل شمرده ميشود

( فيصد قيمت 5ارائه نشده است، از ) مت قلم يا اقالمی که برای آن نرخمجموع قيدر صورتيکه 

 می گردد. طبق ماده بيست و پنجم قانون تدارکات ردآفر داوطلب تجاوز نمايد، آفر وی مجموعی 

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  41.1ماده 

 برای داوطلبان

 به اطالع داوطلبان رسانيده ميشود:

 ميباشد. 1402قرارداد با داوطلبان برنده مشروط و منوط به منظوری و تعهد بودجه سال عقد 

دستورالعمل  42.1ماده 

 برای داوطلبان

  .فيصد 25: تعبارت اس مقدار فی قلم که زياد می گرددفيصدی  حد اکثر

 .فيصد 25: عبارت است مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفيصدی 
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دستورالعمل  47.2ماده 

 برای داوطلبان

 به آدرس ذيل ارسال شده می تواند: شکايات 

تعمير پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت مخابراتی افغان تيلی کام،  آدرس: آدرس:
 منزل چهارم، صالون کانفرانس شرکت مخابراتی افغان تيلی کام.

 ذاکراهلل حقانی شخص ارتباطی:

   zakirullah.haqqani@afghantelecom.af   :الکترونيکیآدرس 

 0748888777 شماره تماس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزيابی و اهليتات معيار: سوم قسمت

دارای که اداره در ارزيابی آفر ها و تشخيص داوطلب  در توضيح معياراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت اين قسمت معيارات

 ساير معيارات که شامل اين قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گيرد.مد نظر می گيرد تکميل می نمايد.  اهليت

 فهرست عناوين 

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37  هماد 3بند  4)جزء  اضافی اتمعيار .2

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39 هماد 2)بند  بعدیارزيابی  شرايط .4
 

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

mailto:zakirullah.haqqani@afghantelecom.af
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و درجه بندی آفر ها طور ذيل ترجيح داخلی  اداره ترجيح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می نمايد. تطبيق 

 صورت می گيرد:

 متحدالمالمطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات و ترجيحات داخلی (دستورالعمل برای داوطلبان 36.1ماده طبق  (1

 اجراآت صورت خواهد گرفت. )تطبيق می گردد.  NPA/PPD/C20/1396شماره

 مقايسه آفر ها -2

، قيم آفر های مستفيد شونده را به ميزان فيصدی ترجيح داخلی نسبت به با نظر داشت ميزان ترجيح داخلیاداره  (1

 قيم اصلی آفرکاسته و اين قيمت را در مقايسه با ساير آفر ها مندنظر می گيرد. 

 نيست.: قابل تطبيق اضافیرات معيا .2

 داوطلبی معلومات هصفح 36 ماده 3بند  4ارزيابی و روش ارزيابی بايد درجزء  قابل مالحظه در مشخص اضافی ديگر }هرگونه معيار
 {درج گردد مفصل طور

 

 .دستورالعمل برای داوطلبان 37 ماده 5)بند چندگانهقرارداد های  .3

آفر( و با  ارائه نموده )يک قرارداد برای هر دارای نازلترين قيمت راآفرهای ترکيب قرارداد را به داوطلبيکه  بيشتر از يک اداره

 نمايد.اعطا می ، را بر آورده نمايد 4 هفقرمندرج ارزيابی بعدی  رهایمعيا

 :مکلف است اداره

دستورالعمل برای داوطلبان  14ه ماد 7فی قلم طوريکه دربند  کميتو  بخشفيصدی اقالم فی  يکهئو قراردادها بخش هاصرف  -1
 نمايد.شده است ارزيابی مشخص 

 موارد ذيل را در نظر بگيرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشدارای نازلترين قيمت برای هرارزيابی شده  آفر (1)

 آفر داوطلب پيشنهاد شده است. آن طوريکه در یو روش اجرا هر بخش در تخفيف ارائه شده (2)

 
 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 هماد 2)بند بعدی ارزيابی  معيارات.  4

را  ارزيابی بعدی آفر می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،  38ه ماد 1دارای نازلترين قيمت درمطابقت با بند  آفر تشخيص بعد از

شامل متن ذيل نشده  شرايطيکهراه اندازی کند. شده استفاده از شرايط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با 39ه طبق ماد

 باشد نبايد در ارزيابی اهليت داوطلب استفاده شوند:

  توانايی مالی: الف:

 داوطلب بايد اسنادی را که با شرايط مالی مندرج ذيل مطابقت داشته باشد، ارائه نمايد:

ارائه صورت حساب های بانکی ويا هر سندی معتبر بانکی ديگر  به اثبات رسانند که دارای توانايی مالی حد اقل قرار ذيل  باداوطلبان بايد 

 باشد: می

  ذيل باشد:مبلغ حد اقل تعهدات داوطلب  ساير (  يا انواع اعتبارات )قرضه(، خالصمبلغ حد اقل دارائی های سيال )نقدی

 برای هر التتوانايی مالی  مبلغ حد اقل  الت شماره

 افغان   28,400,000 الت اول 1
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 افغان   10,500,000 الت دوم 2

 افغان   8,500,000 الت سوم 3

 افغان   14,000,000 الت چهارم 4

 افغان   6,100,000 الت پنجم 5

 افغان   4,400,000 الت ششم 6

 افغان   6,000,000 الت هفتم 7

 ( افغانیهزارصد و  نه  ليونمي هفتو هفتاد )  77,900,000   مجموع هفت الت 

اک به   يک يا چند الت، مبلغ تواناپی مایل مطابق يک يا چند الت بايد باشدنوت: در صورت اشتر

 نمايئد.افغانستان بانک ارائه  تصويب شده از طرف د تهيه ونمونه  (  مطابقLine of Cridit( و يا خط اعتباری )تمنت بانکیي)است

 ساير اشکال خطوط اعتباری فاقد اعتبار است

باشد. قابل ذکر است که اسناد  ها الی ضرب االجل تسليمی آفر به داوطلبی اعالنتاريخ دعوت از  (استيتمنت بانکی)ی نقدی ئنوت: تاريخ دارا

 دذکر شده بايد تحت نام شرکت باش

  :) تجربه مشابه( و ظرفيت تخنيکی تجربهب: 

 داشته باشند ارائه نمايد: را مندرج ذيل نشان دهنده بر آورده شدن معيارات تجربه و ظرفيت تخنيکی داوطلب بايد اسنادی را که 

  :حد اقل قرارداد مشابه  دو (2)يا  و افغانی 000,5068,1که قيمت آن حد اقل مبلغ  مشابه  دادقرار يک (1)تطبيق الت اول 

 .دخير تکميل نموده باشد ارايه نمايسال ا 10خالل  در افغانی,000,600113 مبلغ

  قرارداد مشابه  دو (2)يا  و غانیاف 00,000,952مشابه که قيمت آن حد اقل مبلغ   دادقرار يک (1)تطبيق : دومالت 

 .دنموده باشد ارايه نماي سال اخير تکميل 10خالل  در افغانی 000,0041,5 مبلغ حد اقل

  :حد  قرارداد مشابه  دو (2)يا  وفغانی ا 20,500,000مشابه که قيمت آن حد اقل مبلغ   دادقرار يک (1)تطبيق الت سوم

  .دخير تکميل نموده باشد ارايه نمايسال ا 10خالل  در غانیاف 34,100,000 مبلغ اقل

  :حد  قرارداد مشابه  دو (2)يا  وفغانی ا 33,800,000مشابه که قيمت آن حد اقل مبلغ   دادقرار يک (1)تطبيقالت چهارم

 .سال اخير تکميل نموده باشد ارايه نمايند 10خالل  درافغانی  56,400,000 مبلغ اقل

  :حد  قرارداد مشابه  دو (2)يا  وفغانی ا 14,600,000مشابه که قيمت آن حد اقل مبلغ   دادقرار يک (1)تطبيق الت پنجم

 .دتکميل نموده باشد ارايه نمايخير سال ا 10خالل  در غانیاف 24,400,000 مبلغ اقل

  :حد  قرارداد مشابه  دو (2)يا  وفغانی ا 10,600,000مشابه که قيمت آن حد اقل مبلغ   دادقرار يک (1)تطبيق الت ششم

 .ديل نموده باشد ارايه نمايسال اخير تکم 10خالل  در افغانی000, 17,600 مبلغ اقل

  حد اقل قرارداد مشابه  دو (2)يا  و افغانی 13,900,00مشابه که قيمت آن حد اقل مبلغ   دادقرار يک (1)تطبيق م: هفتالت 

 .دخير تکميل نموده باشد ارايه نمايسال ا 10خالل  در افغانی23,000,000 مبلغ

 تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکميل معيار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود. نوت:

اندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه همان سال مالی مد  ،طلباود توسط های مشابه ارايه شده قرارداد به منظور محاسبه ارزش پولی نوت:

 .نظرگرفته ميشود

 می نمايد. ت، پيچيدگی و مشخصات تخنيکی تشخيصهيئت ارزيابی، مشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را باساس ماهي

 معامالت داوطلب: حجمج: 

( پنج سال اخیر 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل ) الت اول:

 می باشد. افغانی119,300,000مبلغ حد اقل اجرا شده توسط داوطلب 
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مبلغ حد اقل ( پنج سال اخير اجرا شده توسط داوطلب 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل ) الت دوم:

 افغانی می باشد.43,600,000

 35,800,000مبلغ حد اقل ( پنج سال اخير اجرا شده توسط داوطلب 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل ) الت سوم:

 افغانی می باشد.

مبلغ حد اقل ( پنج سال اخير اجرا شده توسط داوطلب 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل ) الت چهارم:

 افغانی می باشد.59,200,000

مبلغ حد اقل ( پنج سال اخير اجرا شده توسط داوطلب 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل ) الت پنجم:

 افغانی می باشد.25,600,000

مبلغ حد اقل ( پنج سال اخير اجرا شده توسط داوطلب 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل ) الت ششم:

 انی می باشد.افغ18,500,000

مبلغ حد اقل ( پنج سال اخير اجرا شده توسط داوطلب 5حد اقل حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل ) الت هفتم:

 افغانی می باشد.24,200,000

 دراپور تفتيش وساير اسناد معتبر ضم آفر گرد

( فيصد و شريک اصلی 25، هر شريک بايد حد اقل ) و ج ، بجز الفبرای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت داوطلبان برای نوت: 

( فيصد معيار های اهليت را تکميل نمايد. ارقام اهليت هر شريک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع 40حد اقل )

رک می ( فيصد معيار اهليت را تکميل نمايد. عدم تکميل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشت100ارقام  اهليت شرکا حد اقل )

 گردد.

 رياست پاليسی تدارکات، داوطلبان مکلف اند: NPA/PPD/No.16/1395 شماره بر اساس اطالعيه  .1

د. هر گاه سند تصفيه حسابات مالياتی آخرين دوره قبل از آفرگشايی )صادره وزارت محترم ماليه( را ضم آفر خويش ارايه نماي

تواند سند مبين تحت دوران بودن تصفيه حسابات مالياتی )صادره  جريان باشد، وی می در تصفيه حسابات مالياتی داوطلب

 . وزارت محترم ماليه( را ارايه نمايد

  اطالعيه شماره : طبقNPA/PPD/NO.25/1397 :رياست پاليسی تدارکات، اداره تدارکات ملی 

 کميسيون محترم تدارکات ملی، که چنين صراحت دارد:  1397/10/09مؤرخ 2993به تأسی از هدايت مندرج فيصله شماره 

  "منبعد تصدی ها و شرکت های دولتی حين عقد قرارداد با ادارات دولتی از  تضمينات آفر و اجرا معاف ميباشند."

پروسه  البته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبيق و رعايت ساير احکام قانون، طرزالعمل و اسناد تقنينی تدارکات در

 های تدارکاتی دولتی می باشند.

  ــماره ــال  ش ــد الم ــق متح ــای  NPA/PPD/No.22/1397طب ــرکت ه ــا و ش ــدارکاتی، تصــدی ه ــای ت ــه ه در پروس

 .دولتی  از ارايه اسناد توانمندی مالی و حجم معامالت معاف می باشد

 ( صفحه سوم 5بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارايه شده داوطلب، هيئت ارزيابی ميتواند با رعايت بند )

 ذيالً اقدام نمايد: NPA/PPD/C22/1397متحدالمال شماره 

a. ا توجه به در صورت که قرارداد به دالر امريکايی عقد گرديده باشد، هيئت ارزيابی قيمت مجموعی قرارداد منعقده را ب

نرخ تبادله دالرامريکايی در سند بودجه سال مالی فعلی )سال مالی ارزيابی( به واحد پولی افغانی تبديل، منحيث ارزش 

 پولی قرارداد مربوط مد نظر قرار می دهد.
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b. با توجه  در صورتيکه قرارداد به واحد پولی افغانی عقد گرديده باشد، هيئت ارزيابی قيمت مجموعی قرارداد منعقده را

به نرخ تبادله دالر امريکايی در سند بودجه سال عقد قرارداد، به دالر امريکايی تبديل و سپس آن را با توجه به نرخ 

تبادله دالر امريکايی در سند بودجه سال مالی فعلی ) سال مالی ارزيابی( به واحد پولی افغانی تبديل، منحيت ارزش 

  دهد.پولی قرارداد مربوط مدنظر قرار می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی  

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشريک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

 فورمه تسليمی آفر   03فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند امارتدر بيرون از  جدول قيمت برای اجناس وارداتی که                    04فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند امارت ازبيرون  که در ای وارد شده قبالً جدول قيمت برای اجناس 05اجناس/فورمه 

 شده انداسالمی افغانستان ساخته  امارت قيمت برای اجناسيکه درجدول                   06اجناس/فورمه              

 ضمنی خدمات يل جدول قيمت و تکم 07اجناس/فورمه 
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 تضمين آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 )قابل تطبيق نيست( تضمين آفر: اظهارنامه تضمين آفر 09اجناس/فورمه 

 نيست( )قابل تطبيق اجازه نامه توليد کننده  10اجناس/فورمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 

 {درج گردد داوطلبیشماره } داوطلبی:شماره 

 {درج گردد روز، ماه و سال تسليمی آفر} :تاريخ

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونینام }داوطلب:  قانونینام   1.1

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

 {نام کشور درج گردد} يا راجستر می گردند: ( راجستر شده اند وJVکشوريکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3
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 {درج گرددسال راجسترداوطلب }سال راجستر داوطلب:   1.4

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

1.6  
 داوطلب باصالحيت ه مورد نمايند معلومات در

 {صالحيت درج گردد نام نماينده با}: نام

 {صالحيت درج گردد آدرس نماينده با}آدرس: 

 {صالحيت درج گردد نماينده بان/فکس شماره تليفو}شماره تليفون/فکس: 

 {آدرس نماينده باصالحيت درج گردد ايميل}ايميل آدرس: 
 

 امضا نماينده با صالحيت: نمونه 

 {درج گرددداوطلب  تشخيصيه ماليه نمبر}:  )TIN (داوطلب دهی ماليه تشخيصيهشماره   1.7

 

 مربوط را نشانی نمائيد:ذيل ضميمه می باشد، گزينه/گزينه های  کاپی های اصلی اسناد  1.8

  دستورالعمل   4ه ماد 2بند  و 1بند  اين فورمه در مطابقت به 1اساسنامه شرکت يا سند راجستر شرکت مندرج جزء
  برای داوطلبان؛

 1مطابقت با بند  درسند تمايل به ايجاد شرکت و يا موافقتنامه شرکت های مشترک شرکت های مشترک ،  درصورت 

 ؛برای داوطلبان دستورالعمل  4ه ماد

  نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبيت استقالليت مالی و سند که نشان دهنده فعاليت داوطلب در مطابقت درصورتيکه

 با قانون تجارت باشد؛

 ساير اسناد در صورت لزوم ديد اداره؛ 

 

 

 

 مورد اهليت داوطلب .  معلومات در2

حروف  قرارداد هاتعداد }: پنج سال اخير داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.1
 {درج گرددو ارقام 

 {درج گرددارزش به حروف و ارقام }سال اخير: پنج  )5( خالل در دو سال داوطلبحجم معامالت   2.2

  {درج گردد به حروف وارقام مبلغ}: دارايی های نقدی در دسترس  2.3
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با تاريخ  جزئيات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را}سال گذشته:  ده )10(اکمال عمده اجناس مشابه در جريان   2.4
 { تخمينی تحويلی و اکمال تعهد شده را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

ا يمربوط همراه با اسناد  ساير معلومات بانکی ياتفتيش های  ضرر يا راپور و مفاد حساب بيالنس شيت ياهای مالی يا  راپور  3.1

داده کاپی های آن را  لست مندرجات ذيل را ترتيب}. دارايی نقدی در دسترسنمايانگر موجوديت که  اينها از ترکيبی 
 {ضميمه کنيد

 معلومات بانک هائيکه اداره برای تثبيت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:  3.2

 {ه با صالحيت درج گرددنمايندنام }نام: 

 {ه با صالحيت درج گرددآدرس نمايند}آدرس: 

 {درج گرددفکس را  /شماره های تليفون}فکس: /شماره های تليفون 

 {درج گردد باصالحيت هايميل آدرس نمايند}ايميل آدرس: 
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 کمشتر داوطلب هر شريک معلوماته فورم

 02اجناس/ هفورم

شرطنامه نبايد شامل  شرطنامه ميباشد، اما هتهيحين  تکميل نمودن فورمه در در یتدارکات هبه ادار اين يادداشت صرف جهت کمک
 گردد. شده صادر

در صفحات ذيل توسط داوطلب درج ميگردد جهت تثبيت واجد شرايط بودن و اهليت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به  معلوماتيکه
 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبان

 {داوطلبی درج گرددشماره } داوطلبی:شماره 

 {درج گردد روز، ماه و سال تسليمی آفر} :تاريخ

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

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

 {درج گرددنام شريک شرکت های مشترک }مشترک:  داوطلب یکانام شر  1.2

 {، درج گرددآن شرکت های مشترک راجستر شده است کشوريکه در}مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر  1.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  شريک سال راجستر} مشترک: داوطلب یاکشرهر سال راجستر   1.4

آدرس شريک شرکت های مشترک را }کشوريکه راجستر شده است:  مشترک در داوطلب یاکشر هرآدرس قانونی   1.5
 {ه، درج گرددراجستر شد کشوريکه در

1.6  
 باصالحيت شرکت های مشترک همعلومات نمايند

 {درج گردد صالحيت با هنام نمايند}نام: 

 {درج گردد صالحيت با هآدرس نمايند}آدرس: 

 {درج گردد صالحيت با هفکس نمايندشماره های تليفون و }فکس:  شماره های تليفون و

 {درج گرددايميل آدرس }ايميل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماينده با صالحيت :
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 {يدئبکس های اسناد اصلی ضميمه شده را چک نما}ميباشند ذيل ضميمه کاپی های اصلی اسناد   1.7

 4ماده  2و  1بند های پاراگراف های فوق، درمطابقت با  1.2ر يا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه  

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

 استقالليت مالی و سند که نشان دهنده فعاليت داوطلب در اوطلب باشد، سند تثبيت نهاد دولتی دصورتيکه  در

 مطابقت با قانون تجارت باشد
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 تسليمی آفر هفورم

 03اجناس/ه فورم

 هنبايد در شرطنام اما وقت تهيه شرطنامه ميباشد، تکميل فورمه در در یتدارکاته اين يادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار
 .گرددشده شامل  صادر

ه مربوطواد م واجد شرايط بودن داوطلب طوريکه در به مقاصد تشخيص اهليت و ذيلصفحات  اين معلومات بايد توسط داوطلبان در
 گيرد. مورد استفاده قرار دولج تهيه شده است در دستورالعمل برای داوطلبان

 {درج گرددداوطلبی  شماره} داوطلبی:شماره 

 {درج گردد روز، ماه و سال تسليمی آفر} :تاريخ

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحهه شمار} حاتصف
 

 {درج گردداداره  نام مکمل}به:
 

 ه:اينک يمئامضا نموده ايم، اظهارمينمااين فورمه  زير مايان که در

شماره و تاريخ صدور ضميمه را }شمول ضميمه شماره:هيچ مالحظه يی در قسمت آن بو  مطالعه کرديمدقيق ما شرطنامه را  .1
 نداريم؛ {درج گردد لزوم درصورت

   يک } راضمنی  ناس و خدماتنيازمنديهای اججدول مندرج مطابقت با شرطنامه و جدول تحويلی  در می نمائيم کهما پيشنهاد  .2
 م؛ئياکمال مينما {ضمنی درج گرددمورد اجناس و خدمات  مختصر درتوضيح 

عبارت  ذيل به استثنای هرگونه تخفيفات پيشنهاد شده در شامل الت ............................................................. ما قيمت مجموعی آفر .3

 ؛{درج گردد اسعارهای مربوطه  مختلف و الغمب ارقام، بيانگر قيمت مجموعی آفر به حروف و}از: است

 :قبول شود، تخفيفات ذيل قابل اجرا خواهد بود ما درصورتيکه آفر: پيشنهاد شده تخفيفات .4

 قيمت مجموعی تخفيفات به حروف:........................ (1)

نيازمنديها اقالم مشخص شده جدول   هر تخفيف پيشنهاد شده و}قيمت مجموعی تخفيفات به ارقام:..................... (2)
 ؛{را که قابل اجرا  است، با جزئيات آن مشخص کنيد

مطابقت  در هاجل تسليمی آفراز تاريخ  ضرب اال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  20ماده  1 برای ميعاد مشخص در بند ما فرآ .5

قابل قبول باالی ما الزامی و آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاريخ هر داشته و در اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  2 با بند

 بوده ميتواند؛

 18 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان 44ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمين کهقبول شود، ما تعهد ميسپاريم  آفرماهرگاه  .6

 قرارداد فراهم می نمائيم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادمومی قراردشرايط ع

مليت داوطلب } کشورهای واجد شرايط دارای تابعيت قرارداد، از بخش گان برای هره فرعی يا اکمال کنند انقراردادي بشمول ما .7
تهيه کننده فرعی و  انشامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و مليت هريک قرارداديمليت شرکای را بشمول 

 می باشيم.{درج گرددگان 

 تضاد منافع نداريم؛نوع هيچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8
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 هماد 3مطابقت با بند  ، درجمهوری اسالمی افغانستان ، تحت قوانينتهيه کننده گان وقرارديان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9

 ؛نشده ايم شناختهواجد شرايط  جمهوری اسالمی افغانستان غيردولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 4

 .نيست شده ديگر دريافتهر آفر يا و  ارائه شده قيمت نازلترين یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما ميدانيم  .10
 

 {مينمايد، درج گرددامضا   را تسليمی آفر هکه فورمبا صالحيت  نام مکمل شخص}نام:
 

 {وی تذکر داده شدامضا شخصی که نام و عنوان وظيفه }امضا:

 {روز، ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}تاريخ:
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 دهی قيمت جدول
   

   تهيه و تدارک تيل ديزل و پطرول برای سايت ها )شبکه سالم( و بخش ترانسپورتنام پروژه: 

 MCIT-AFTEL/1401/G-0032/NCBشماره داوطلبی: 

 سالم شبکه های سايت برای دهی قيمت جدول -1

 (A02/62)تيل ديزل 

 نیازمندی حداکثر نیازمندی حداقل اسم زون الت ها
 DDPقیمت فی لیتر به شکل 

 ()افغانی
قیمت مجموعی حداقل 

 )افغانی(

قیمت مجموعی حداکثر 

 )افغانی(
 نيده به سايترسا

    667020.9 513093 واليت کابل الت اول

    601698.5 462845 زون مرکز

    481260 370200 زون پکتيا الت دوم

    387390.9 297993 زون شرق الت سوم

    650470.6 500362 زون جنوب غرب الت چهارم

    280985.9 216143 زون شمال غرب الت پنجم

    190019.7 146169 زون شمال الت ششم

    252644.6 194342 زون شمال شرق الت هفتم

    3511491.1 2701147 مجموع نيازمندی

 به حروف و  ارقام  نيازمندیحد اقل و حد اکثر  یمجموع متيق
 قيمت مجموعی حداقل:

 قيمت مجموعی حداکثر:
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  ترانسپورت بخش برای دهی قيمت جدول -2

 (A92تیل پطرول ) (L62/A02تیل ديزل ) 

 اسم زون الت ها
نیازمندی 

 حداقل

 نیازمندی

 حداکثر

قیمت فی لیتر 

به شکل 

DDP 

 ()افغانی

قیمت 

مجموعی 

حداقل 

 )افغانی(

قیمت 

مجموعی 

حداکثر 

 )افغانی(

نیازمندی 

 حداقل

نیازمندی 

 حداکثر

قیمت 

فی لیتر 

به شکل 

DDP 

 ()افغانی

قیمت مجموعی 

 حداقل )افغانی(

قیمت مجموعی 

 حداکثر )افغانی(

نيده به رسا   نيده به سايترسا

 سايت
  

    66000 55000    12000 10000 واليت کابل الت اول

    18000 15000    7200 6000 زون مرکز

    13200 11000    3600 3000 زون پکتيا الت دوم

    18000 15000    4320 3600 زون شرق الت سوم

الت 

 چهارم
زون جنوب 

 غرب

5400 6480    16000 19200    

زون شمال  الت پنجم

 غرب

1200 1440    9000 10800    

    20400 17000    3600 3000 زون شمال الت ششم

زون شمال  الت هفتم

 شرق

3000 3600    20000 24000    

    189600 158000    42240 35200 مجموع نيازمندی

  نيازمندیحد اقل و حد اکثر  یمجموع متيق

 به حروف و  ارقام

  مجموعی حداقل: قيمت قيمت مجموعی حداقل:

  قيمت مجموعی حداکثر: قيمت مجموعی حداکثر:

رائه شده ناقص تلقی ميگردد و منجر به رد آفر نوت: داوطلبان بايد بدانند که ارائه قيمت برای يک يا چند الت در هر دو بخش ضروری و حتمی ميباشد، در صورت ارائه برای يک بخش، آفر ا
 ميگردد.
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 داوطلب مکلف است تا تمامی صفحات شرطنامه، صحفه قيمت داده شده و ساير اسناد ضميموی خويش را مهر و امضا نمايد.

  {درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 {،درج گردد امضا ميکند را آفر کهامضای شخصی }امضای داوطلب 

 .درج گردد تاريخ}تاريخ 
 
 
 
 

قابل صرف برای تيل دستورالعمل برای داوطلبان  14.6 نرخ های داده شده توسط داوطلب مطابق ماده :  ی تيلبمنظور پرداخت ها قيمت تثبيت
 نيست تعديل
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمين

 08اجناس/ه فورم
 

 

 {درج گردد دواطلبی شماره}  :داوطلبی شماره

 {درج گردد آن تشخيصيه بديل باشد، شماره صورتيکه اين آفر در}  بديل: شماره آفر

 {درج گردد روز، ماه و سال تسليمی آفر}  :تاريخ

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار} حاتصف
 

 {صادر گردد مندرجمطابقت با رهنمودهای  شده در آفر بايد توسط يک بانک راجسترتضمين ضمانت بانکی برای  هاين فورم}

 {درج گرددبانک  نام}ما: 

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل }ذينفع: 

 {درج گرددتاريخ }تاريخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمين آفر: 

اعالن تحت  {درج گردد نام قرارداد}خود برای اجرای  آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  يافتيماطالع 

 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتاعالن  هشمار}شماره  تدارکات

 شرايط شما، آفر بايد همراه با تضمين آفر ارائه گردد. می دانيم که مطابق  عالوهبر

مبلغ }، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد ميسپاريم که  قطعیصورت به بدينوسيله  {درج گرددنام بانک }، ما براساس درخواست داوطلب
در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذيل گرديده باشد، دريافت اولين تقاضای تحريری شما  بعد از را {درج گردد به حروف و ارقام

 بپردازيم:

 تغيير يا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن (1)

 داوطلب از پذيرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت های ارائه شده در آفر انکار (2)

 بق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از طرف داوطلب برندهاجتناب از عقد قرارداد، مطا (3)

 فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (4)

 چهل و نهم اين قانون مادهمطابق حکم به دليل تخطی در اين داوطلبی در صورت محروميت داوطلب  (5)

 شد:حاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد  اين ضمانت در

 ؛ يادستورالعمل برای داوطلبان طبققرارداد  یامضا تضمين آفر درصورتيکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت (6)
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روز بعد از ختم ميعاد اعتبار  28( 2) ؛ ياامضای قرارداد با داوطلب برنده( 1) محض درصورتيکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

 {درج گردد تاريخ ختم آفر} به شمول ميعاد تمديد مدت اعتبار آفر رآف

 دريافت شده باشد. اد فوقميع از لقبنتيجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت اين تضمين بايد توسط ما  در
 

 

 {درج گردد مسئول مربوطامضای }امضا: 

 

 {مهر گردد}مهر: 
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 نامه تضمين آفر اظهارآفر:  تضمين
 قابل تطبيق نيست

 09اجناس/ه فورم
 

 {داوطلبی درج گرددشماره }  :داوطلبی شماره

 {درج گردد آن تشخيصيه درصورتيکه اين آفربديل باشد، شماره}  بديل: شماره آفر

 {درج گردد روز، ماه و سال تسليمی آفر}  :تاريخ

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

 {پری نمايد مربوط خانهداوطلب بايد اين فورمه را در مطابقت با رهنمودهای }

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 م که:امضا نموديم، اظهار مينمائيما اشخاصيکه در زير 

 بايد همراه با اظهارنامه تضمين آفر ارائه گردد.  ما ميدانيم که، طبق شرايط شما، آفر

تاريخ از } سر {سال درج گردد تعداد}از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجايب تحت شرايط آفر می پذيريم که ما 
 محروم گرديم. وجايب داوطلب تحت اين آفر شامل موارد ذيل می باشد:{ ددرج گرد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب (1)

 تغيير يا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن (2)

 جدول قيمت های ارائه شده در آفر پذيرش تصحيح اشتباهات حسابی درز انکار داوطلب ا (3)

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

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

شدن ما و تسليمی تضمين اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار می  در صورت برندهاين اظهار نامه تضمين آفر 

 گردد. 

 {داردصالحيت امضای اين اظهار نامه را  امضای شخصی که}امضا : 

 {نام داوطلب درج گردد}: امضای اين اظهار نامه از طرف دارای صالحيت

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاريخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

 {گرد هئارارا  آفر آفر بايد به نام تمام شرکا ه تضميننام مشترک، اين اظهار يادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه توليد کننده
 قابل تطبيق نيست

 10اجناس/ هفورم

 

 {درج گردد دواطلبی شماره}  :داوطلبی شماره

 {درج گردد آن نمبر تشخيصيهبديل باشد،  درصورتيکه اين آفر}  شماره آفربديل:

 {درج گردد روز، ماه و سال تسليمی آفر }  :تاريخ

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار} حاتصف
 

 {صالحيت ترتيب و امضا گردد مقام بادر فورمه رسمی توليد کننده توسط  اين اجازه نامه بايد}

 {اداره درج گرددنام مکمل }به: 
 

 

آدرس }فابريکه دربا داشتن  {نوع اجناس توليد شده درج گردد}کننده رسمیوليد ت{نام و آدرس مکمل توليد کننده درج گردد} ما
نام و/يا شرح }اجازه می دهيم آفر را به مقصد عرضه  {نام مکمل داوطلب درج گردد}به  {مکمل کارخانه های توليد کننده درج گردد

 عقد قرارداد نمايد. ده و ارائه نمو {مفصل اجناس درج گردد

 می نماييم. فراهم ، را به اجناس ارائه شده در آفر شرايط عمومی قرارداد  28ما بدينوسليه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

 {امضا نماينده با صالحيت توليد کننده درج گردد}امضا: 

 {گرددنام/ نام های مکمل نماينده با صالحيت توليد کننده درج }نام: 

 {عنوان وظيفه درج گردد}عنوان وظيفه: 

 {نام مکمل داوطلب درج گردد}امضا از جانب: 

 {تاريخ امضا درج گردد}تاريخ: 
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  نيازمنديها  جدول  - پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتوياتفهرست 

 وان عن 

 ی هد لست اجناس و جدول تحويل .1

 و جدول تکميلضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنيکی .3

 نقشه های تخنيکی .4

 و معاينات آزمايشات .5

 

 {نيازمنديهاجدول  رتيبيادداشت ها برای ت}

 و جدول تحويل باشد.ات ضمنی خدم، توضيح اجناس حاویحد اقل گرديده و  شامل شرطنامهاداره بايد توسط   نيازمنديهاجدول 

به  قيقد وموثر به صورت  شان یها معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهيه آفر فراهم نمودن ل نيازمنديهاجدوهدف از 

در صورت انحراف کميت در زمان اعطا قرارداد، از عالوه برآن، درج گرديده است، می باشد.  4قسمت  در کهخصوص جدول قيمت 

 ، استفاده ميگردد. دستورالعمل برای داوطلبان  42ه مطابقت با ماد درمنحيث اساس  جدول قيمتو جدول نيازمنديها 

 مشخص شود:وارد ذيل نظرداشت م با دربدقت يا ميعاد تحويل بايد  تاريخ

 بين المللی شرايط تجارت مطابقت با احکام در دستورالعمل برای داوطلبان مفاهيم شرايط تحويلی تصريح شده در .1

(Incoterms2010) اجناس، بيمه، و کرايه تا بندر مقصد، پرداخت بيمه و محمولهمصارف يا  اجناس در مبداَ، ی)تحويل داللت به ،

 داده شود؛ و تحويل هااجناس به انتقال دهنده تحويلی زمانی صورت ميگيرد که  )الی کشتی انتقال رايگان

ليتر آف کريدت(تائيد  يا گشايش ،)امضای قرارداد تاريخ ذيل آغاز می گردد: مکلفيت های تحويلی اداره  از  
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 در مجموع هفت التبخش ترانسپورت  و سايت هاشامل  تحويلی ست اجناس و جدولل .1

 که توسط داوطلب تکميل ميگردد، خانه پری نمايد.  "شده  پيشنهاد یتاريخ تحويل" ستونبه استثنای  اين جدول را  مکلف است اداره}

 سالم شبکه های سايت برای  دهی تحويل جدول-1

توضحيح 
 اجناس

ه صفح مندرجنهايی محل  واحد فزيکی کميت

 داوطلبی معلومات

 Incoterms)) طبق  شرايط تجارت بين المللی تحويلیتاريخ 

مقدار حد اقل مجموع 

 مورد ضرورت 
مقدار حد اکثر  مجموع 

 مورد ضرورت
 تاريخ ختم تحويلی اجناس تاريخ آغاز تحويلی اجناس

 3511491.1 2701147 تيل ديزل
اکمال تيل ديزل به ذخيره طبق  

 لست سايت ها منضمه شرطنامه
 6بعد از عقد قرارداد الی مدت 

 1402ماه سال 

ماه سال  6بعد از عقد قرارداد الی ختم 

1402 

 ترانسپورت بخش برای  دهی تحويل جدول -2

تیل دیزل و )الف(   158000 35200 تيل ديزل

پطورل: نزدیک ترین 

برای تانک تیل 

دفتر مرکزی شرکت 

 افغان تیلی کام

تیل دیزل و )ب( 

پطرول : نزدیک 

ترین تانک تیل 

 برای دفاتر والیتی

  

 189600 42240 تيل پطرول

   

 نوت: لست تمام سايت های شبکه سالم  که شامل هفت زون ميباشد ضم اين شرطنامه ميباشد.

 

 
 نوت
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 قابل تطبيق نيست – آن تکميل  و جدول بعد از فروش /ضمنیلست خدمات . 2

 {باشد (INCOTERMS) المللی بين تجارت شرايط و اجناس تحويلی شده درخواست  ريختا به مطابقت در و واقعی بايد  تکميلی ريختا نمايد. تکميل را جدول اين بايد اداره}

 

 شماره 
 

 خدمات  توضيح 

 کميت

)درصورتيکه قابل اجرا 

 (باشد

 محل اجرا واحد فزيکی
تاريخ نهايی تکميل 

 خدمات

 هشمار}
درج 
 {گردد

درج  اقالم مقدار} {دتوضيحات خدمات ضمنی درج گرد}
 {گردد

درج واحد فزيکی }
 {گردد

 {درج گرددتاريخ تکميل } {درج گردد محلنام }
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  شخصات تخنيکیم .2

 شرطنامه ميباشد که در مطابقت به آن جنس مورد نياز مورد معاينه قرار ميگيرد.  1ضميمه شماره   مشخصات نيازمندی درج

 

 

  

 

 
 

 نقشه های تخنيکی. 4

 می باشد.  {ددرج گرد "نه"يا  "ذيل"}  ترسيمات شرطنامه ها شاملاين 

 {رج نماييدنيز د را ترسيمات صورتيکه اسناد شامل شوند،  لست در}

 ترسيماتلست 

 مقصد ترسيماتنام  ترسيماتشماره 

   

   

   

   

   

 

 معاينات و آزمايشات .5

 : می گردداجرا نهاد مربوطه توسط هيئات موظف  ذيل معايناتآزمايشات و 

  توسط اداره ملی ستندرد )انسا( موجوديت سند معاينه و تصديق کيفيت جنستفتيش 

 تفتيش برای تکميلی مقدار اجناس 

  اجناس و تحويلی مشخصات تخنيکیتفتيش برای 

 به تخنيکی بودن اجناس اطمينان دهد اخذ کننده ومصرف کننده را در رابطهساير تفتيش و بررسی که ادارات ذيربط 
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 قسمت ششم: شرايط عمومی قرارداد

 تعريفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذيل را افاده می نمايند: 1.1

 است. دولت جمهوری اسالمی افغانستاندولت:  -1

شمول شامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار کتبی ميان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2

 ميباشد. آناسناد مربوط  و ضمايم، ملحقات

 نامه قرارداد و تعديالت منضمه آن می باشد. تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد:  -3

قرارداد مشخص  هموافقتنام در است کهقيمت قرارداد: قيمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -4

 و يا تعديل گردد. بق مندرجات قرارداد تنقيص، تزئيد گرديده و می تواند مطا

 روز تقويمیروز:  -5

 دراکمال کننده توسط اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت موجوديت( : تکميل -6

 قرارداد. مطابقت با شرايط مندرج

اکمال کننده آن را تحت شرايط موادخام، ماشين آالت، تجهيزات و ساير اشيای که  اجناس: -7

 نمايد.می تهيه  ادارهبرای اين قرارداد 

تدارک  شرايط خاص قراردادضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهاديستاداره:  -8

 می نمايد.

حفظ و  صب، آموزش وبيمه، نمتمم اجناس تحت اين قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی: -9

 مکلفيت های اکمال کننده تحت اين قرارداد ميباشد. ساير ومراقبت ابتدائی 

شرايط خاص قرارداد: مجموع شرايط قابل تطبيق باالی قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت  -10

 ماهيت و نوعيت تدارکات تعيين می گردد. 

تحت اين اجناس  از یقسمتحقيقی و يا حکمی است که اکمال  قراردادی فرعی: شخص -11

ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل خدمات از  بخش يا اجرای تدارکات

 تدارکات به عهده دارد.

حقيقی يا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با کننده: شخص  اکمال -12

 وی عقد قراداد گرديده باشد.

 .مشخص می گردد شرايط خاص قرارداد درمحل که : اجناس تدارک شدهتسليمی  محل -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

مبين اسناد قرارداد می باشد،  و متمممرتبط،  ضمايم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکيل 2.1

موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحيث يک و ترتيب تقدم آن ها در الزم و ملزوم يکديگر بوده 

 کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

ی در مراحل داوطلبی اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1 تقلب و فساد  -3ماده 

 )14در خالل مدت )اطالع کتبی به قراردادی ميتواند با يا اجری قرارداد اطمينان حاصل نمايد، 
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شرايط عمومی   35ماده  1قرارداد در روشنی بند  روز قرارداد را فسخ نمايد. در اين صورت فسخ
 قابل تطبيق می باشد.  شرايط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  قرارداد

 :در اين ماده معانی ذيل را افاده می نماينداصطالحات آتی    -1

صورت مستقيم يا  هب نهادپيشيا دادن  ،دريافت ،ستدرخوا از : عبارتفساد (1)

 های جانب ديگر غيرمناسب کارکرد مستقيم هرچيز با ارزشيکه به صورتغير

 ؛را تحت تاثير قرار دهد)کارمندان تدارکات يا مديريت قرارداد( 

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق که عمداً و يا سهواً به : تقلب (2)

ارمندان تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غير منظور اغفال ک

 مالی و يا اجتناب از اجرای مکلفيت ها صورت گيرد؛

کارمندان ر داوطلبان و يا ميان داوطلبان و دو يا بيشت: عبارت از سازش ميان تبانی (3)

قراردادن  صد نامناسب به شمول تحت تاثيرابدست آوردن مقاداره که به منظور 

 سائرين طرح گرديده باشد؛ اعمال رستناد

رسانيدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد و يا ساير تهديد و يا ضرر  :اجبار (4)

داوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم يا غير 

 مستقيم؛ 

اخالل و موانع: تخريب، تزوير، تغيير يا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در ايجاد  (5)

 پروسه تدارکات. 

اين ماده گردد،  1اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و يا  3.2

 مطابق احکام قانون مجازات گرديده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نيز می گردد.  

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

 تجارت بين المللیشرايط  4.2

شرايط خاص وجايب طرفين در آن در حقوق و  ين المللی واين سند شرايط تجارت بدر  -1
 مشخص می گردد مشروط بر اين که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ قرارداد

اين سند از ويرايش جديد شرايط تجارت بين المللی صادره اتاق تجارت بين المللی پاريس در  -2

 استفاده صورت می گيرد.  ، مشخص می گردد شرايط خاص قراردادکه در 

 تماميت توافق  4.3

اين قرارداد توافق کلی ميان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 

 ميان جانبين ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعديل 4.4
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مل تدارکات تعديل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالع

 و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

مهلت دهی، يا اجتناب از تطبيق شرايط و مکلفيت تخفيف،   اين بند، هيچگونه 2با رعايت جز  -1

ها توسط  يکی از جانبين که حقوق طرف ديگر را متاثر، محدود يا به آن لطمه وارد نمايد 

را مجاز تداوم نقض قرارداد  از جانبين، يکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده 

  نمی سازد. 

تحت اين قرارداد کتبی و تاريخ  هيا جبران خسارالحيت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، ص -2

داشته و توسط نماينده با صالحيت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و بايد مبين حقوق و 

 اندازه استثنا باشد. 

 قابليت جدايی 4.6

، اين امر شودتطبيق دانسته  قابل غيرملغی يا يا شرايط اين قرارداد ممنوع  يا يکی از احکام هرگاه

 شرايط قرارداد نميگردد. احکام و منجر به الغا و عدم تطبيق ساير 

اسناد مربوط آن به يکی از زبان های ملی ترتيب ساير در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1 زبان -5ماده 

مشخص شرايط خاص قرارداد  ميگردد. در داوطلبی های بين المللی اين اسناد به زبان که در

يب ه، ترتيب ميگردد. در صورتيکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به ساير زبان ها ترتگرديد

آن نيز ضم قرارداد ميگردد، که در صورت نياز به وضاحت، گرديده باشد، ترجمه تصديق شده 

 به ترجمه مربوط استنباط ميگردد. 

اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می  5.2

 باشد. 

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
اکمال کننده يک شرکت مشترک، کانسرسيوم، يا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت هرگاه  6.1

مشترک در قبال ايفای تعهدات اين قرارداد مسوول بوده و يکتن از شرکا منحيث رهبر دارنده 

صالحيت نمايندگی می باشد. ترکيب يا تشکيل شرکت مشترک، کانسرسيوم، يا انجمن بدون 

 وده نمی تواند. موافقت قبلی اداره تغيير نم

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

کننده و يا قراردادی های فرعی وی در صورتيکه تبعه يک کشور بوده يا در آن کشور ثبت باشد، 

 د، اتباع همان کشور محسوب ميگردند. و يا به اساس قانون همان کشور فعاليت نماين

منشا از کشور واجد شرايط را داشته باشند. س و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد بايد اجنا تمام 7.2

اصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، توليد و پروسس شده 

  ساير مراحل صنعتی ماهيت اوليه آن تغيير نموده باشد. ا در نتيجه ساخت، پروسس و يا طی و ي
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هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفين تحت اين قرارداد بصورت کتبی صورت ميگيرد. هدف از کتبی  8.1 يه ها اطالع -8ماده 

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

اطالعيه سر از تاريخ تسليمی و يا تاريخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاريخ تسليمی  8.2

 و تاريخ اعتبار همان تاريخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. 

بوده و تفسير آن نيز در روشنی قوانين  قوانين جمهوری اسالمی افغانستاناين قرارداد تابع  9.1 قانون نافذ -9ماده 

 صورت ميگيرد.  جمهوری اسالمی افغانستان

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

 کرات غير رسمی بخرچ دهند.  ااين قرارداد با استفاده از مذ

به نتيجه مشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه يا اختالفات  روز جانبين در( 28در خالل )هرگاه  10.2

 ارجاع ميگردد.  شرايط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نرسند

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

طرفين به اجرای وجايب مربوطه تحت اين قرارداد ادامه خواهند داد مگراينکه طورديگری  -1

 ؛ ونمايندموافقه 

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

تفتيش و بررسی  -11ماده 

 ها توسط حکومت
مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و ياد داشت های خود و قراردادی های  اکمال کننده 11.1

اکمال کننده توجه داشته فرعی مربوط اين قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

از تفيتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرايط  یباشد که عمل جلوگير

 تلقی گرديده و منجر به فسخ قرارداد می گردد.  عمومی قرارداد ايجاد مانع

 می شود. مشخص  نيازمنديها جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1 تاکماال حدود -12ماده 

 و اسناد تحويل -13ماده 

 مربوط
با رعايت جدول نيازمنديها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

صورت ميگيرد.  جزئيات انتقال و ساير اسناد که توسط  قرارداد شرايط عمومی  33ماده  1بند 

 مشخص ميگردد.  شرايط خاص قرارداداکمال کننده بايد تسليم داده شوند، در 

ليت های وومس -14ماده 

 اکمال کننده
و  قرارداد شرايط عمومی 12ماده  مطابقت با دربايد  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 14.1

 اکمال می نمايد.  شرايط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده جدول تحويل و تکميل 

کننده صورت  و خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قيمت آفر اکمال پرداخت ها به اجناس 15.1 قيمت قرارداد -15ماده 

  از اين امر مستثنی است.  شرايط عمومی قراردادميگيرد. هر نوع تعديل قيمت مجاز در 
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 راردادشرايط خاص قطبق ، (پرداخت درصورتيکه قابل اجرا باشدپيش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1 شرايط پرداخت -16ماده 
 صورت ميگيرد. 

درخواست پرداخت خويش را بصورت کتبی توام با انوايس که نشان دهنده اجناس اکمال کننده  16.2

  و خدمات ضمنی اکمال شده و ايفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نمايد. 

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط 30به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

 اداره، صورت ميگيرد. در صورت تاخير حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبيق می گردد.  

صفحه افغانی صورت ميگيرد مگر اينکه اسعار قيمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4
 طور ديگر تذکر رفته باشد. ت داوطلبی معلوما

مندرج شرايط خاص قرارداد نگردد، در صورتيکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5

 تانه مندرج شرايط خاص قرارداد بر مبلغ تاخير شده قابل پرداخت می باشد. تک

ماليات و مکلفيت  -17ماده 

 های گمرکی
جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی ماليات بشمول  بيرون ازدر صورتيکه اجناس  17.1

ماليات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قيمت جواز، و ساير انواع ماليات که در خارج از جمهوری 

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

مسؤليت کلی  شده باشد،داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته  درصورتيکه اجناس در  17.2

عوارض گمرکی، قيمت جواز و غيره الی تسليمی اجناس به اداره بر عهده تمام ماليات، پرداخت 

 اکمال کننده می باشد. 

معافيت مالياتی، تخفيفات، پاداش ها اداره تالش نمايد تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.3

 ، استفاده نمايد. کشورفرمايش دهنده در )در صورت موجوديت( امتيازاتا ي

روز  10تذکر رفته، اکمال کننده بايد در مدت شرايط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوريکه در  18.1 تضمين اجرا -18ماده 

 ،شرايط خاص قراردادبعد از در يافت نامه قبولی آفر تضمين اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 

  تهيه نمايد. 

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمين غير قابل استرداد  18.2

 می باشد. 

بايد به واحد پولی مندرج قرارداد يا ساير واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص تضمين اجرا  18.3

 يا ساير اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرايط خاص قرارداد شده 

( روز بعد از تکميل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه 28تضمين اجرا در خالل مدت ) 18.4

 ديگر طورشرايط خاص قرارداد  مگراينکه درمکلفيت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد ميگردد، 

 مشخص شده باشد.
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حق چاپ و نشر در ترسيمات، اسناد، و ديگر مواد که در برگيرنده معلومات که توسط  اکمال  19.1 و نشر حق چاپ -19ماده 

کننده به اداره ارائه ميگردد برای اداره محفوظ می باشد و يا در صورتيکه توسط اکمال کننده و يا 

 به اداره توسط شخص ثالث ارائه گرديده باشد، اين حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد. 

اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و يا ساير معلومات که طور مستقيم و يا غير مستقيم  20.1 معلومات محرم -20ه ماد

توسط ساير طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گرديده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا 

يا ختم قرارداد فراهم  نمايند. حتی در صورتيکه اين معلومات قبل، در جريان و يا بعد از فسخ

گرديده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و ساير معلومات را که از 

اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام وظايف وی تحت اين قرارداد 

ادی فرعی را به منظور حفظ محرميت نياز باشد، فراهم نمايد. در اينصورت اکمال کننده تعهد قرارد

 اخذ می نمايد.  شرايط عمومی قرارداد  20در مطابقت با ماده 

منظوريکه  دريافت شده از اکمال کننده را به هر ارقام و يا ساير معلومات نبايد همچو اسناد، اداره  20.2

 کننده نبايد همچو، اکمال ترتيب. به همين نمايدبه اين قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 

از اجرای اين قرارداد، استفاده  غير مقاصدرا به  اداره ر معلومات دريافت شده ازارقام و يا ساي اسناد،

 .نمايد

 اين ماده باالی معلومات ذيل قابل تطبيق نمی باشد: 2و  1های مندرج  بند مکلفيت  20.3

و دولت با ساير نهاد های تمويل کننده اين قرارداد شريک می  اکمال کننده آن معلومات که  -1

 سازند؛

 يا معلوماتيکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛ -2

معلوماتيکه در جريان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نيامده و مالکيت  -3

 طرف علنی کننده بوده است ؛ يا 

اختيار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به رعايت معلومات که بطور قانونی در  -4

 محرميت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

جانبين  رابطه به حفظ محرميت داده شده توسط هريک از نبايد هرگونه تعهد دراين ماده احکام  20.4

 د.ارتباط به اکمال کل قرارداد يا بخش متعلق به آن تعديل نماي را قبل از تاريخ قرارداد در

  اين ماده بعد از فسخ يا تکميل قرارداد نيز قابل تطبيق می باشد.  احکام 20.5

صورتيکه  تحت اين قرارداد، در فرعی هایقرارداداعطای  مورد در تباً که بايد اداره را اکمال کنند 21.1 عقد قرارداد فرعی -21ماده 

. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی باشد اطالع  دهد نگرديدهمشخص  آفر داوطلب  قباًل در

فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت ميگيرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفيت 

 ها، وجايب و مسووليت های اکمال کننده تحت اين قرارداد را متاثر نمی سازد. 
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 .رعايت نمايندرا  شرايط عمومی قرارداد  7و  3 موادهای فرعی بايد احکام  قرارداد 21.2

فيصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد،  20در صورتيکه قرارداد فرعی الی  21.3

اين عمل نقض قانون فيصد قيمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  20يا قرارداد فرعی بيشتر از 

تدارکات و تعهدات طرفين تلقی گرديده و تخطی در قرارداد محسوب ميگردد. در اين صورت 

قرارداد فسخ و تضمين اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محروميت قراردادی اصلی طی مراحل 

 ميگردد.  

 مشخصات و -22ماده 

 معيارها
 مشخصات تخنيکی و ترسيمات 22.1

قابل اکمال تحت اين قرارداد بايد با مشخصات تخنيکی و ستندرد های اجناس و خدمات  -1

قابل ستندرد صورتيکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نيازمنديهاجدول  5قسمت  مندرج

 آن قابل اجرا می باشد.  از باالترستندردهای رايج در کشور منشا و يا نشده باشد،  اجرا ذکر

مشخصات يا می تواند از پذيرش هر نوع مسووليت در قبال طراحی، ترسيمات،  اکمال کننده -2

که به نمايندگی از اداره ترتيب گرديده است و در اختيار وی قرار می گيرد با اسناد  ساير

 صدرو اطالعيه عدم مسووليت به اداره انکار نمايد.

ابقت به آنها تطبيق ميگردد مط از کودها و ستندردهايکه قرارداد دررارداد در صورتيکه در ق -3

 جدول نيازمنديهاتذکر رفته باشد، ويرايش و تجديد چنين کود ها همانی خواهد بود که در 

مشخص گرديده است. در جريان تطبيق قرارداد هر نوع تغيير در کود ها و ستندردها صرف 

قابل اجرا  شرايط عمومی قرارداد  33در صورت تائيد آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 می باشد. 

و  بسته بندی -23ماده 

 اسناد
منظور جلوگيری از تخريب و يا فاسد شدن آن الی ه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1

د. بسته بندی بايد توانايی مقاومت در برابر گرما، سرما، نماي رسيدن به مقصد نهايی بسته بندی می

ی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندی بايد با در رطوبت و يا قرار گرفتن در معرض هواي

  نظرداشت فاصله مقصد نهايی و شيوه انتقاالت و بارچاالنی تعيين گردد. 

با معيارات خاص که در  داخل يا بيرون بسته ها بايد درو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2

و ساير رهنمود های ارائه شده  خاص قراردادشرايط قرارداد درج گرديده بشمول معيارات مندرج  

  توسط اداره مطابقت داشته باشد. 

که به آسانی  پولی واحد بابصورت مکمل که تحت اين قرارداد اکمال ميگردند بايد  اجناس 24.1 بيمه  -24ماده 

جريان توليد، انتقال، ، تخريب در مقابل مفقودی در –بوده  از کشور واجد شرايط قابل تبديل

اجراء  قابل(Incoterms2010) شرايط تجارت بين المللیبا نگهداری و تحويل در مطابقت 

، مگر اينکه در بيمه شده باشد ،مشخص شده است شرايط خاص قرارداديا به طوريکه در 

 طوری ديگر ذکر شده باشد.  شرايط خاص قرارداد
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صورت ميگيرد، (Incoterms2010) شرايط تجارت بين المللیقت با انتقال اجناس در مطاب 25.1 انتقال  -25ماده 

 ی تذکر رفته باشد.طور ديگر شرايط خاص قرارداداينکه در مگر 

آزمايشات   -26ماده 

 و معاينات 
 معاينات  تمام آزمايشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

نجام خواهد درج گرديده، اشرايط خاص قرارداد  طوريکه دررا ضمنی مربوط اجناس و خدمات 

 داد.

در  ،قراردادی فرعی ، اکمال کننده مربوط محالت درفوق الذکر می تواند  معايناتآزمايشات و  26.2

شرايط ساير محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که در   يا ومحل تحويل، مقصد نهايی 
اين ماده در صورتيکه آزمايش و  3از آن تذکر رفته باشد انجام يابد. با رعايت بند  خاص قرارداد

معاينه در محالت مربوط اکمال کننده و يا قراردادی فرعی وی انجام يابد، تسهيالت و همکاری 

الزم بشمول فراهم سازی زمينه دسترسی به ترسيمات و معلومات توليد به معاينه کننده گان 

 ارف از جانب اداره فراهم ميگردد. بدون تقبل مص

شرايط عمومی   26.2 ماده مندرج معاينات آزمايشات و يا نمايندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3
ف مربوط به همچو حضور را متحمل تمام مصاراداره  اينکهرا خواهد داشت، مشروط بر قرارداد

 شود. 

ه قبلی که محل و زمان اطالعياينات باشد، با معهمچو آزمايشات و آماده  کمال کنندهدر صورتيکه ا 26.4

انجام معاينه و آزمايش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و 

يا توليد کننده اجازه و يا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و يا نماينده وی در جريان معاينه 

 و آزمايش را حاصل می نمايد.

نبوده اما بمنظور تثبيت قرارداد درج  را که دريا معاينه  و اکمال کننده هر آزمايش  ميتواند از دارها 26.5

و ستندرد های مندرج اين قرارداد  با مشخصات تخنيکی  مطابقت مشخصات و کار آيی اجناس

يمت ضروری پنداشته شود، تقاضا نمايد. مشروط بر اينکه مصارف انجام معاينات و آزمايشات به ق

قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتيکه چنين آزمايشات و معاينات پيشرفت ساخت، اجراآت 

جايب وی تحت اين قرارداد را متآثر سازد، تعديالت الزم در تاريخ واکمال کننده و انجام ساير 

 تحويل و تکميل و ساير وجايب متآثره صورت ميگيرد. 

 مايد. نمی  ارائه ادارهرا به شات و معاينات آزمايراپور نتايج همچو  اکمال کننده 26.6

پرزه جات آن را که در آزمايش مورد قبول قرار نمی گيرد و يا در مطابقت  ياو ميتواند اجناس  اداره 26.7

به مشخصات  نباشد، رد نمايد. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحيح 

که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نياز می باشد، بدون يا تعويض نموده و تغييرات را 

تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمايش و معاينه صورت گرفته را با صدور 

 اطالعيه بدون تحمل مصارف از جانب اداره يک بار ديگر تکرار می نمايد. 
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و پرزه جات آن، حضور اداره و يا اجناس معاينه و اکمال کننده موافقه مينمايد که اجرای آزمايش  26.8

فراهم سازی ورنتی ها  اين ماده  6 نماينده وی در جريان آزمايش و يا ارائه گزارش بر مبنای بند

 و ساير مکلفيت های تحت اين قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 

در صورتيکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام يا قسمتی از اجناس يا تکميل قسمت يا تمام  27.1 ريمه تاخير ج -27ماده 

قانون خدمات ضمنی آن در زمان معينه آن نگردد، جريمه تآخير مطابق حکم ماده سی و نهم 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع ميگردد. در  تدارکات و حکم يکصد و  هشتم 

فيصد قيمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد  10قدار جريمه تاخير وضع شده بالغ بر صورتيکه م

 فسخ ميگردد.   شرايط عمومی قرارداد  35مطابق ماده 

مودلها ميباشد جديد ترين  مستعمل و از جديد، غير اکمال کننده تضمين مينمايد که تمام اجناس 28.1 ورانتی -28ماده 

ديگری  قرارداد طور ، مگراينکه درمی باشند طرح و مواد را شامل درسازی ها و اينکه آنها تمام به

 گرديده باشد.  تصريح

اکمال کننده تضمين  ،شرايط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2

اجراآت ، فروگذاری يا کتمان و يا نواقص ناشی از  مينمايد که اجناس عاری از نواقص ناشی از

 ديزاين، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرايط موجود در مقصد نهايی، می باشد.  

ماه بعد از تسليمی و پذيرش اجناس يا هر بخش در مقصد نهايی که  12ورانتی بايد برای مدت  28.3

ماه بعد از تاريخ حمل از بندر يا بارگيری  18تذکر رفته است و يا به مدت  شرايط خاص قرارداددر 

شرايط خاص مگر اينکه در از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکميل گردد، اعتبار خواهد داشت. 
 طور ديگر تذکر رفته باشد. قرارداد

اداره بمحض دريافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهيت نواقص بشمول شواهد موجود  28.4

مطلع می سازد. اداره زمينه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم 

 ميسازد.  

ناس اج ،شرايط خاص قرارداد مندرجمدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصمحض دريافت  به 28.5

 ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترميم يا تعويض می نمايد. 

شرايط خاص در صورتيکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت ميعاد معينه مندرج   28.6
نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ريسک اکمال کننده  روی دست ميگيرد. اين  قرارداد

  تحت اين قرارداد را متآثر نمی سازد.    اقدامات ساير حقوق اداره

اين ماده توسط اداره، مسئوليت حقوقی ناشی از نقض و يا  2اکمال کننده در صورت رعايت بند  29.1 حق ثبت اختراع -29ماده 

اتهام نقض حق اختراع، ديزاين، عالمه تجارتی، حق نشر و ساير حقوق مالکيت فکری و يا حقوق 

توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به داليل ذيل موجود در معياد قرارداد مالکيت و جايداد 

 . می پذيرد
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آنجا واقع  کشوريکه محل آن در اجناس در هنصب اجناس توسط اکمال کننده يا استفاد -1

 ميباشد؛ و

 آنجا توليد شده اند هرکشوريکه اجناس در فروش در -2

آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و يا معافيت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای اين 

در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نيامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، تجهيزات 

 و تاسيسات که توسط اکمال کننده در اين قرارداد اکمال نگرديده باشد نمی گردد. 

اين ماده، اداره اکمال کننده  1در صورت اقامه دعوی و يا ادعا عليه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2

به طی مراحل دعوی و ادعا به مصرف خود و اکمال کننده اقدام با اطالعيه کتبی مطلع ساخته را 

  را به مصرف خود انجام می دهد.يا دعوی بمنظور تسويه ادعا نموده و مذاکرات 

روز بعد از دريافت اطالعيه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

خويش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال 

 کننده دارا می باشد. 

به درخواست اکمال کننده انجام و مذاکره را طی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  29.4

 داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   

اداره مسئوليت حقوقی ناشی از نقض و يا اتهام نقض حق اختراع، ديزاين، عالمه تجارتی، حق نشر  29.5

داره را  و ساير حقوق مالکيت فکری و يا حقوق مالکيت و جايداد موجود در معياد قرارداد توسط ا

 به شمول مصارف حقوقی به عهده می گيرد.  

 حاالت سوء رفتار يا غفلت جرمی: به استثنای 30.1 ليتوومسود حد -30ماده 

تحت اين قرارداد، مسووليت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی کننده  اکمال -1

استفاده، از دست دادن توليد يا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، 

اينکه اين استثنا وجايب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع  مشروط بر

 جريمه تاخير می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسووليت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بيشتر از مجموعه قيمت ممج -2

قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اينکه حد در بر گيرنده مصارف ترميم يا 

ه تخطی خسارکلفيت اکمال کننده برای جبران تعويض تجهيزات ناقص يا م

 حقوق حق اختراع نباشد.  

قوانين و  در يريغت -31ماده 

 نافذه مقررات
هشت  بيست و مدتبعد از در صورتيکه ديگری ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثنای اينکه در 31.1

 داراینظامنامه که قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال يا  تاريخ تسليمی آفر ( روز قبل از28)

 تعديل گرديده باشد، يا ملغی ،جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصويب، نشر حيثيت قانونی در

در تاريخ تحويلی و  طوريکه منجر به تغيير تاريخ تسليمی يا قيمت قرارداد گردد، تغييرات معادل
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ردد. علی الرغم اين در صورتيکه تغيير در قيمت قرارداد در تعديل قيمت وارد ميگ قيمت قرارداد ،

 . قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغيرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود

 حاالت غيرمترقبه -32ماده 

(Force Majeure) 
استرداد تضمين  در صورت وقوع  تآخير در اکمال در اثر حاالت غير مترقبه جريمه تآخير، عدم 32.1

 اجرا يا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در اين ماده عبارت از واقعات يا شرايط خارج از Force Majeureهدف از حاالت غير مترقبه ) 32.2

کنترول اکمال کننده که قابل پيش بينی و جلوگيری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروايی 

جنگ ها يا انقالبات، آتش  نباشد. اين حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،وی 

می بوده  تحريم حمل و نقل، قرنطينسوزی ها، سيالب ها، بيماری های واگير، محدوديت های 

 تواند. 

در صورت وقوع حاالت غير مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر داليل  32.3

وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفيت های خويش تا حدی امکان ادامه داده و راه  

ه نباشد را جستجو می نمايد. مگر اينک غيرمترقبههای بديل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت 

 اداره هدايت کتبی ديگری را صادر نموده باشد. 

و  دستور تغيير  - 33ماده 

 تعديالت قرارداد
، در هر زمان با صدور اطالعيه، تغييرات شرايط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

  الزم را در محدوده حدود قرارداد در يک يا چند موارد ذيل وارد نمايد:

تحت اين قرارداد صرف  صورتيکه اجناس يا مشخصات، در ، طرح ها، ديزاينترسيماتدر  -1

 برای اداره توليد گردد؛

 روش انتقال يا بسته بندی؛ -2

 محل تحويل؛ و -3

 .بايد تهيه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4

در صورت که تغييرات ذکر شده منجر به کاهش يا افزايش مصارف و يا زمان مورد نياز برای اجرای  33.2

مکلفيت های اکمال کننده تحت اين قرارداد گردد، تعديالت الزم در قيمت قرارداد، جدول تکميل 

ال و يا هر دو وارد گرديده و قرارداد طبقآ تعديل ميگردد. هر گونه در خواست تعديل توسط اکم

روز بعد از تاريخ در يافت دستور تغيير توسط اکمال کننده صورت  28کننده تحت اين ماده بايد 

 ميگيرد. 

خدمات ضمنی قابل تهيه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفين قرارداد،  قيم 33.3

موافقه ميگردد. اما نمی تواند از قيمت هائيکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای ساير 

 طرف ها در يافت می نمايد، تجاوز نمايد. 

صورتی امضا تعديالت توسط طرفين معتبر  هر گونه تعديل يا تغيير در شرايط قرارداد صرف در 33.4

 می باشد. 
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تعديل ميعاد  -34ماده 

 قرارداد 
ميعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرايط مواجه گردد که منجر به عدم توانايی وی در  هرگاه در 34.1

 شرايط عمومی قرارداد  13اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

صورت تآخير و داليل آن اطالع می دهد. در گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل

طرزالعمل  د و هشتملزوم تعديل ميعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو

 تدارکات، صورت می گيرد. 

، تاخير توسط  اکمال قراردادشرايط عمومی   32 مندرج ماده به استثنای حاالت غير مترقبه، 34.2

اد، منجر به وضع جريمه تآخير در مطابقت با ماده دکننده در انجام  مکلفيت هايش تحت اين قرار

اين ماده  1ميگردد. مگر اينکه ميعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند  شرايط عمومی قرارداد  26

  تعديل گرديده باشد.  

 فسخختم و  -35ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

در صورت وقوع موارد ذيل، اداره می تواند با صدور اطالعيه کتبی به اکمال کننده قرارداد  -1

 را تماماً يا قسماً فسخ نمايد. 

مندرج  تمد بخش يا تمام اجناس دريک حويلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)

  ، نگردد. عمومی قراردادشرايط   34هآن طبق ماد هقرارداد يا در مدت تمديد شد

 ؛ ياموفق به اجرای ساير وجايب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

هر گاه اداره بر اين باور برسد که اکمال کننده در جريان داوطلبی يا اجرای قرارداد  (3)

 زده باشد.  شرايط عمومی قرارداد  3دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، اکمال شرايط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

در صورت فسخ کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

 اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.قسمی قرارداد 

 سبب افالسفسخ به  35.1

اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعيه به اکمال کننده، در صورت افالس اکمال کننده،  -1

قرارداد را فسخ نمايد. در صورت فسخ به دليل افالس، جبران خساره به اداره قابل تاديه نمی 

 باشد.

 يک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

فسخ نمايد. اطالعيه  قرارداد را قسمًا يا کالً ،به اکمال کننده ل اطالعيهميتواند با ارسا اداره -1

 بايد مبين فسخ يک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاريخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

مطابق  ،روز بعد از اخذ اطالعيه فسخ توسط اداره 28اجناس تکميل شده و آماده انتقال  -2

اداره يکی از موارد  شرايط قرارداد و قيمت قرارداد پذيرفته ميشود.  برای اجناس باقيمانده،

 ذيل را انتخاب می نمايد:

 و ياقيم قرارداد؛  شرايط ور مطابقت با بخش د تحويل و تکميل هر (1)
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قسمت باقيمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای انصراف از  (2)

که قبالً توسط اکمال کننده ئيبخش ها مواد و که قسماً تکميل و ضمنیخدمات  اجناس و

 شده است.تهيه 

د، نکرده نميتوان اکمال کننده مکلفيت های خود تحت اين قرارداد را کاًل يا قسمًا واگذار و اداره 36.1 واگذاری -36ماده 

 شده باشد. کسبقبلی جانب ديگره موافقاينکه  مگر

در انجام تمام رسميات صادرات، هر نوع محدوديت صادرات اکمال کننده علی الرغم مکلفيت  37.1 منع صادرات -37ماده 

اس يت وضع شده در استفاده از تجهيزات، اجندمتوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و يا محدو

توانائی اکمال کننده در  که توسط کشور منشا وضع گردد وو سيستم ها و خدمات در افغانستان 

اکمال کننده را از مکلفيت ايفای تعهداتش معاف می  دات مندرج قرارداد را سلب نمايدايفای تعه

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت  براينکه سازد، مشروط

   را ارائه نمايد.  
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 شرايط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

استناد می احکام ذيل به تناقض  درصورت، شرايط عمومی قرارداد را تکميل و يا تعديل می نمايد. خاص قرارداد ذيل شرايط

  گردد. 

 شرايط عمومی قرارداد موادضمايم  و تعديالت شرايط عمومی قرارداد ه ماد

شرايط  1ماده  1بند  8جز 

 عمومی قرارداد

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی -کام یليافغان ت یشرکت مخابرات :ادارهنام 

تهيه و تدارک تيل ديزل و پطرول برای سايت ها )شبکه سالم( و بخش ترانسپورت مورد  :ام پروژهن

 1402ماه سال  6ضرورت شرکت مخابراتی افغان تيلی کام به مدت 

 MCIT-AFTEL/1401/G-0032/NCB:شماره اين داوطلبی

 نوع قرارداد: به شکل چهارچوبی -

 شيوه قرارداد: به اساس الت )حصه/ بخش( صورت ميگيرد -

 ماه ميباشد 6ميعاد قرارداد: به مدت  -

شرايط  1ماده  1بند  13جز 

 عمومی قرارداد

 يل است:و مقصد اکمال قرار ذمحل 

طبق جدول ذيل و لست مکمل ضميمه  اکمال تيل ديزل برای محل سايت های شبکه سالم -1
 اين شرطنامه صورت ميگيرد.

محل و مقصد تحويلی تيل ديزل برای سايت های شبکه  زون ها الت ها

 سالم

 الت اول
 واليت کابل

 اکمال تيل ديزل به ذخيره طبق لست سايت ها منضمه شرطنامه
 زون مرکز

 ن پکتيازو الت دوم

لست سايت ها منضمه اکمال تيل ديزل به ذخيره طبق 

  شرطنامه

 شرقزون  الت سوم

 جنوب غربزون  الت چهارم

 شمال غربزون  الت پنجم

 شمالزون  الت ششم

 شمال شرقزون  الت هفتم

 

 اکمال تيل ديزل و پطرول برای بخش ترانسپورت جدول ذيل صورت ميگيرد: -2

 بخش ترانسپورتمحل و مقصد تحويلی تيل ديزل و پطرول  زون ها الت ها

 الت اول

تیل دیزل و پطورل: نزدیک ترین تانک  دفتر مرکزی

تیل برای دفتر مرکزی شرکت افغان تیلی 

 کام

تیل دیزل و پطرول : نزدیک ترین تانک  زون مرکز

 تیل برای دفاتر والیتی

 ن پکتيازو الت دوم

تیل دیزل و پطرول : نزدیک ترین 

 تانک تیل برای دفاتر والیتی

 شرقزون  سوم الت

 جنوب غربزون  الت چهارم

 شمال غربزون  الت پنجم
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 شمالزون  الت ششم

 شمال شرقزون  الت هفتم
 

شرايط  4ماده  2بند  1جز 

 عمومی قرارداد

بين المللی در شرايط تجارت بين المللی تصريح گرديده است.  شرايط تجارتیاصطالحات  نیامع

شرايط  مانندطرفين تحت آن حقوق و وجايب  شرايط تجارتی ويک اصطالح  صورتيکه معنی در

 تصريح ميگردد.  DDP تصريح نگرديده باشد، توسط (Incoterms)  المللیتجارت بين 

شرايط  4ماده  2بند  2جز 

 عمومی قرارداد

 .ميباشد 5201 DDP (Incoterms) بين المللی تجارت ويرايش اصطالحات

شرايط  5ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

   می باشد. یدرزبان قرارداد: 

 

شرايط عمومی  8ه ماد1بند 

 قرارداد

 :می باشدقرارذيل  اداره، آدرس ارسال اطالعيه ها برای

 شرکت مخابراتی افغان تيلی کامنماينده  –یمولوی ذاکراهلل حقانقابل توجه: 
 محمد جان خان وات  آدرس:

 کام یليشرکت افغان ت یمعلومات یمخابرات و تکنالوژوزارت اطاق: ه طبقه يا شمار

 افغانستان - کابلشهر: 

 0748888777تليفون: 

و کاپی  zakirullah.haqani@afghantelecom.af ايميل آدرس: 
 qudratullah.mokhlis@afghantelecom.af 

شرايط  10 هماد 2بند 

 عمومی قرارداد

 ذيل خواهد بود: طور عمومی قرارداد شرايط 10ماده  2حکميت در مطابقت به بند طرزالعمل 

در صورت بروز منازعه ميان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانستان باشد، 

و جع می گردد حل منازعات تجارتی افغانستان را به مرکز قبل از ارجاع به محاکم ذيصالح موضوع

 خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانين نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم ميگردد.

دم رضايت يکی از طرفين به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به در صورت ع

 محکمه ذيصالح راجع ميگردد. 

شرايط  13ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

مورد  }اسناداز: ت اند رگردد عباساير اسناد يکه توسط اکمال کننده ارائه مي انتقال و جزئيات 
تصديق معاينه و کيفيت جنس توسط  جاده ای، ونقل يادداشت حمل، مانند يک بل بارگيرینياز، 

  {اداره ملی ستندرد )انسا( 

 ،دريافت عدم قبل از رسيدن اجناس دريافت خواهند شد، درصورت ادارهاسناد فوق الذکر توسط 

 ل خواهد بود.وولنتيجه مسامقابل هرگونه مصارف با اکمال کننده در

شرايط  15ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 نيست قابل تعديلبرای تيل  :شدهاکمال قيمت قابل تاديه برای اجناس 

 

mailto:zakirullah.haqani@afghantelecom.af
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شرايط  16ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 به اکمال کننده تحت اين قرارداد قرار ذيل می باشد: برای تيل روش و شرايط پرداخت قابل اجرا

جنس  یمقدار واقع یبرا شياز اکمال فرما روز  30بعد از  ديو راپور رس Invoice تيپرداخت ها به رو

 شبعه نيازمند صورت ميگيرد. قيداده شده و پس از تصد ليتحو

شرايط  16ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

قابل تطبيق : بپردازد تکتانهاينکه فرمايش دهنده بايد به اکمال کننده  پرداخت بعد از ميعاد تاخير

 .نيست

 .قابل تطبيق نيستء: قابل اجرا تکتانهنرخ  

شرايط  18ه ماد 1بند 

 عمومی قرارداد

 : الزم است.اجراء تضمين

  می باشد. برای هر الت قيمت قرارداد فيصد %5اقل حد  مقدار تضمين اجراء

شرايط  18ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

  می باشد. افغانی واحد پولی اجراء به تضمين، نياز به تضمين اجراصورت  در

  .رائه می گرددا بانک گرانتیبه شکل اجراء  تضميندرصورت ضرورت، 

شرايط  18ماده  4بند 

 عمومی قرارداد

تعهدات  روز بعد از تکميل 28در خالل مدت تضمين اجرا در زمان ذيل تضمين اجراء استرداد 

  مندرج قرارداد به اکمال کننده مسترد ميگردد.

شرايط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

  داخل و بيرون بسته ها: اسناد دره ارائ گذاری وبسته بندی، عالمه 

 نام و آدرس داوطلب درج گردد: 

تهيه و تدارک تيل ديزل و پطرول برای سايت ها )شبکه سالم( و بخش ترانسپورت  نام پروژه:

 1402ماه سال  6مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تيلی کام به مدت 

 MCIT-AFTEL/1401/G-0032/NCB شماره داوطلبی:

 . می باشد {درج گردد بسته بندی اسناد الزم ، و}نوع بسته بندی الزم باجزئيات، عالمه گذاری

رايط ش 24ه ماد 1بند 

 عمومی قرارداد

  DDP 2015پوشش بيمه بايد طوريکه در شرايط تجارت بين المللیمسووليت انتقال اجناس، 

)Incoterms( باشد.، می مشخص شده است 

شرايط  25ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

مشخص شده  (Incoterms)طوريکه در شرايط تجارت بين المللی ليت انتقال اجناسوومس

 می باشد.  ،است
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شرايط  26ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 باشد.می طور ذيل ينه و معا آزمايش

 : گردد میاجرا توسط هيئات موظف نهاد مربوطه  ذيل معايناتآزمايشات و 

  درد ستننورم و توسط اداره ملی  موجوديت سند معاينه و تصديق کيفيت جنستفتيش

 )انسا(

 تفتيش برای تکميلی مقدار اجناس 

 اجناس تحويلیو  تفتيش برای مشخصات تخنيکی 

نيکی بودن ساير تفتيش و بررسی که ادارات ذيربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخ

 دهداجناس اطمينان 

شرايط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

  ميگردد.راه اندازی  محل تحويلی جنس درمعاينه  و آزمايش

شرايط  27ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 

  می باشد.  روزفی  درقيمت قرارداد فيصد  )%0.1(جريمه تآخير 

 قرارداد می باشد.ده فيصد قيمت  )%10(حد اکثر رقم پولی جريمه تآخير يا غيابت الی 

شرايط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

   قابل تطبيق نيست.ورانتی: مدت اعتبار 

شرايط  28ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

   می باشد.يعنی در خالل همان روز روز  يک (1)رميم يا تعويض تمدت زمان 

اکمال کننده بالدرنگ  در صورتيکه تيل از نگاه کيفيت مورد قبول واقع نشود مسترد ميگردد و

تاخير و  فعاليت اداره و تا تعويض تيل در  ی باشد، هرگاه از اثر تاخير تهيهمستلزم به تعويض آن م

 سکتگی رونما گردد اکمال کننده مستلزم به پرداخت جريمه تاخير و جبران خساره ميباشد.
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمين اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 پيش پرداخت ينضمفورم ت   14/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر2

11اجناس/ فورم  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نماييد{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نماييد{آدرس:   

}نام داوطلب برنده و شماره جوازفعاليت وی را ذکر نماييد{ :به  

}آدرس داوطلب برنده را درج نماييد{ آدرس:  

اطالع  ادر و بموجب آنحکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات ص اين نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بيست و سوم قانون تدارکات و

وژه يا قرارداد را بنويسيد{، }نام پر تدارکبرای  شما }تاريخ را به ترتيب روز، ماه و سال بنويسيد{مؤرخ  ارائه شده داده ميشود که آفر
مندرج  وطلبانطوريکه درمطابقت با دستورالعمل برای دا }مبلغ را به ارقام و حروف بنويسيد{، قطعی مجموعی مبلغ به قيمت

است. گرديده قبول اين اداره توسطشده است  دقيق و تصحيحتشرطنامه مربوطه،   

لذکر قانون و طرزالعمل ا( روز تقويمی از تاريخ صدور اين نامه، در مطابقت به مواد فوق 10لذا از شما تقاضا ميگردد الی مدت ده )

طنامه مربوطه درج و در بيست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمين اجرای قرارداد را طوريکه در شرتدارکات و مواد 

ين آفر شما قابل استرداد ذيل تذکر گرديده، به اداره تسليم نماييد، در غير آن در مطابقت به ماده بيست و نهم قانون تدارکات، تضم

ل ذيل درج می باشد:نخواهد بود. معلومات مزيد در جدو  

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

}شماره قرارداد مربوطه را درج نماييد{ :تشخيصيه تدارکاتشمارۀ   

}قيمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نماييد{قيمت مجموعی قرارداد:   

ويسيد{}نوعيت تضمين اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گرديده است را بننوعيت تضمين اجرای قرارداد:   

}مبلغ تضمين اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نماييد{مقدار تضمين اجرای قرارداد:   

}تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسيد.{زمان عقد قرارداد:   

}محل عقد قرارداد را بنويسيد.{مکان عقد قرارداد:   

همچنين غرض مطالعه و مزيد معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضميمه اين نامه به شما ارسال گرديد

                                                 

 
( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه 1طبق فقره )  2

تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر 

که قرارداد در اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتی

ر به داوطلب حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آف

 برنده ارسال می شود.
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 

 {مربوط خانه پری می نمايدمطابقت با رهنمودهای  اين فورمه را در دهداوطلب برن}

 ميان  {روز، ماه و سال درج گردد} به تاريخقرارداد ه تنامقاين مواف

 و که منبعد بنام اداره ياد می شود جمهوری اسالمی افغانستان {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل} (1)

{ که دفتر مرکزی آن ل کننده درج گرددنام کشور اکما}کت ثبت شده تحت قوانين که شر {درج گردد نام اکمال کننده} (2)

 د، عقد گرديده است. ياد ميشو "اکمال کننده"منبعد بنام {درج گردد آدرس اکمال کننده}

داوطلب برنده را برای  فرآ {درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئيات }طوريکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

 "قيمت قرارداد"منبعد بنام  که {درج گرددقرارداد  اسعار مشخصه در به ارقام و حروف، باقيمت قرارداد را }به مبلغ تدارک اجناس فوق 

 ، قبول نموده است. ياد ميشود

 :ينمايدتصديق مموارد ذيل را اين موافقتنامه 

 است.رفته شده در نظر گ شرايط قرارداد برای آنها که درافاده می نمايند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  اين در -1

 بوده و برای هر يک از آنها منحيث بخشی از قرارداد استنباط ميگردد: اکمال کنندهاداره و  قرارداد ميانتشکيل دهنده اسناد ذيل  -2

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرايط خاص قرارداد (2)

 شرايط عمومی قرارداد  (3)

 و مشخصات تخنيکی( نيازمنديهاتخنيکی )به شمول جدول نيازمنديهای  (4)

 اصلی قيمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعيه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گرددهرگونه اسناد ديگر }  (7)

اين قرارداد باالی ساير اسناد قرارداد ارجحيت داشته در صورت موجوديت تناقض يا عدم سازگاری ميان اسناد قرارداد، ارجحيت   -3

 اسناد به ترتيب فهرست فوق خواهد بود.  

اکمال و خدمات ضمنی را تهيه و هر نوع نواقص اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد ميسپارد که اجناس را پرد در مقابل  -4

 را در مطابقت همه جانبه به شرايط قرارداد اصالح نمايد. 

بل اکمال اجناس، تهيه خدمات مبالغ قابل اجرا تحت احکام اين قرارداد را در مقانمايد که قيمت قرارداد و يا ساير می اداره تعهد  -5

 ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شيوه مندرج قرارداد بپردازد. 

و سر از تاريخ فوق الی  مطابقت با قوانين جمهوری اسالمی افغانستان بوده مينمايند که اين موافقتنامه در بدينوسيله جانبين تصديق

 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد روز، ماه و سال}تاريخ 

 اداره:به نماينده گی از 
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 {اسم درج گردد}اسم: 

 { امضای مقام ذيصالح}امضاء: 

 {عنوان وظيفه درج گردد}عنوان وظيفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 :ازطرف و به نماينده گی از اکمال کننده

 {اسم درج گردد}اسم: 

 {عنوان وظيفه امضا کننده درج گرددکننده: }عنوان وظيفه امضا 

 {مقام ذيصالحامضای }امضاء: 

 {شهرت شاهد درج گردد}حضورداشت  در
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 اجراء تضمين

 13اجناس/ فورمه

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمايد}

 {درج گردد تسليمی آفر روز، ماه و سال }تاريخ: 

 {تشريح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفيد شونده

 {اجرا درج گرددتضمين  هشمار} شمارۀ تضمين اجراء:

 هشمار}شماره ياد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"منبعد بنام که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نموديم که  اطالع 
توضيح } اکمال را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گرددقرارداد 

 عقد می نمايد.  {ضمنی درج گرددمختصر اجناس و خدمات 

 می باشد. عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرايط اين قرارداد، تضمين اجراء نيز الزم 

بمجرد دريافت تقاضای  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}يم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

باشد، بدون ارائه داليل و زمينه های ارسال تقاضا ازجانب شما،  کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد

  بپردازيم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمين بايد قبل از تاريخ متذکره  {روز، ماه و سال درج گردد}اين تضمين الی تاريخ 

 به دفتر بانک تسليم داده شود. 

 )الف( آن ميباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بين المللی، به استثنای فقرۀ  785ماره تضمين تابع مقرره منتشره ش اين

 

 د{درج گردبا صالحيت بانک و اکمال کننده  نماينده  ، نام و وظيفه}امضا

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پيش تضمين

 14اجناس/ فورمه

 {مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمايد به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را}

 {درج گردد تسليمی آفر روز، ماه و سال }تاريخ: 

 {تشريح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفيد شونده

 {درج گرددتضمين پيش پرداخت  هشمار}تضمين پيش پرداخت:  هشمار

اکمال "منبعد بنام  که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نموديم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره ياد می شود، قرارداد  "کننده
 عقد نمايد. {ضمنی درج گرددتوضيح مختصر اجناس و خدمات } اکمالبا اداره محترم شما بمنظور 

 پيش پرداخت صورت ميگيرد.  تضمين پيش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرايط اين قرارداد، 

بمجرد دريافت تقاضای  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماييم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غير تسليمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما 

  بپردازيم.

اعتبار  {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاريخ  {روز، ماه و سال درج گردد} وسط اکمال کنندهاين تضمين از تاريخ اخذ پيش پرداخت ت

 و قابل اجرا می باشد.  

 ميباشد. اطاق تجارت بين المللی 785تضمين تابع مقرره منتشره شماره  اين

 {ضا نماينده با صالحيت اخذ گرددام}

 بانک{ }مهر

 


