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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومياتعالف.  

ساحه -1ماده 
 داوطلبی

خدمات و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااين  دارها 1.1
.صادر مينمايد نيازمنديهاجدول  5قسمت ضمنی مندرج 

اين داوطلبی و تعداد بخش ها به نمبرتشخيصيه ،نام
معلومات هصفح درشمول نام و نمبر تشخيصيه هربخش 

 . درج می باشدداوطلبی 
: شرطنامه اين در

انجام ارتباطات طور تحريریبه معنی  "کتبی"اصطالح  -1
یهمراه با اسناد دريافتمانند فکس، ايميل و تلکس 

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت
ع به عوض مفردعوض جمع و جم در صورت لزوم مفرد به -2

 بکار برده می شود؛
 به معنی روز تقويمی می باشد.  "روز" -3

تمويلاداره، وجوه کافی برای تمويل تدارکات به شمول  2.1وجوه -2ماده 
تعهداز وجوه مالی  یقسمتو تعهد را مراحل پيشبرد آن 

قرارداد که اين شرطنامهتحت  موجهبرای تاديات  شده را
هوجو .گيردبه کار می  صادر گرديده است منظور آنبه 

اختصاص داده شده برای عبارت از هر نوع منابع پولی
از بودجه ملی، عوايد ادارات و شرکت های و تصدی ادارات

های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختيار دولت قرار
 گرفته اند می باشد. 

فساد -3ماده 
 و تقلب

قراردادی فرعی مکلف است اردادی واداره، داوطلب، قر 3.1
داوطلبی و اجرای قرارداداصول عالی اخالقی را در مراحل 

ی مفاهممايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آترعايت ن را
 ذيل را افاده می نمايند: 

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

(کارمندان رمناسب کارکردهای جانب ديگرصورت غي
 . را تحت تاثير قرار دهد) تدارکات

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق: تقلب -2
که عمداً و يا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات
و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غير مالی

 يرد. و يا اجتناب از اجرای مکلفيت ها صورت گ
دو يا بيشتر داوطلبان: عبارت از سازش ميان تبانی -3

و يا ميان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور
صد نامناسب به شمول تحتابدست آوردن مق

سائرين طرح گرديده اعمال نادرستتاثيرقراردادن 
 باشد.

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

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

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

 می باشد. و يا امور نظارتی مربوط
ای رابرنده داوطلب قرارداد به ی پيشنهاد اعطااداره  3.2

فساد، تقلب،مرتکب  مستقيمًا يا ازطريق نمايندهکه 
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در مراحل داوطلبی وانعماخالل و ، اجبار يا ايجاد تبانی
 نمايد. می گرديده است لغو 

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

  ارجاع می نمايد. در اسرع وقت به مراجع ذيربط 
در صورت ارتکاب اعماليا قراردادی را داوطلب اداره  3.4

) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از1فقره (مندرج 
 . نمايداشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه 3.5
يادداشت ها و سايراسناد مربوط، حساباتتفتيش و بررسی 
موظف مفتشين توسط  را اجرای قرارداد و به تسليمی آفر
 فراهم نمايد.  از جانب اداره

 -4ماده 
واجد  داوطلب
 شرايط

 

با هرکشوری را تابعيتميتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1
داشته معلومات داوطلبی هحصف مندرجمحدوديت های  رعايت
صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادیدر د. نباش
بوده و يايک کشور در ثبت  ساکن، تبعه و يا ،فرعی

، تبعه همانمطابق قوانين همان کشور فعاليت نمايد
 کشور محسوب می گردد. 

با شرکت يا شخص وابسته به آن که توسط داوطلب هرگاه 4.2
طرح، هجهت انجام خدمات مشورتی برای تهي اداره

کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادر مشخصات، وساي
و ارتباط داشتهيا درگذشته  گماشته شده درحال حاضر

ارائهتدارکاتی  مراحلرا درعين  يک آفر يا  بيشتر از
اين 13مگراينکه آفرهای بديل طبق ماده باشد ( نموده

درتضاد منافع واقع می گردد.  )مجاز باشد دستورالعمل
داوطلب فاقد اهليت پنداشته میتضاد منافع،  وقوعصورت 
 شود. 

و يااداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3
 بان محروم شدهعقد نمايد. لست داوطلمحروميت پروسه تحت 

ويب سايت اداره تدارکات ملیاز  محروميتپروسه و تحت 
 قابل دريافت می باشد. 

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

مکلف است شواهد و مدارک تثبيت اهليت خويش را داوطلب 4.5
، در غيرقابل قبول اداره باشد ارايه نمايد. به شکل که

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

-5ماده 
واجناس 

ضمنی  خدمات 
 واجد شرايط 

میس و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد اجنا وليدبع تمن 5.1
صفحهتواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در 

 باشد.  معلومات داوطلبی

ماشينمواد خام،   ،اشيا شامل مادهدر اين اصطالح اجناس  5.2
تاسيسات صنعتی و خدمات ضمنی تجهيزات، توليدات،آالت، 
به شمول  خدمات بيمه، نصب، آموزش و حفظ و همربوط

   مراقبت ابتدائی می گردد. 

بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج،بع اصطالح من 5.3
پروسس شده و يا در نتيجه ساخت، پروسس وو  کشت، توليد
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ماهيت اوليه آن تغيير نمودهساير مراحل صنعتی   طی يا
 باشد. 

 شرطنامه محتوياتب.  

 -6ماده 
های  بخش

 شرطنامه

بوده و در برگيرنده 3و  2، 1های  بخشاين شرطنامه حاوی  6.1
8های ذيل می باشد. تمام ضمايم صادره طبق ماده  قسمت
 . می باشنداين شرطنامه  ءجزستورالعمل نيز اين د

 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

تقيمًا از اداره ومس در صورتيکه شرطنامه و ضمايم آن 6.3
ذکر صفحه معلومات داوطلبیطوری که در  ویده يا نماين

وليت هر نوع کمی و کاستیئ، مساخذ نگرديده باشد شده،
  شرطنامه و ضمايم آن بدوش اداره نمی باشد. در 

فورمه ها، شرايط وداوطلب بايد تمام دستورالعمل ها،  6.4
عدم ارائه بررسی نمايد. مشخصات مندرج شرطنامه را

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

-7ماده 
توضيح 
 شرطنامه

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

مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه معلومات داوطلبی
) روز در4در داوطلبی باز و () روز 7متذکره حد اقل (

ميعاد تسليمی آفرها به ادارهختم قبل از داوطلبی مقيد 
) روز توضيح3مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت (

به کتبی را به داوطلب ارسال می نمايد. نقل اين توضيح
تمام داوطلبانيکه شرطنامه را دريافت نموده اند بدون

 تذکر منبع درخواست دهنده ارسال ميگردد. 

، تعديل شرطنامهمطالبه شده ضيحباالثر تو ادارههرگاه  7.2
و تدارکات طرزالعمل کم سی امح را الزم بداند، با رعايت

 اجراآت می نمايد.  اين دستورالعمل 24 هماد 2بند 

پيرامون مندرجات االتوجواب به س توضيح و به منظور 7.3
د، از داوطلب برای اشتراک درميتوان دارها شرطنامه،
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هصفح در مندرجوقت  محل، تاريخ و قبل ازداوطلبی در هجلس
 دعوت نمايد.  داوطلبیمعلومات 

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

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسليم نمايد. اری برگز

االت وجواباتوقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5
تهيه شده بعد از جلسه باتجوادر جلسه و  شده ارايه

شرطنامه داوطلبانيکه) روز به تمام 5(حد اکثر درمدت 
  ميگردد. ارسالنموده اند،  ذرا اخ

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

-8ماده 
تعديل 

 شرطنامه ها

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

ه جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبیصادر ايم ضم 8.2
به داوطلبانيکه شرطنامه را دريافت نموده اند ارسال

 ميگردد. 

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

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

 تهيه آفرها  .ج

-9ماده 
رف امص

 داوطلبی

تمام مصارف تهيه و تسليمی آفرها برعهده خود داوطلب 9.1
یاداره بدون در نظر داشت نتيجه مراحل تدارکاتبوده و 

 .ندارد ليتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههيچ

- 10ماده 
 بان آفرز

صفحهآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1
اسنادد. درمشخص گرديده ترتيب ميگ معلومات داوطلبی

ساير اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبانحمايوی و 
لزومدر صورت اداره می تواند  ،های ديگر ارايه ميگردد

ترجمه تصديق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نمايد.
می گردد.استناد   ارايه شدهترجمه  به آفر، توضيح جهت

-11ماده 
اسناد شامل

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذيل 11.1
ور، فور معلومات اهليت داوطلبان تسليمی آففورمه  -1

اين 15و  14، 12 مواددرمطابقت با  قيمت های جدول
 دستورالعمل؛

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

اين 22 مادهدرمطابقت با صالحيت نامه معتبر کتبی  -3
 ؛دستورالعمل

مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرايط بودناسناد  -4
  ؛دستورالعمل اين 16
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و اجناس واجد شرايط تثبيت منشااسناد و مدارک  -5
اين 17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی خدمات

 ؛دستورالعمل
ضمنی اجناس و خدمات مطابقت  تثبيت مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛اين   30و  18 وادطبق مآن با شرطنامه 
داوطلب جهت اجرای اهليتتثبيت مدارک  اسناد و  -7

قبولی صورتیدراين دستورالعمل  19طبق ماده قرارداد 
 ؛  آفر

 .معلومات داوطلبی هصفح ساير اسناد مطالبه شده در -8

- 12ماده 
 هفورم

تسليمی آفر و
های  جدول
 قيمت

فورمه های ( 4سمت قشامل در   تسليمی آفر هفورم 12.1
بدون کدام تغيير خانه پری گرديده و  توسط  )داوطلبی
ا صالحيت داوطلب امضا و مهر گردد، در غير آنشخص ب

 آفر وی رد ميگردد.  

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

وترتيب  )فورمه های داوطلبی( 4قسمت  موجود درهای 
(رئيس، معاون يا مهر و امضا شخص با صالحيت از دبع

 نمايد. تسليمنماينده با صالحيت) 

-13ماده 
 آفرهای بديل

ی قابل قبول خواهد بود کهصرف در صورتآفرهای بديل  13.1
از قبولی آن تذکر رفته معلومات داوطلبی صفحهدر 

 باشد. 

 -14ه ماد
قيم آفر و 

 تخفيفات 

هشده توسط داوطلب درفورم يهاراو تخفيفات  قيمت ها 14.1
قيمت بايد درمطابقت با شرايطهای تسليمی آفر و درجدول 

 د. ذيل باش

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

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

و روش شرط  هرگونه تخفيف بدون قيد ومکلف است  داوطلب 14.4
خويش) 3(فورم شماره آفر  اجرای آنرا در فورم تسليمی

در غير آن پيشنهاد تخفيفنمايد.  پيشنهاد و جدول قيمت
  قابل قبول نخواهد بود. 

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

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

  باشد. 

در جريان اجرایقيمت های ارايه شده توسط داوطلب  14.6
صفحهاينکه در نمی باشد. مگر  تغييرقرارداد، قابل 
طوری ديگر تذکر رفته باشد. آفر با معلومات داوطلبی

مادهقيمت قابل تغيير غير جوابگو دانسته شده و مطابق 
ميگردد. درصورتيکه مطابق صفحه رد دستورالعملاين  30
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معلومات داوطلبی تعديل قيم در جريان اجرای قرارداد
رد نگرديده اشد، آفر ارايه شده با قيمت ثابتمجاز ب

 بلکه تعديل قيم صفر در نظر گرفته می شود. 

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

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

حکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات ) 1فقره ( 2 جز
صورتيکه آفر داوطلب  می تواند درميباشد.  قابل تطبيق

تخفيف،  گشائی شوند های تمام بخش ها در عين زمان باز
را پيشنهادک بخش ي بيشتر ازقرارداد مشروط برای عقد 

  نمايند. 

-15ماده 
 اسعار آفر

قيمت آفر را به واحد پولی افغانی ارايه بايد داوطلب 15.1
طوری ديگر معلومات داوطلبی صفحهنمايد، مگر اينکه در 

 تذکر رفته باشد. 

 -16ماده 
اسناد 
 تثبيت

اهليت 
 داوطلب

4 مادهدرمطابقت با  واجد شرايط بودن تتثبي به منظور 16.1
مندرجتسليمی آفر  هبايد فورمداوطلب  دستورالعمل،اين 
نمايد.را خانه پری  )داوطلبیه های فورم ( 4 قسمت

واجد درصورت عدم ارايه و يا ارايه آن به صورت ناقص
 شرايط پنداشته نميشود. 

 -17ماده 
اسناد 
واجد  ثبوت

شرايط 
بودن 

 اجناس و
خدمات 
 ضمنی

ضمنی اجناس و خدماتواجد شرايط بودن  تتثبي به منظور 17.1
که شاملور منشآ توليد اظهار نامه کش بايدداوطلب  ،آن

می )فورمه های داوطلبی( 4قسمت  شاملجدول های قيمت 
خانه دستورالعمل اين  5ماده درمطابقت با را باشد، 

 د.نمايپری 

– 18ماده 
تثبيت اسناد

تطابق اجناس
و خدمات ضمنی

 آن

اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبيت به منظور  18.1
، داوطلبو معيارهای مربوط آن شرطنامهمشخصات مندرج 

تطابق مدارک مستند را مبنی بر خويش آفر ضمبايد 
5قسمت  مندرجمعيارات  با مشخصات تخنيکی واجناس 

 ه نمايند.يارا )نيازمندی ها جدول(

تثبيت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن باک مدار 18.2
نقشه جات و اعداد و، نوشته جات ميتواندشرطنامه 

ارقام بوده و شامل توضيح مفصل و قلم وار مشخصات
و مشخصات تخمينی آن و نشان دهندهتخنيکی هر قلم 

آن در مطابقت با دمات ضمنیو خاجناس جوابگو بودن 
مشخصات و معيارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب
می تواند توضيح انحرافات و استثنآت از معيارات جدول

 نيازمنديها را نيز شامل نمايد. 

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

هصفح وم اجناس درجريان مدت مشخص درمناسب و مدا
 تهيه نمايد. را معلومات داوطلبی
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شيوه توليد/ساخت، پروسس برایهای تعيين شده  معيار 18.4
که در جدول ها توسط اداره ککتال وعاليم تجارتی و  مواد

بمنظور شرح نيازمندی صرف نيازمنديها درج گرديده،
بوده و ارايه ساير اجناس مطابق معيارات مندرج را

اجناس مطابق با داوطلب می تواندمحدود نمی سازد. 
معيارهای کيفی، عاليم تجارتی و شماره های کتالگ ساير

بوده و معادل اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نياز
اشد راب امندرج جدول نيازمنديه يا باالتر از مشخصات

 نمايد.   ارايه

 -19ماده 
 اسناد ثبوت

اهليت 
 داوطلب

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

 قبول می باشد.

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

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

میجمهوری اسالداوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در 
 ارايه نمايد؛  را دافغانستان باش

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

با وی صورت ميگيرد، بايد  نمايندهقرارداد  عقد 
به منظور حفظ و مراقبت، ترميم وتوانمند و مجهز را 

طوری که در شرايط انجام مکلفيت های عرضه پرزه جات
   نمايد؛ به اداره معرفی، قرارداد تذکر رفته

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

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

 می باشد: 

مشترک رکایشيک از برای هر اهليت آفر شامل معلومات  -1
 باشد؛

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

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

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

 شد؛ساير شرکا می با

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

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

، هرداوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت  19.3
)40) فيصد و شريک اصلی حد اقل (25شريک بايد حد اقل (

ارقام اهليتفيصد معيار های اهليت را تکميل نمايد. 
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و مجموع ارقام هر شريک شرکت مشترک باهم جمع می گردد
) فيصد معيار اهليت را تکميل100اهليت شرکا حد اقل (

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

 .وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شودمعيار ها ت

 -20ماده 
ميعاد 
اعتبار 
 آفرها

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

بعد از ختم ميعاد تسليمی ) روز90از ( کمترنمی تواند 
آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از ميعاد
مندرج اين شرطنامه، غير جوابگو پنداشته شده، رد

ن المللی ميعاد اعتبار آفردر داوطلبی بيميگردد. 
 روز بوده نمی تواند.  120از کمتر 

ميعاد اعتبار آفر را قبل از تمديد اداره می تواند 20.2
کتبی مطالبه نمايد. در صورت طور ز داوطلبا آنختم 

تضمين آفرميعاد اعتبار تمديد ميعاد اعتبار آفر، 
نيز برای مدت مشابه تمديد ميگردد. داوطلب نمی تواند

در صورت .در آفر تمديد شده خويش تغييرات وارد نمايد
،از جانب داوطلب ميعاد اعتبار آفرتمديد  رد درخواست
 گردد.  می مسترد وی تضمين آفر

-21ماده 
 آفر تضمين

مکلف است، تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفرداوطلب  21.1
آفر بدون تضمين آفر تهيه نمايد. منحيث جزء آفر خودرا 

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

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

 تبديل ارايه گردد. تضمين آفر می تواند:

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

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

خارج از جمهوری اسالمی افغانستانآفر تضمين  کننده
نهاد مالی مشابه در داخلموقعيت داشته باشد، بايد 

تضمين آفر را  ضمانتجمهوری اسالمی افغانستان اجرای 
 نمايد.  

تضمين آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های -3
و يا )فورمه های داوطلبی( 4قسمت مندرج تضمين آفر 

فورمه های ديگری که قبل از تسليمی آفر توسط اداره
 ، ترتيب گردد. منظور گرديده باشد

،اين دستورالعمل 21 هماد 5بند  هدايت در صورت تطبيق -4
پرداختبا درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل 

 باشد. 

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

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

 .اعتبار آفر و يا ميعاد تمديد شده آن باشد
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در صورت که تضمين آفر يا اظهارنامه تضمين آفر در 21.3
اين دستورالعمل مطالبه 21) ماده 1مطابقت با بند (

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

  جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

عقد قرارداد بااز بعد  موفق غير آفر داوطلبان  تضمين 21.4
به آنان دستورالعملاين   44 هطبق ماد  داوطلب برنده
 .مسترد ميگردد

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

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

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

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

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

اينبه دليل تخطی در در صورت محروميت داوطلب  -5
 داوطلبی. 

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

باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ايجاد نگرديده
موافقت نامه باشد، تضمين آفر بنام تمامی شرکای شامل

)داوطلبی ه هایفورم( 4 قسمت شاملداوطلب مشترک  ايجاد
  ترتيب گردد. 

آفرالزم تضمين معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7
  نباشد، و

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

 دستورالعمل از اين امر مستثنی است؛ 

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

نموده تهيه دستورالعملاين  44 هدرمطابقت با ماد
 .نتواند

هصفحمدت مندرج را برای  متذکره ميتواند داوطلب حکومت        
برای عقد قراردادغير واجد شرايط ، معلومات داوطلبی
هصفح درمشروط بر اينکه  نمايد.اعالم با همان اداره 
 تذکر رفته باشد.   آن از  معلومات داوطلبی

-22ماده 
 امضاء آفر 

تمام اسناد شامل آفر اصلیمکلف است، يک نقل  داوطلب 22.1
ترتيب و با عالمهاين دستورالعمل  11 هادمرا مطابق 

نمايد. بر عالوه کاپی های آفرکلمۀ "اصل" عالمه گذاری 
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هصفحبه تعداد مندرج  شده و گذاریکلمۀ "کاپی" عالمه با 
درصورت موجوديت تفاوتتسليم گردد.  معلومات داوطلبی

 . ميان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

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

  گردد. 

نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتیهرگونه وسط  22.3
را امضا توسط شخصيکه آفر  قابل اعتبار ميباشد که

 شده باشد.  امضاماينده با صالحيت داوطلب ننموده 

 

 تسليمی و گشايش آفرها  .د

-23ماده 
تسليمی، مهر

مت گذاریو عال
 آفر 

يا توسط پست ارسال شخصاً داوطلب می تواند آفر خويش را  23.1
درآن  آفر ها در صورت تذکر نمايد. ارسال الکترونيکی

 ، امکان پذير می باشد. معلومات داوطلبی صفحه

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

دستورالعمل اجازهاين  13 هبديل، درصورتيکه طبق ماد
سربسته گذاشته هده شده باشد، در پاکت های جداگاندا

پاکت هابنويسند.  "اصل" و "کاپی" کلمۀو باالی آنها 
در داخل يک پاکت گذاشته های آفرحاوی اصل و کاپی 

اين  3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  شوند.
 ه صورت ميگيرد. ماد

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

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

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

  باشد.  معلومات داوطلبی هصفح

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

ولئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3
بازگشايی قبل از وقت آن مفقود شدن محتويات و تعويض/

  نخواهد بود. 

–24ماده 
 ميعاد 

معلومات صفحهندرج مميعاد فر ها بايد قبل از ختم آ 24.1
 تسليم گردند. داوطلبی
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تسليمی 
لزوم، با تعديل شرطنامه طبق در صورت می تواند اداره  24.2 هاآفر

تمديد نمايد. در اينميعاد تسليمی آفر ها را ،  8 ماده
درمکلفيت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامصورت  

  . ادامه می يابدميعاد تسليمی تمديد شده طول 

 –25ماده 
آفر های 

 وقت نا
 رسيده

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

 -26ماده 
، انصراف

تعويض و 
تعديل 

  هاآفر

ختم ميعاد تسليمی آفر ها،داوطلب می تواند، قبل از  26.1
با صالحيت سال اطالعيه کتبی که توسط نمايندهبا ار

داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحيت نامه مربوط
موجود باشد، آفر خويش را تعويض، تعديل و يا از آن

آفر های تعويض،اطالعيه کتبی توام با انصراف نمايد. 
 بايد: بوده و اين اطالعيه تعديل شدهانصراف يا 

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

  "انصراف"، "تعويض" يا "تعديل" نشانی شده باشد.
توسط اداره دريافت ها قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر -2

 شده باشد.  

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

در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعويض و تعديل  26.3
ميان ضرب االجل تسليمی آفر ها و ختم ميعاد اعتبار آفر
طوری که در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد

 تواند.  صورت گرفته نمیآفر اعتبار تمديد شده 

– 27ماده 
 آفر گشايی

ده را در محضر عام در محل،اداره آفر های دريافت ش 27.1
تذکر رفته، یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و تاريخ

ارسال آفر ها بصورتدر صورت . باز می نمايد
معلومات صفحهدر  مربوط ش خاص آفر گشايیالکترونيکی، رو

 درج گردد.داوطلبی 
 

ايی ابتدا آفرگشايی، رييس هيئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2
"انصراف" نشانی شده و قبل از هايی را که با کلمه

انصراف خويش را اطالعيهختم ميعاد تسليمی آفر ها 
اعالم و بدون باز شدن مسترد را  تسليم نموده اند، 

می نمايد. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ
باشد، بازئه شده ناراصالحيت نامه توام با "انصراف" 

موجوديت گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتمي
اطالعيه انصراف که توام با صالحيت نامه معتبر باشد،

است. صالحيت نامه در جلسه آفر گشايی قرائتمجاز 
ای که با کلمۀ "تعويض"ميگردد. متعاقبًا، تمام آفر ه

انیباز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نش نشانی شده
صالحيت نامه نباشد، باز توام باشده با کلمۀ "تعويض" 

ميگردد. تعويض آفر ها صرف در صورتی موجوديت اطالعيه
تعويض آفر که توام با صالحيت نامه معتبر باشد، مجاز
است. صالحيت نامه مربوط در جلسه آفر گشايی قرائت
ميگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ "تعديل" نشانی شده،

تعديلز و محتويات آن به تفصيل خوانده می شود. با
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آفر ها صرف در صورتی موجوديت اطالعيه تعديل آفر که
توام با 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، 27.3
قيم آفر بشمول هرگونه تخفيف و آفر های بديل، موجوديت
تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر و ساير جزئيات را
که اداره مناسب بداند قرائت می نمايد. آفر های بديل

جلسه داوطلبی قرائتو تخفيفات صرف در صورت که در 
در ارزيابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر اشندگرديده ب

نا 25ماده  1مسترد نمی گردد، مگر اينکه مطابق بند 
 وقت رسيده باشد. 

هيئت آفر گشايی، فورم های معياری آفر گشايی صادره 27.4
اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء

با دقتونيت و عدم تغيير در مندرجات آنها ئو بمنظور مص
 چسپ شفاف (اسکاشتيپ) می نمايد. 

 . ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ

-28ماده 
 محرميت

مالی و ، ارزيابیارزيابی ابتدايیمعلومات مربوط به  28.1
اهليت بعدی ارزيابی و ، ارزيابی تخنيکی مقايسه

الی زمان نشر عطاء قراردادداوطلبان و پيشنهاد ا
افشاء نبايداطالعيه تصميم اعطاء قرار داد محرم بوده، 

 گردد. 

احلتوسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2
ارزيابی، ارزيابی مالی و مقايسه، ارزيابی ابتدايی

بعدی اهليت داوطلبان و تصميم اعطایتخنيکی و ارزيابی 
 ميگردد.وی  منجر به رد آفر قرار داد

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

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

- 29ماده 
ارزيابی 
 ابتدايی 

تشخيص مکمل بودن آفراداره ارزيابی ابتدايی را جهت   29.1
 ها با در نظر داشت موارد ذيل راه اندازی می نمايد:

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

تضمين آفر به شکل و مبلغ درست تحويل گرديده و برای -2
 قابل اعتبار است؛ صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج 

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

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

–30ماده 
توضيح آفر ها

توضيحاداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1
مطالبه نمايد. توضيح داوطلب نيز بشکل کتبی مطابق

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

هر نوع توضيح ارايهاشتباهات محاسبوی را قبول نمايد. 
 بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. شده 

-31ماده 
جوابگويی 

 آفرها

تشخيصآفر جوابگو را بر اساس محتويات آفر اداره  31.1
 ميدهد. 

آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلمآفر جوابگو  31.2
با معيارات، شرايط و مشخصاتمطابق افتادگی عمده 

فتادگیاستثناء و از قلم اشرطنامه باشد. انحراف، 
 د که:زمانی عمده پنداشته می شو

کارايی يا قابل مالحظۀ باالی حدود، کيفيت ثير تا -1
 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشاجنا

اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره با ناسازگاری -2
بر يا مکلفيت های داو طلب تحت اين قرار داد را

 ؛يدنمامحدود  خالف شرطنامه 

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

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

 افتاگی جوابگو نميگردد. 

– 32 ماده
عدم انطباق،

و اشتباهات،
از قلم

 افتادگی

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

  گيرد. 

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

غير به منظور تصحيح عدم انطباق يا از قلم افتادگیرا 
عمده مطالبه نمايد. تصحيح  از قلم افتادگی ها به هيچ

در صورت عدم صورت مرتبط به قيمت آفر بوده نمی تواند.
 ارايه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

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

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

ح کداميبه صورت واضاداره  مگراينکه ازنظر ميگردد.
بيجا تحرير گرديده اعشاری درقيمت فی واحد المهع

هباشد، که در اينصورت قيمت مجموعی مد نظر گرفته شد
 و قيمت فی واحد اصالح می گردد؛

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

 يا حاصل تفريق بايد اصالح گردد؛
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و ارقام وجود داشته مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی ميان  -3
اعتبار خواهد بود، مگر باشد، مبلغ به حروف مدار

حسابی شده به حروف مربوط به اشتباه اينکه مبلغ ذکر
داشت درنظر با باشد، که درينصورت مبلغ به ارقام

اعتبار خواهد ) فوق مدار2) و (1مندرجات اجزای (
 بود.

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

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

 –34ماده 
ارزيابی 
 تخنيکی

 

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

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

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

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

 - 35ماده 
تبديل به 
 اسعارواحد

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

نرخ فروش به معلومات داوطلبی هصفحواحد پولی مشخص در 
، تبديل میمعلومات داوطلبی صفحهاسعار در روز مندرج 

  نمايد. 

-36ماده 
 داخلی حترجي

در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکاتترجيح داخلی  36.1
 .تطبيق می گردد

37ماده 
ارزيابی 

 مالی 

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

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

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

 ارايه گرديده؛  14 هبا ماد
در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعديل قيمت باالثر  -2

 ؛31 هماد 3با بند 
خفيفات درمطابقت بات در نتيجه محاسبه قيمت لتعدي -3

 ؛14مادۀ  4بند 
مندرجناشی از تطبيق معيار های ارزيابی،  قيمت تعديل -4

 معلومات داوطلبی هصفح
تعديل در اثر تطبيق ترجيح داخلی مندرج حکم چهارم -5

 طرزالعمل تدارکات.

مد نظر نمیاداره موارد ذيل را در ارزيابی آفر،  37.3
 گيرد:
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ماليات قابل پرداختهر نوع ماليه بر فروش و ساير  -1
بر اجناسيکه در جمهوری اسالمیتوسط داوطلب 

 صورت اعطاء قرارداد؛ افغانستان توليد شده باشد در
هر نوع مسؤل گمرکی و ساير ماليات بر واردات قابل -2

بر اجناسيکه در خارج از جمهوری اسالمیپرداخت 
سط داوطلب در صورتتوباشد افغانستان توليد شده 

   اعطاء قرارداد؛
برای تعديل قيمت درجريان اجرای اضافی  ع مصرفهرنو -3

 در صورت تذکر در آفر.قرارداد، 

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

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می های تدارک
عوامل در نظرشود. برای تسهيل مقايسه آفر ها، اثرات 

فکتور ها،بايد به مبلغ پولی بيان گردد. گرفته شده 
 باشد.  36 ماده 3ها و معيارات بايد مطابق بند  روش

، داوطلبانمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5
خويش را ارايه قيمت می توانند برای يک يا چند بخش

نموده، و اداره نيز می تواند يک يا چند بخش را برای
برایبيشتر از يک داوطلب اعطاء نمايد. روش ارزيابی 

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

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

مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از اين امر
 مستثنی است. 

آفر و ياتغيير قيمت يا تعديل نيست  داوطلب مکلف 37.7
که از آن در شرطنامهرا ليت های گرفتن مسئوبعهده 

 است، منحيث شرط اعطاء قرارداد بپذيرد.  تذکر نرفته

- 38ماده 
مقايسۀ 
 آفرها

اداره  آفر دارای نازلترين قيمت ارزيابی شده را در 38.1
مطابقت با معيارات و شرايط و مشخصات تخنيکی مندرج
شرطنامه جهت تشخيص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد.

پس شده، ارزيابی قيمت نازلترين دارای آفر صورتيکه در 38.2
جوابگو مفصل ارزيابی لزوم صورت در و تخنيکی ارزيابی از

را ارزيابی پروسه تواند می ارزيابی هيئت گردد، تشخيص
در. نمايد ارائه اعطاء آمر به را خويش گزارش ختم،

جوابگو ،شده يابیارز قيمت نازلترين دارای آفر صورتيکه
يمتق یدارا یبعد آفر ارزيابی، هيئت نگردد، تشخيص

صورت در و يکیتخن يابیشده را مورد ارز يابینازلتر ارز
  دهد. یقرار م مفصل ارزيابی لزوم

 -39ماده 
ارزيابی 

 بعدی داوطلب
 برنده

بمنظور اطمينان از جوابگو بودن و اداره می تواند 39.1
داوطلبداشتن توانايی اجرای رضايت بخش قرارداد توسط 
  برنده، ارزيابی بعدی را راه اندازی نمايد.  
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توسطارزيابی بعدی به اساس مدارک مستند ارايه شده  39.2
  صورت ميگيرد.  19طابق ماده داوطلب م

عقد قرارداد ودن نتيجه ارزيابی بعدی، پيش شرطمثبت ب 39.3
جه ارزيابی، منتج به غيريبوده و در صورت منفی بودن نت

و اداره ارزيابی بعدی مشابهگرديده  آفر جوابگو شدن
انجام می دهد.   نازلترين قيمتآفر بعدی دارای  را با

 

حق -40ماده 
برای اداره

قبولی يا رد
يک يا تمام

 آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی ديگر 40.1
محسوس نبوده، يا تغيرات عمده در مشخصات تخنيکی، شرايط
داوطلبی و يا شرايط قرارداد وارد گرديده باشد، وجوه
مالی برای تدارکات کافی يا موجود نبوده، مدارک
(اسناد) سازش ميان داوطلبان وجود داشته باشد و يا جهت

ع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤليت درتآمين مناف
 طلبان فسخ نمايد.داوقبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

– 41ماده 
اعطاء شرايط 

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

میاعطاء داشته باشد،  اجرای رضايت بخش قرارداد را
  نمايد.  

 –42ماده 
حق تعديل 

در مقدار 
زمان 
اعطای 

 قرارداد 

مقدار اجناس در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1
)جدول نيازمنديها( 5قسمت  آن را که در و خدمات ضمنی
از افزايش يا کاهش دهد. مشروط بر اينکه  ،مشخص گرديده

در تجاوز ننموده و داوطلبی معلومات صفحهفيصدی مندرج 
هيچگونه تغيير در قيمت فی واحد و ديگر معياربرگيرنده 

 ها و شرايط آفر و شرطنامه نباشد. 

 – 43ماده 
اعطای 
 قرارداد

اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد 43.1
و يا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتيکه
قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه

نمايد، درميقبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 
صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی

آفر یز منظوری اين کميسيون، نامه قبولباشد، بعد ا
  به داوطلب برنده ارسال می شود.

 -44ماده
 تضمين اجراء

) روز بعد10مدت (خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1
نامه قبولی آفر، تضمين اجرای قرارداد راازدريافت 

تضمين مفوردر  قت با شرايط عمومی قرارداد،در مطاب
می باشد، )قرارداد ه هایفورم( 8قسمت شامل  که اجرا

 ارايه نمايد.

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

می گردد. در اينصورت آفريا اجرای اظهار نامه تضين 
اب بعدی که آفر جوابگو داوطلباداره قرارداد را به 

نازلترين قيمت را ارايه داشته، و توانمندی اجرای
  رضايت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نمايد. 
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-45ماده 
امضای 
 قرارداد

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

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

به اداره تسليمامضا نموده و  بعد از دريافت ) روز10(
 نمايد. 

 -46ماده 
به  اطالع

داوطلبان 
 غير برنده

دريافت تضمين اجرا و تثبيت صحت و اداره فورًا پس از 46.1
، داوطلبان غيرموفق را از عقد قرارداد باسقم آن

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

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

، قيمت مجموعی قرارداد طبقمشخصات اداره و قراردادی
در ويب سايت اداره و تدارکات ماده چهل و دوم قانون

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 47.1
طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خويشرا
به اداره و در صورت لزوم درخواست تجديد نظر را به

 ارسال نمايد. کميته بررسی اداری

روش ارسال اعتراض و تجديد نظر در طرزالعمل مربوط 47.2
 . تشريح گرديده است
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 معلومات داوطلبی هصفح  دوم:قسمت 

 

ياتعمومالف.  

 1ه ماد
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 باشد. مي دفاع ملیوزارت   فرمايش دهنده:

قلم لوازم  9و تدارک  هيته :شماره اين داوطلبی نام و
بابت سال  یمل یاردو یحمام ضرورت قطعات و جزوتام ها

 الت (حصه) تحت شماره داوطلبی: 6شامل  1398 یمال
NPA/MOD/98/G-2426/NCB    بر اساس قرارداد

  می باشد.  چهارچوبی
   عبارتند از: اين داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

شماره 
 (الت)

 طهای مربواسم قول اردوی 

 سيالب 201قول اردوی  1

 تندر  203قول اردوی  2

 اتل 205قول اردوی  3

 ظفر 207اردوی قول  4

 شاهين 209قول اردوی  5

 ميوند 215قول اردوی  6

 4.1 هماد
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذيل واجد شرايط نمی باشند:

 .درج گردد ""قابل تطبيق نيست    

 4.3 هماد
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

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

www.npa.gov.af  ویاwww.ageops.net  

 و يا لينک :

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

  5.1مادۀ 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

ازکشورهای ذيل واجد شرايط  ضمنی آناجناس وخدمات 
 نميباشند:

   قابل تطبيق نيست""  

مندرجات شرطنامهب.  

 6.3مادۀ 
دستورالعمل 

 شرطنامه از مراجع ذيل قابل دريافت می باشد:
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برای 
 داوطلبان

ويا   www.npa.gov.afیاداره تدارکات مل یرسم تيبه سا
 www.ageops.net  ه گردد. در صورت عدم دانلود از مراجع
 ید یسرا در شرطنامه توانند  یداوطلبان م ت،يسايب و
  :اورنديبدست ب لياز  آدرس ذ سکيفلش د اي

   استياداره امور ر یعموم استيپشتونستان وات، رآدرس: 
تحليل  – یمسلک تي، معاون یاداره تدارکات مل ، یجمهور

 -کابل -، منزل اول پروژه ها و انکشاف برنامه
افغانستان

 به یکاپ  samanadar.shams@npa.gov.af : یکيآدرس الکترون
aziz.obidi@npa.gov.af  

    0202147554تماس:     شماره

 7.1مادۀ  
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

شرطنامه، به آدرس و  نيدر مورد ا حيتوض افتيجهت در
 مراجعه گردد: ليذ یمعلومات ارتباط

اداره   ،یجمهور استياداره امور ر یعموم استير
  یمسلک تيمعاون -  یتدارکات مل

 تحليل پروژه ها و انکشاف برنامه ها استير

 اسناد داوطلبی التيتسه تيآمر

 عزيز احمد عبيدی و سمندر شمس

      0202147554 دفتر: فونيتل

کاپی بھ  samanadar.shams@npa.gov.af  : یکيالکترون آدرس

 aziz.obidi@npa.gov.af 

 ويا 

 وزارت دفاع ملی

 رياست تدارکات 

 آمر بخش البسه و مفروشاتجگرن حشمت هللا 

 0700257443تماس :  شماره

ام طرزالعمل  ی) حکم س1: در مطابقت به فقره (نوت
 10 ديباز حد اقل با یدر داوطلب حيتدارکات،درخواست توض

 هيآفرها ارا یميتسل نهيمع عاديقبل از م یميروز تقو
 گردد.

 7.3مادۀ 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 ميگردد: دايرجلسه قبل از داوطلبی 

  رياست تحليل پروژه ها و انکشاف برنامه ها  :محل

اداره   ،یجمهور استياداره امور ر یعموم استيرآدرس: 
، رياست تحليل پروژه ها یمسلک تيمعاون -  یتدارکات مل

 و انکشاف برنامه ها

 1398/حمل/17  تاريخ:

 قبل از ظهر  10:00:  زمان

آفرها هتهيج.  
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 10.1 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 ارايه گردد.   / پشتودری  آفر به زبان

 11.1ه ماد
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

اسناد اضافی ذيل ساير داوطلب بايد همراه با آفرخويش 
 ه نمايد:يرا ارا

مالياتیحسابات اسناد تصفيه  ،کاپی جواز فعاليت با اعتبار
تعهدنامه امضاء شده اساسنامه، ،اخرين دور قبل از آفر گشايی

مبنی براينکه داوطلب از پرداخت ديون عاجز نبوده و در حالت
ورشکستگی و انحالل قرار ندارد، تعهد نامه مبنی بر نداشتن
تضاد منافع و تعهد نامه مبنی بر عدم محکوميت باالثر تخلف در

 تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراک در داوطلبی. 
 

تمام اوراق شرطنامه بايد توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای
داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب بايد بصورت درست و
مکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی داده شده بايد توسط رئيس،

 معاون و يا نماينده با صالحيت امضا و مهر گردد. 

ده در آفر خويش و داوطلب مکلف است، جدول قيمت های ارائه ش
فورم معلوماتی اهليت داوطلب را پس از مهرو امضاء داوطلب 

 .نمايد)اسکاشتپ (بمنظور مصؤنيت با دقت چسب شفاف 

 13.1 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 .رائه آفر های بديل مجاز نمی باشدا

 14.5 هماد
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

می  Incoterms(, 2010  DDPويرايش شرايط تجارت بين المللی (
 باشد. 

 14.5 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

طبق جدول  وزارت دفاع قول اردوی های یديپو  محل مقصد:
 :ذيل

 محالت مقصود

سيالب واليت جالل آباد  201قول اردوی  
کمپ  201ديپوی ساحوی مقيم قول اردوی 

 کمبيری

تندر واليت گرديز ديپوی  203قول اردوی 
 تندر 203ساحوی مقيم قول اردو 

اتل قندار ديپو ساحوی  205قول اردوی 
 اتل 205مقيم قول اردوی 

ظفر واليت هرات ديپو ساحوی  207قول اردوی 
 ظفر 207مقيم قول اردوی 
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شاهين ده دادی واليت مزار  209قول اردوی 
 209شريف ديپو ساحوی مقيم قول اردوی 

 شاهين

واليت هلمند ديپو ميوند  215قول اردوی 
 ميوند. 215ساحوی شورابک مقيم قول اردوی 

تمامی مصارف الی محل تسليمی با محصول گمرکی، تکس ، 
کرايه حمل و نقل و تخليه اجناس در محل مقصود به عهده 

 ميباشد. داوطلب

 14.5 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

طبق قول اردوی های وزارت دفاع ملی ديپو   مقصد نهايی:
 : جدول فوق

را در قيمت BRTداوطلبان بايد نرخ مناسب ماليات داخلی 
های ارائه شده شان تذکر دهند و همچنان قيمت مجموعی
بدون تکس را در جدول قيمت ها در نظر گرفته ارائه

 نمايند.

جهت معلومات مزيد در باره ماليات در افغانستان به 
 مراجعه گردد. www.mof.gov.af/taxسايت 

 14.6 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 يل "نيست."قيمت های ارايه شده توسط داوطلب قابل تعد

 15.1 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

جمهوری اسالمی افغانستاناست به واحد پولی  مکلفداوطلب 
همان پولبه صورت گيرنده مربوط مصارف قيمت آفررا که 

 ميباشد، نرخ بدهد.

 ميباشد. افغانی  اسعار ويا واحد پول 

 18.3 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

جـنس عقـد شـده متفـاوت، کهنـه،  مدت کـارآيی اجنـاس:
ام 3گذاشـته نباشـد، حـد اقـل  خيتـار ختـه،يشکسته، ر
نيعـــ ازيـــاســـتعمال اجنـــاس مـــورد ن اديـــحصـــه مع

بهتــر تيــفيک یمانــده باشــد،  و دارا یبــاق یلــدهيتحو
 باشد.

 19.1 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

اشـــتراک در صـــورت  :اجـــازه نامـــه توليـــد کننـــده
ــوردداوطل ــاس م ــرای اجن ــی ب ــده داخل ــد کنن ــان تولي ب
در فــی روز و جــنس ظرفيــت توليــد اســناد ماننــد نيــاز

  کفيت جنس را ضم آفر خويش ارايه بدارند.

 19.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 .قابل تطبيق نيست: خدمات بعد از فروش 

 20.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 می باشد. روز )90( -نود{مدت اعتبار آفر 
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 21.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 است. الزم  تضمين آفر 

تضمين آفر صادرشده توسط يکی از  بانک های معتبر, که  
راجستر شده در د افغانستان بانک بوده و مطابق محتويات 

ميعاد تضمين بانکی آغاز شرطنامه ارائه گردد.  5فورم شماره 
روز اعتبار داشته  118) 28+90(از يوم آفرگشايی بايد حد اقل 

  باشد. 

 21.2ماده 
دستورالعمل 

برای 
 بانداوطل

میقرار ذيل   ( الت) برای هر قول اردوی مقدار تضمين آفر
 باشد.

 شماره
 الت

واحد  مقدار مبلغ مربوطه قول اردوی
 پولی

 افغانی 587,000 سيالب 201قول اردوی  1

 افغانی 729,000 تندر 203قول اردوی  2

 افغانی 577,000 اتل 205قول اردوی  3

 افغانی 397,000 ظفر 207قول اردوی  4

 افغانی 799,000 شاهين 209قول اردوی  5

 افغانی 553,000 ميوند 215قول اردوی  6

 قول اردوی 6 : ها زون تمام مجموع یبرا آفر نيتضم مقدار

 یافغان  )    (

ويا اسعار ديگر(افغانی) مبلغ تضمين آفر بايد به  واحد پولی 
تضمين آفرو نوعيت اخذ که قابل تبادله باشد پذيرفته ميشود 

 ميباشد. بشکل بانک گرنتی ( تضمين نامه بانکی)

مطابق تضمين بانکی بايد در نسخه اصلی تسليم داده شود. 
هيچ نوع فوتوکاپیاين شرطنامه بوده و  08فارمت مندرج فورمه 

پول نقد قابل و يا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نميشود.
 قبول نمی باشد.

 21.7 هماد
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 قابل تطبيق نيست. 

 22.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

کاپی آن نيز بايد  }{ يکبه تعدادآفر، اصل  عالوه بر
  تسليم داده شوند.

کاپی آفر ها از طرف داوطلب بعد از نشانی شد با ذکر کلمه ( 
 فيصد مطابقت % 100کاپی آفر) ارائه و  بايد با آفر اصلی 

 داشته باشد.

تسليمی و گشايش آفرهاد.  

 23.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

آفرهای خويش را به صورت  "نبايد"  داوطلبان 
 الکترونيکی ارائه نمايند.
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 23.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

در صورت که ارائه آفر بصورت الکترونيکی مجاز باشد، 
 . قابل تطبيق نيست روش 

 23.2ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

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

قلم لوازم حمام ضرورت قطعات و 9و تدارک  هيته اسم پروژه:
 1398 یبابت سال مال یمل یاردو یجزوتام ها

    NPA/MOD/98/G-2426/NCBشماره تشخيصيه: 

 24.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد 

 صفی هللا الکوزی  توجه: 

کاپی به  Safiullah.alokozai@npa.gov.af   ايميل آدرس: 
 aziz.obidi@npa.gov.af و   Samandar.shams@npa.gov.af  

رياست عمومی اداره امور رياست پشتونستان وات ،  : آدرس: 
 معاونيت عملياتی و منابع.،  اداره تدارکات ملیجمهوری، 

 دوماطاق:  همنزل وشمار

 کابل شهر: 

  0791045505ويا  0202147488 نمبر تيلفون: 

قبل  10:00ضرب االجل برای تسليمی آفرها: ساعت 
    از ظهر مورخ

 ميباشد.  1398/  حمل/    25   

 27.1ماده 
دستورالعمل 

 برای
 داوطلبان

  بازگشايی آفرها در محل ذيل صورت ميگيرد:

 استياداره امور ر یعموم استيوات ، رپشتونستان  آدرس:
، معاونيت عملياتی و منابع،یاداره تدارکات مل ،یجمهور

 رياست عملياتی.

تاالر جلسه اداره تدارکات منزل اول  منزل وشمارۀ اتاق:
 ملی

 1398/حمل /25  :خيتار

 صورتاز ظهر به وقت کابل  قبل  10:00  :وقت
 .گرفت خواهد

عين روز بعد از اخذ آفر ها درگشايش آفر ها همزمان در 
 محل و آدرس تذکر داده شده فوق صورت ميگيرد.

نوت :درصورتيکه تاريخ مشخص شده برای تسليمی آفر به روز 
رخصتی تصادف نمايد، آفر ها در روز بعدی کاری در همان ساعت 

 از قبل تعيين شده تسليم داده و بازگشايی صورت ميگيرد.

  27.2ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 قابل تطبيق نميباشد
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ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ.  

 35.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

به واحد ارائه شده به واحد های پولی مختلف، آفرهای 
 .ندشوميپولی افغانی تبديل 

 است.  د افغانستان بانک بادله تمنبع نرخ 

 روز آفرگشائی  :تاريخ تبادله اسعار

 36.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

ــط و ــک و متوس ــبثات کوچ ــتراک تش ــهيل اش ــور تس بمنظ
ــام ــدارکات، احک ــل ت ــی در مراح ــدگان داخل ــد کنن تولي
ـــدايات ـــدارکات و ه ـــل ت ـــنجم طرزالعم ـــارم و پ چه

رعايـــت 8/12/1396مـــؤرخ  (NPA/PPD/C20/1396)متحـــدالمال 
 گردد. می و تطبيق

 37.5ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

مجموع اقالم هر قول اردو  به اساس{: ارزيابی برای
  ميگردد.اجرا }(الت)

  

 37.3ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

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

 } تخير{: سليمیانحراف درجدول ت -1
 } نخير{ :انحراف درجدول پرداخت -2
،ی الزامی، پرزه جات اضافهتعويض اجزای عمدمصارف  -3

 }  نخير: {و خدمات

 خدمات بعد ازفروش تجهيزات موجوديت پرزه جات و -4
 }نخير{ر جمهوری اسالمی افغانستانفر دارايه شده آ

عمر درجريانپيشبينی شده عملياتی و مراقبت  مصارف -5
 } نخير{تجهيزات استفاده 

 } نخير{ شده؛کارآيی و مولديت ارائه  -6
 }  الزم نيست{ -7

 14.2ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

مندرج شرطنامه را هر التاقالم شامل  %100داوطلبان بايد 
 نرخ ارايه نمايند.

که برای آن قيمت ارائه نشده است، ازالم يمت قلم يا اقق
در  اقالماوسط قيمت های ارائه شده برای همان قلم يا 

آفرهای ساير داوطلبان محاسبه و شامل قيمت آفر داوطلب 
می گردد. در صورتيکه آفر ديگری ارائه نگرديده باشد، 
در .آفر وی طبق حکم ماده بيست و پنجم قانون رد می گردد

که برای آن قيمت  المیصورتيکه مجموع قيمت قلم يا اق
ز فيصد قيمت آفر داوطلب تجاو) 10(ارائه نشده است، از 

 .نمايد، آفر وی غيرجوابگو محسوب می گردد

اعطای قراردادو.  

 42.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

عبارت  مقدار فی قلم که زياد می گرددفيصدی  حد اکثر
قيمت مجموعی قرارداد هر قول  فيصد برای  25 است از 

 (الت) اردو
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عبارت است  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفيصدی 
 قيمت مجموعی قرارداد هر قول اردو  فيصد برای  25از 
 (الت)

 47.2ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 شکايات به آدرس ذيل ارسال شده می تواند:

در صورت عدم قناعت از جانب مرجع فرمايش دهنده، 
داوطلبان ميتواند به اداره تدارکات ملی در آدرس ذيل 

 کتبًا درج نمايند.شکايات خويش را 

 اداره تدارکات ملی -رياست پاليسی تدارکاتتوجه: 

رياست عمومی اداره امور رياست پشتونستان وات ، آدرس: 
 اداره تدارکات ملیجمهوری، 

 وزارت دفاع ملی  –رياست عمومی تدارکات   توجه :

  افغانستان -شش درک ناحيه دوم کابل  آدرس:

 جگرن حشمت هللا: نام

 0700257443تماس :  شماره

 

 



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته   

 
 ارزيابی و اهليتات معيار: سوم قسمت

که اداره در توضيح معياراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت اين قسمت معيارات
سايرمد نظر می گيرد تکميل می نمايد.  دارای اهليتدر ارزيابی آفر ها و تشخيص داوطلب 

 معيارات که شامل اين قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گيرد.

 

 فهرست عناوين 

 دستورالعمل برای داوطلبان) 36 هماد 1 ترجيح 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
 

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

بمنظور تسهيل اشتراک تشبثات کوچک و متوسط و توليد کنندگان داخلی در مراحل تدارکات، 
مؤرخ  (NPA/PPD/C20/1396)احکام چهارم و پنجم طرزالعمل تدارکات و هدايات متحدالمال 

 رعايت و تطبيق می گردد. 8/12/1396

صفحه پايانی ) 1( شماره مهيضم یگزار هيطرح تدارکات در بدل سرما : اضافیرات معيا .2
 شرطنامه. 

 

 قابل تطبيق نيست  دستورالعمل برای داوطلبان) 37 ماده 5(بند چندگانهقرارداد های .  3 

 آفرهای دارای نازلترين قيمت راترکيب قرارداد را به داوطلبيکه  بيشتر از يک اداره
را  4 هفقرمندرج ارزيابی بعدی  رهایآفر) و با معيا برای هرارائه نموده (يک قرارداد 

 نمايد.اعطا می ، بر آورده نمايد

 :مکلف است اداره

 موارد ذيل را در نظر بگيرد:اداره مکلف است 

  ؛بخشدارای نازلترين قيمت برای هرارزيابی شده  آفر )1(
پيشنهاد آفر داوطلب  آن طوريکه در یو روش اجرا هر بخش در تخفيف ارائه شده )2(

 شده است.
 

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

دستورالعمل برای   38ه ماد 1دارای نازلترين قيمت درمطابقت با بند  آفر تشخيص بعد از
دستورالعمل برای داوطلبان،  39ه را طبق ماد ارزيابی بعدی آفر می توانداداره  داوطلبان،

شامل متن ذيل نشده باشد  يکه شرايطراه اندازی کند. شده استفاده از شرايط مشخص  صرف با
   نبايد در ارزيابی اهليت داوطلب استفاده شوند:

  توانايی مالی: -1

صورت حساب بانکی، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و داوطلبان 
 اوطلب بوده و بنام وی (شرکت) ساير اسناد و مدارک که نشان دهنده توانمندی مالی د

 .ارايه نمايند باشد مبالغ مندرج ذيل حداقل
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 شماره
 الت

 یقول اردو
 مربوطه

حد اقل   مقدار مبلغ
 توانايی مالی

نوعيت 
 اسعار

 201قول اردوی  1
 سيالب

7,053,341  
 افغانی

 203قول اردوی  2
 تندر

8,752,075  
افغانی

 205قول اردوی  3
 اتل

6,932,719  
افغانی

 207قول اردوی  4
 ظفر

4,775,010  
افغانی

 209قول اردوی  5
 شاهين

9,597,429  
افغانی

 215قول اردوی  6
 ميوند

6,643,706  
افغانی

 نوت

 مبالغ فوق میتواند بھ یکی از اسعار خارجی کھ بھ آسانی قابل تبادلھ باشد نیز ارائھ گردد 
  نامھ ھای بانکی) خویش را از تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر انضمام آفر ارائھ نمایند.اسناد بانکی شامل ( صورت حساب یا اعتبار  

  داوطلبان توليد کننده می توانند به عوض اسناد توانايی مالی، اسناد بانکی حمايوی
يا قرضه دهی، حجم توليد ساالنه و قيمت تخمينی مواد خام موجود خويش را ارائه 

 نمايند.

 

نشان دهنده بر آورده شدن معيارات : داوطلب بايد اسنادی را که تجربه و ظرفيت تخنيکی -2
 داشته باشند ارائه نمايد: را  مندرج ذيل تجربه و ظرفيت تخنيکی 

سال اخير که قيمت آن حداقل مبلغ مندرج ذيل تدارکات مورد  10در خالل  د مشابهقراردا 1تطبيق 
که تطبيق نموده باشد و مجموع آن حداقل مبلغ  د مشابهقراردا 2نظر را تکميل نمايد. ويا 

 مندرج ذيل را تکميل نمايد ارايه نمايند:

 

 شماره
 الت

 قول اردو
 مربوطه

ت قراداد مشابه در قيم تعداد
 اخيرسال  10خالل 

نوعيت 
 اسعار

1 
 201قول اردوی 
 سیالب

 افغانی   14,106,682          بھ حجم یک قرارداد

   24,216,471          دو قرارداد کھ مجموع آن بھ حجمویا 

2 
 203قول اردوی 
  تندر

 افغانی   17,504,150          یک قرارداد بھ حجم

   30,048,791          دو قرارداد کھ مجموع آن بھ حجمویا 

3 

  اتل 205قول اردوی 
 افغانی   13,865,438          یک قرارداد بھ حجم

   23,802,335          دو قرارداد کھ مجموع آن بھ حجمویا 
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  4 
 207قول اردوی 

  ظفر

 افغانی   9,550,020            یک قرارداد بھ حجم

   16,394,201          حجمدو قرارداد کھ مجموع آن بھ ویا 

5 
 209قول اردوی 
  شاھین

 افغانی   19,194,859          یک قرارداد بھ حجم

   32,951,174          دو قرارداد کھ مجموع آن بھ حجمویا 

6 
قول اردوی 

 ميوند 215

   13,287,412          یک قرارداد بھ حجم
 افغانی

   22,810,058          بھ حجم ویا دو قرارداد کھ مجموع آن

 

 نوت

  هيئت ارزيابی، مشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس ماهيت، پيچيدگی و
 مشخصات تخنيکی تشخيص می نمايد.

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

 مشابه، معيار مورد نياز چندين ه در صورتيکه قرارداد ارايه شده داوطلب منحيث تجرب
 مذکور قابل پذيرش می باشد. الترا تکميل نمايد؛ برای تمام الت 

 در مطابقت به مواد متحد المال شماره   داوطلب توليد کنندهNPA/PPD/C20/1396  اسناد و
(متحد المال متذکره در ويب اداره مدارک مبنی بر ظرفيت توليدی خويش را ارايه نمايد. 

 موجود ميباشد.) www.npa.gov.af  تدارکات ملی

( کاپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذکر منبع ، مبلغ قرارداد و تاريخ عقد قرارداد       
 بايد ضميمه آفر گردد.)

 

گزارش مالی، بيالنس شيت که توسط مفتش مستقل ترتيب و يا تصديق  ان: داوطلبت ساالنهحجم معامال-3
گرديده باشد يا ساير اسناد مالی معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشان 

 ارايه نمايند. ذيل سال اخير به شرح 5ل الدر خداوطلب حجم معامالت دوسال  دهد،

 شماره
 الت

حجم معامالت دوسال داوطلب در  مربوطه قول اردو
 سال اخير 5خالل 

 نوعيت اسعار

 201قول اردوی  1
 سيالب

25,862,250  
 افغانی

 203قول اردوی  2
 تندر

32,090,942  
 افغانی

 افغانی  25,419,970اتل 205قول اردوی  3

 افغانی  17,508,370ظفر 207قول اردوی  4

 209قول اردوی  5
 شاهين

35,190,575 
 افغانی

 215قول اردوی  6
 ميوند

24,360,256 
 افغانی
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) فيصد و شريک 25، هر شريک بايد حد اقل (داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت : نوت
شرکت مشترک باهم ) فيصد معيار های اهليت را تکميل نمايد. ارقام اهليت هر شريک 40اصلی حد اقل (
عدم  ) فيصد معيار اهليت را تکميل نمايد.100و مجموع ارقام  اهليت شرکا حد اقل ( جمع می گردد

تکميل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکميل 
 .معيار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود

 رياست پاليسی تدارکات، داوطلب مکلف است: NPA/PPD/No.16/1395 ره شمابر اساس متحد المال 

تصفيه حسابات مالياتی آخرين دوره قبل از آفرگشايی (صادره وزارت محترم ماليه) را  سند
ه نمايد. هر گاه تصفيه حسابات مالياتی  داوطلب در جريان باشد، وی می يضم آفر خويش ارا

صفيه حسابات مالياتی (صادره وزارت محترم ماليه) را تواند سند مبين تحت دوران بودن ت
 . ه نمايديارا

   



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

 

 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 افغانس در بيرون از جمهوری جدول قيمت برای اجناس وارداتی که                 04فورمه اجناس/
 ساخته شده اند

ازجمهوری اسالمی افغابيرون  که در ای وارد شده قبالً  جدول قيمت برای اجناس 05اجناس/فورمه 
 ساخته شده اند

شده انداسالمی افغانستان ساخته  جدول قيمت برای اجناسيکه درجمهوری                06اجناس/فورمه        

 ضمنی خدمات يل جدول قيمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 تضمين آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 تضمين آفر: اظهارنامه تضمين آفر 09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه توليد کننده   10اجناس/فورمه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   معلومات داوطلب هفورم

  01اجناس/فورمه 
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 }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 {شريک شرکت مشترک:  هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک 1.2
 }قانونی هر شريک مشترک درج گردد

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

 }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  ن/فکس نماينده باشماره تليفو{شماره تليفون/فکس: 
 }گردد

  }آدرس نماينده باصالحيت درج گردد ايميل{ايميل آدرس: 
  

  امضا نماينده با صالحيت: نمونه 

 تشخيصيه ماليه نمبر{:   (TIN)داوطلب دهی ماليه تشخيصيهشماره 1.7
 }درج گرددداوطلب 
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باشد، گزينه/گزينه های مربوط ذيل ضميمه می  کاپی های اصلی اسناد1.8
 را نشانی نمائيد:

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

سند تمايل به ايجاد شرکت و يا شرکت های مشترک ،  درصورت 
  4ه ماد 1بند مطابقت با  درموافقتنامه شرکت های مشترک 
 ؛دستورالعمل برای داوطلبان

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

 باشد؛

 ساير اسناد در صورت لزوم ديد اداره؛ 

 مورد اهليت داوطلب .  معلومات در2

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

 }گردد

ارزش به حروف و ارقام {سال اخير:  5 حجم معامالت ساالنه داوطلب در2.2
دد گ }د

  }درج گردد به حروف وارقام مبلغ{: دارايی های نقدی در دسترس2.3

جزئيات اکمال {اکمال عمده اجناس مشابه در جريان پنج سال گذشته: 2.4
اجناس مشابه تحت اکمال را با تاريخ تخمينی تحويلی و اکمال تعهد 

} شده را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

های  ضرر يا راپور و مفاد حساب بيالنس شيت ياهای مالی يا  راپور3.1
 ا ترکيبی يمربوط همراه با اسناد  ساير معلومات بانکی ياتفتيش 

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

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

 }ه با صالحيت درج گرددنام نمايند{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

 هتهيحين  تکميل نمودن فورمه در در یتدارکات هجهت کمک به اداراين يادداشت صرف 
 گردد. شده شرطنامه صادرنبايد شامل  شرطنامه ميباشد، اما

در صفحات ذيل توسط داوطلب درج ميگردد جهت تثبيت واجد شرايط بودن و اهليت  معلوماتيکه
 }شود ، استفادهدستورالعمل برای داوطلبانداوطلبان مطابق مواد مرتبط به 

 }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 نام شريک شرکت های مشترک {مشترک:  داوطلب یکانام شر1.2
 }گردد

آن شرکت های مشترک  کشوريکه در{مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر1.3
است شده گرددراجستر }در

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

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

 }درج گردد

1.6
باصالحيت شرکت های مشترک همعلومات نمايند

 }درج گردد صالحيت با هنام نمايند{نام: 
  }درج گردد صالحيت با هآدرس نمايند{آدرس: 

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

 }درج گرددايميل آدرس {ايميل آدرس: 

 

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

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

 . داوطلبان

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

 قانون تجارت باشد
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  تسليمی آفر هفورم
 03اجناس/ه فورم

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

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

 گيرد. استفاده قرار

 }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 يمئاظهارمينماامضا نموده ايم، اين فورمه  زير مايان که در

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

نيازمنديهای جدول مندرج مطابقت با شرطنامه و جدول تحويلی  در می نمائيم کهما پيشنهاد  .2
 }ضمنی درج گرددمورد اجناس و خدمات  توضيح مختصر در   يک { راضمنی  ناس و خدماتاج

 م؛ئياکمال مينما

 عبارت است ذيل ما به استثنای هرگونه تخفيفات پيشنهاد شده در قيمت مجموعی آفر .3
درج  اسعارهای مربوطه  مختلف و الغمب ارقام، بيانگر قيمت مجموعی آفر به حروف و{از:

 ؛}گردد

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

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

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

از تاريخ   سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  20ماده  1 برای ميعاد مشخص در بند ما فرآ .5
 دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  2 مطابقت با بند در هاجل تسليمی آفرضرب اال
قبول  قابلباالی ما الزامی و آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاريخ هر داشته و در اعتبار

 بوده ميتواند؛

 44ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمين کهقبول شود، ما تعهد ميسپاريم  آفرماهرگاه  .6
 بموقع اجرای ، بخاطرادمومی قراردشرايط ع 18 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان
 قرارداد فراهم می نمائيم؛

 دارای تابعيت قرارداد، از بخش گان برای هره فرعی يا اکمال کنند انقراردادي بشمول ما .7
شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب مليت شرکای مليت داوطلب را بشمول { کشورهای واجد شرايط

می }درج گرددتهيه کننده گان فرعی و  انشرکت های مشترک باشد، و مليت هريک قراردادي
 باشيم.

 نداريم؛ تضاد منافعنوع هيچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8
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جمهوری اسالمی  ، تحت قوانينتهيه کننده گان وقرارديان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9
جمهوری دولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 4 هماد 3مطابقت با بند  ، درافغانستان

 ؛نشده ايم شناختهواجد شرايط  اسالمی افغانستان غير

هر يا و  ارائه شده قيمت نازلترين یدارا آفرقبولی  مکلف به که اداره ما ميدانيم  .10
 .نيست شده ديگر دريافتآفر 

 

 }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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  جدول قيمت اجناس
 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 04اجناس/ هفورم

 }  NCB  -NPA/MOD/98/G/2426{     :داوطلبی شماره

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

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

 }و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه هر شمار{ حاتصف

جدول 1ره . لست اقالم در فقمربوط خانه پری می نمايدمطابقت با رهنمود های  {داوطلب اين جدول قيمت را در
 .منطبق باشد نيازمنديهای ادارهجدول  مشخص درضمنی بايد با لست اجناس و خدمات  قيمت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ر
ا
م
ش

ه
  
ح
ي
ض
و
ت

س
ا
ن
ج
ا

 
ر  

و
ش
ک

 
ع
ب
ن
فی م

واحد 
  جنس

مقدار حد
اقل 

  ضروريات

مقدار حد 
اکثر 

تحمينی 
 ضروريات

قيمت فی 
 واحد

قيمت 
مجموعی 
 حد اقل
  

5x7=8 

قيمت 
مجموعی 
حد اکثر 
تخمينی 

6x7=9 

  سيالب 201قول اردوی 

1 
برس دندان پوش دارپالستيکی با

 کيفيت

 

    297,228.00     148,614.00    عدد

ملی ليتر 50ان باکيفيت کريم دند 2
 ستندر کمپنی باکيفيت

 

    297,228.00     148,614.00    تيوپ

5ماشين ريش صابوندار اول بسته  3
 دانه يی باکيفيت يکبار مصرف

5بسته  
دانه 
 يی

   148,614.00     297,228.00    
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170صابون لباس شويی به وزن  4
 گرام با کيفيت و سنتدرد کمپنی

 

    297,228.00     148,614.00    کلچه

5 
شامپوی با کيفيت و ستندر کمپنی

 ملی ليتره  400بوتل 

 

    148,614.00     74,307.00      بوتل

گرام 140صابون جانشوی به وزن  6
 ستندرد کمپنی باکيفيت

 

    259,248.00     129,624.00    کلچه

7 
55*100روی پاک شکمبه يی باکيفيت 

280سانتی متر حد اقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی 

 

    99,076.00        49,538.00      تخته

8 
64*125جان پاک شکمبه يی باکيفيت 

490سانتی متر حداقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی

 

    49,538.00        24,769.00      تخته

9 
صابون دانی پالستيکی سرپوش دار

 ساده ستندرد کمپنی باکيفيت.

 

    24,769.00        12,384.50      عدد

  موعی قيمت مج
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 تندر 203قول اردوی 



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

1 
برس دندان پوش دارپالستيکی با

 کيفيت

 
    180,828.00 361,656.00 عدد

ملی ليتر 50ان باکيفيت کريم دند 2
 ستندر کمپنی باکيفيت

 
    180,828.00 361,656.00 تيوپ

5ماشين ريش صابوندار اول بسته  3
 دانه يی باکيفيت يکبار مصرف

5بسته  
دانه 
 يی

180,828.00 361,656.00    

170صابون لباس شويی به وزن  4
 گرام با کيفيت و سنتدرد کمپنی

 
    180,828.00 361,656.00 کلچه

5 
شامپوی با کيفيت و ستندر کمپنی

 ملی ليتره  400بوتل 

 
    90,414.00 180,828.00 بوتل

گرام 140صابون جانشوی به وزن  6
 ستندرد کمپنی باکيفيت

 
    180,828.00 361,656.00 کلچه

7 
55*100روی پاک شکمبه يی باکيفيت 

280سانتی متر حد اقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی 

 
    60,276.00 120,552.00 تخته

8 
64*125جان پاک شکمبه يی باکيفيت 

490سانتی متر حداقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی

 
    30,138.00 60,276.00 تخته

9 
صابون دانی پالستيکی سرپوش دار

 ساده ستندرد کمپنی باکيفيت.

 
    15,069.00 30,138.00 عدد

  موعی قيمت مج



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

ر
ا
م
ش

ه
  
ح
ي
ض
و
ت

س
ا
ن
ج
ا

 
 

ر
و
ش
ک

 
ع
ب
ن
فی م

واحد 
  جنس

مقدار حد
اقل 

 ضروريات

مقدار حد 
اکثر 

تحمينی 
 ضروريات

قيمت فی 
 واحد

قيمت
مجموعی 

 اقل حد
  

5x7=8

قيمت 
مجموعی 
حد اکثر 
تخمينی 

6x7=9 

 اتل 205قول اردوی 

1 
برس دندان پوش دارپالستيکی با

 کيفيت

 

    143,238.00 286,476.00 عدد

ملی ليتر 50ان باکيفيت کريم دند 2
 ستندر کمپنی باکيفيت

 

    143,238.00 286,476.00 تيوپ

5ماشين ريش صابوندار اول بسته  3
 دانه يی باکيفيت يکبار مصرف

5بسته  
دانه 
 يی

143,238.00 286,476.00    

170صابون لباس شويی به وزن  4
 گرام با کيفيت و سنتدرد کمپنی

 

    143,238.00 286,476.00 کلچه

5 
شامپوی با کيفيت و ستندر کمپنی

 ملی ليتره  400بوتل 

 

    71,619.00 143,238.00 بوتل

گرام 140صابون جانشوی به وزن  6
 ستندرد کمپنی باکيفيت

 

    143,238.00 286,476.00 کلچه

7 
55*100روی پاک شکمبه يی باکيفيت 

280سانتی متر حد اقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی 

 

    47,746.00 95,492.00 تخته



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

8 
64*125جان پاک شکمبه يی باکيفيت 

490سانتی متر حداقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی

 

    23,873.00 47,746.00 تخته

9 
صابون دانی پالستيکی سرپوش دار

 ساده ستندرد کمپنی باکيفيت.

 

    11,936.50 23,873.00 عدد
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 ظفر 207قول اردوی 

1 
برس دندان پوش دارپالستيکی با

 کيفيت

 

           عدد
97,851.50  

        
195,703.00  

   

ملی ليتر 50ان باکيفيت کريم دند 2
 ستندر کمپنی باکيفيت

 

           تيوپ
93,196.50  

        
186,393.00  

   



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

5ماشين ريش صابوندار اول بسته  3
 دانه يی باکيفيت يکبار مصرف

5بسته  
دانه 
 يی

        
101,106.00  

        
202,212.00  

   

170صابون لباس شويی به وزن  4
 گرام با کيفيت و سنتدرد کمپنی

 

         کلچه
101,053.50  

        
202,107.00  

   

5 
شامپوی با کيفيت و ستندر کمپنی

 ملی ليتره  400بوتل 

 

           بوتل
36,330.00  

          
72,660.00  

   

گرام 140صابون جانشوی به وزن  6
 ستندرد کمپنی باکيفيت

 

         کلچه
101,173.50  

        
202,347.00  

   

7 
55*100روی پاک شکمبه يی باکيفيت 

280سانتی متر حد اقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی 

 

           تخته
33,945.00  

          
67,890.00  

   

8 
64*125جان پاک شکمبه يی باکيفيت 

490سانتی متر حداقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی

 

           تخته
19,461.00  

          
38,922.00  

   



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

9 
صابون دانی پالستيکی سرپوش دار

 ساده ستندرد کمپنی باکيفيت.

 

             عدد
9,414.50  

          
18,829.00  
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  شاهين 209قول اردوی 

1 
بابرس دندان پوش دارپالستيکی 

 کيفيت

 

 198,294.00 عدد
          

396,588.00  
   

ملی ليتر 50ان باکيفيت کريم دند 2
 ستندر کمپنی باکيفيت

 
 198,294.00 تيوپ

          
396,588.00  

   

5ماشين ريش صابوندار اول بسته  3
 دانه يی باکيفيت يکبار مصرف

5بسته  
دانه 
 يی

198,294.00 
          

396,588.00  
   

170صابون لباس شويی به وزن  4
 گرام با کيفيت و سنتدرد کمپنی

 

 198,294.00 کلچه
          

396,588.00  
   



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

5 
شامپوی با کيفيت و ستندر کمپنی

 ملی ليتره  400بوتل 

 

 99,147.00 بوتل
          

198,294.00  
   

گرام 140صابون جانشوی به وزن  6
 ستندرد کمپنی باکيفيت

 

 198,294.00 کلچه
          

396,588.00  
   

7 
55*100روی پاک شکمبه يی باکيفيت 

280سانتی متر حد اقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی 

 

 66,098.00 تخته
          

132,196.00  
   

8 
64*125جان پاک شکمبه يی باکيفيت 

490سانتی متر حداقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی

 

 33,049.00 تخته
            

66,098.00  
   

9 
صابون دانی پالستيکی سرپوش دار

 ساده ستندرد کمپنی باکيفيت.

 

 16,524.50 عدد
            

33,049.00  
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 ميوند 215قول اردوی 

1 
برس دندان پوش دارپالستيکی با

 کيفيت

 

    134,352.00 268,704.00 عدد



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

ملی ليتر 50ان باکيفيت کريم دند 2
 ستندر کمپنی باکيفيت

 

    134,352.00 268,704.00 تيوپ

5ماشين ريش صابوندار اول بسته  3
 دانه يی باکيفيت يکبار مصرف

5بسته  
دانه 
 يی

134,352.00 268,704.00    

170صابون لباس شويی به وزن  4
 گرام با کيفيت و سنتدرد کمپنی

 

    134,352.00 268,704.00 کلچه

5 
شامپوی با کيفيت و ستندر کمپنی

 ملی ليتره  400بوتل 

 

    67,176.00 134,352.00 بوتل

گرام 140صابون جانشوی به وزن  6
 ستندرد کمپنی باکيفيت

 

    134,352.00 268,704.00 کلچه

7 
55*100روی پاک شکمبه يی باکيفيت 

280سانتی متر حد اقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی 

 

    44,784.00 89,568.00 تخته

8 
64*125جان پاک شکمبه يی باکيفيت 

490سانتی متر حداقل به وزن 
 گرام ستندرد کمپنی

 

    22,392.00 44,784.00 تخته



1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته  
 

 
 

9 
صابون دانی پالستيکی سرپوش دار

 ساده ستندرد کمپنی باکيفيت.

 

    11,196.00 22,392.00 عدد

  موعی قيمت مج

 
 }درج گرددنام داوطلب {: نام داوطلب 

 }که آفر را امضا مينمايد، درج گردد امضای شخصی{ : امضای داوطلب 
تاريخ درج گردد{: تاريخ  



بابت  یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته
1398 یسال مال  

 

 
 

 ضمانت بانکیآفر:  تضمين
 08اجناس/ه فورم

 

 

 }درج گردد دواطلبی شماره{   :داوطلبی شماره

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

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

 }صفحات درج گردد تعداد مجموعیصفحه ه شمار{ حاتصف
 

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

 }درج گرددبانک  نام{ما: 

 }اداره درج گرددنام و آدرس مکمل {ذينفع: 

 }درج گرددتاريخ {تاريخ: 

 }شماره به ارقام درج گردد{شماره تضمين آفر: 

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

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

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

صورت به بدينوسيله  }درج گرددنام بانک {، ما براساس درخواست داوطلب
 مبلغ به حروف و ارقام{، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد ميسپاريم که  قطعی

در صورت که دريافت اولين تقاضای تحريری شما  بعد از را }درج گردد
 مرتکب اعمال ذيل گرديده باشد، بپردازيم:داوطلب 

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

داوطلب از پذيرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت  انکار )2(

 های ارائه شده در آفر

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه  )3(

 پيشنهاد از طرف داوطلب برنده

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

 طرف داوطلب برنده

 مادهمطابق حکم به دليل تخطی در اين داوطلبی در صورت محروميت داوطلب  )5(

 چهل و نهم اين قانون

 حاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد: اين ضمانت در



بابت  یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته
1398 یسال مال  

 

 
 

 یامضا تضمين آفر درصورتيکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت )6(

 ؛ يادستورالعمل برای داوطلبان طبققرارداد 

امضای قرارداد با ) 1( محض درصورتيکه داوطلب برنده نباشد، به )7(

به  رروز بعد از ختم ميعاد اعتبار آف 28) 2( ؛ ياداوطلب برنده

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

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

 

 ميباشد. اطاق تجارت بين المللی 785تضمين تابع مقرره منتشره شماره  اين

 
 }درج گردد مسئول مربوطامضای {امضا: 

 
 }مهر گردد{مهر: 

 
 
 



بابت  یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته
1398 یسال مال  

 

 
 

 نامه تضمين آفر اظهارآفر:  تضمين
 09اجناس/ه فورم

 

 }داوطلبی درج گرددشماره {   :داوطلبی شماره

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

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

 }و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار{
 

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

 }نام مکمل اداره درج گردد{: به

 م که:امضا نموديم، اظهار مينمائيما اشخاصيکه در زير 

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

از عقد قرارداد ما درصورت نقض وجايب تحت شرايط آفر می پذيريم که ما 
} دتاريخ درج گرداز { سر }سال درج گردد تعداد{با اداره برای مدت 

 محروم گرديم. وجايب داوطلب تحت اين آفر شامل موارد ذيل می باشد:

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب )1(

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

جدول قيمت  ز پذيرش تصحيح اشتباهات حسابی درانکار داوطلب ا )3(

 های ارائه شده در آفر

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه  )4(

 پيشنهاد از طرف داوطلب برنده

فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از  )5(

 .طرف داوطلب برنده

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

آفر بايد به نام  ه تضميننام مشترک، اين اظهار يادداشت: درصورت شرکت{
 }گرد هئارارا  آفر تمام شرکا
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 اجازه نامه توليد کننده
 10اجناس/ هفورم

 

 }درج گردد دواطلبی شماره{   :داوطلبی شماره

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

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

 }تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار{ حاتصف
 

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

 }درج گردد ادارهنام مکمل {به: 
 

 

نوع {کننده رسمیوليد ت}نام و آدرس مکمل توليد کننده درج گردد{ ما
آدرس مکمل کارخانه {فابريکه دربا داشتن  }اجناس توليد شده درج گردد
اجازه می  }نام مکمل داوطلب درج گردد{به  }های توليد کننده درج گردد

ارائه  }درج گرددنام و/يا شرح مفصل اجناس {دهيم آفر را به مقصد عرضه 
 عقد قرارداد نمايد. نموده و 

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

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

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

 }عنوان وظيفه درج گردد{عنوان وظيفه: 

 }نام مکمل داوطلب درج گردد{امضا از جانب: 

 }تاريخ امضا درج گردد{تاريخ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  نيازمنديها  جدول  - پنجم قسمت
 
 
 
 
 

 محتوياتفهرست 
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 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحويل .1

 تکميلو جدول ضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنيکی .3
 نقشه های تخنيکی .4

 و معاينات آزمايشات .5
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1398 یبابت سال مال یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته تحويلی لست اجناس و جدول   
الت 6شامل   

 
ه
ر
ا
م
ش

 

توضيح 
 اجناس 

محل تحويل واحد کميت    
نهايی 

ه صفح (مندرج
 معلومات
 )داوطلبی

طبق  شرايط تجارت بين المللی تحويلیتاريخ 
)(Inco terms 

اولين 
تاريخ 
تسليمی 
 اجناس 

آخرين تاريخ 
 تسليمی اجناس

 

تحويلی  تاريخ
ه پيشنهاد شد

داوطلب  توسط 
توسط داوطلب {

خانه پری 
 }گردد

1.

بـــــــرس
ـــــدان دن
پـــــــوش
ــتي دارپالس
ـــا ـــی ب ک

 کيفيت

ــتدر  مطابق
ــدول ــه ج ب
قيمــت هــای
ــــماره  4ش
ـــــــمت قس
ــــــارم چه

 شرطنامه.
ـــــــوت: ن
ــــــد متعه
مکلــف اســت
ــــــداقل ح

)50% (
ــــــاس اجن
ـــــــامل ش
ــــرارداد ق
هـــر قـــول
اردو (الت)
مطابق پــالن
ــــــت رياس
ــــتيک لوژس
ــتيز ستردرس
ـــديريت و م
ــــــــای ه

 عدد

ــول ــو ق ديپ
ــــای اردو ه
ــاع وزارت دف

 ملی.
ــت ــوت: جه ن
ــات در معلوم
ــه ــه ب رابط
محالت مقصــود
و نهايی بــه

ــــاده  14.5م
ـــــــتور دس
العمل بــرای
ــــان داوطلب
ــــمت دوم قس
ـــــرطنامه ش
ــــــــفحه ص
ـــــات معلوم
ــــــــرای ب
ــــان داوطلب
ــــــه مراجع

 گردد.

بعد از عقد
 قرارداد

الی اخير سال 
1398مالی   
 
 

 

2.

کــــــريم
ـــــدان دن
ـــت باکيفي

ملـــــی 50
ليتــــــر
ـــــتندر س
ـــــی کمپن

 باکيفيت

  تيوپ

3.

ـــــين ماش
ريـــــــش
ــابوندار ص
ــته اول بس

دانــــه 5
يــــــــی
ـــت باکيفي
ـــــار يکب

 مصرف

بسته 
5 

دانه 
 يی
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4.

ـــــابون ص
لبــــــاس
ــه ــويی ب ش

170وزن 
ــا ــرام ب گ
ـــت و کيفي
ــــنتدرد س

 کمپنی

ــــتيک لوژس
ـــول اردو ق
هــا اجنــاس
ـــــــامل ش
ــــرارداد ق
ــد از را بع
ـــوری و منظ
ــــــــد عق
ــــرارداد ق
ــــــابق مط
ــــه و نمون

ــات درمشخ ص
ـــــط دو قس
ـــاوی در مس
ــی ــدت ال م
ســـه مـــاه
بدون تعلــل
ــو ــه ديپ ب
ــــــــای ه
ـــــه مربوط
ــــــليم تس
ـــــد. نماي
ـــــاقی متب
اجناس حســب

 ON)ضرورت 
CALL)  از

ـــــــد مته
ــــت درخواس

 ميگردد.
 

  کلچه

5.

ــــامپوی ش
با کيفيــت
ـــتندر و س
ـــــی کمپن

400بوتـــل 
ملـــــــی

 ليتره 

  بوتل

6.

ـــــابون ص
ــــوی جانش
ــــه وزن ب

گـــرام 140
ــــتندرد س
ـــــی کمپن

 باکيفيت

  کلچه

7.

ـــاک روی پ
شکمبه يــی
ـــت باکيفي

100*55 
ـــــانتی س
متــر حــد
اقــل بــه

280وزن 
گــــــرام
ــــتندرد س

 کمپنی 

  تخته
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8.

ــاک ــان پ ج
شکمبه يــی
ـــت باکيفي

125*64 
ـــــانتی س
متـــــــر
حداقل بــه

490وزن 
گــــــرام
ــــتندرد س

 کمپنی

  تخته

9.

ـــــابون ص
دانــــــی
ـــتيکی پالس
ـــــرپوش س
ــاده دار س
ــــتندرد س
ـــــی کمپن
 باکيفيت.

  عدد
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قابل  :  آن تکميل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات 
 تطبيق نيست

 در و واقعی بايد  تکميلی ريختا نمايد. تکميل را جدول اين بايد اداره{

 المللی بين تجارت شرايط و اجناس تحويلی شده درخواست  ريختا به مطابقت

)INCOTERMS( باشد{ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مشخصات تخنيکی .1
بابت  یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته

 NPA/MOD/98/G-2426/NCB 1398 یسال مال

شماره 
 

 توضيح 
 خدمات 

 کميت

(درصورتيکه 
قابل اجرا 

)باشد

 محل اجرا واحد فزيکی
تاريخ نهايی 
 تکميل خدمات

 هشمار{
درج 
 }گردد

توضيحات {
خدمات ضمنی

 }ددرج گرد

 اقالم مقدار{
 }درج گردد

واحد فزيکی {
 }درج گردد

 محلنام {
 }درج گردد

تاريخ تکميل {
 }درج گردد
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 مشخصات شماره

معادل آن ستندرد  دارپالستيکی با کيفيت دنتکس همچو برس دندان 1
 تابع نمونه کمپنی

همچو معادل آن   ملی ليتر 50 باکيفيت عالی سيننو کريم دندان 2
 تابع نمونه ستندرد کمپنی

 باکيفيت دارکو دانه يی 5ماشين ريش صابوندار اول بسته  3
 تابع نمونه همچو معادل آن  ستندرد کمپنی يکبار مصرف

به وزن  دورو  ويا همچو معادل آن صابون لباس شويی با کيفيت 4
 مونهگرام تابع ن 170حداقل 

 400به داخل بوتل  فکس ويا همچو معادل آن شامپوی با کيفيت 5
 تابع نمونه ملی ليتره ستندرد کمپنی

قل به وزن حدا باکيفيت فکس ويا همچو معادل آن صابون جانشوی 6
 تابع نمونه گرام ستندرد کمپنی 140

سانتی متر حداقل به وزن  55*100روی پاک شکمبه يی با کيفيت  7
 ستندرد کمپنی تابع نمونه گرام 280

سانتی متر حداقل به وزن  64*125جان پاک شکمبه يی با کيفيت  8
 گرام ستندرد کمپنی تابع نمونه 490

ستندرد کمپنی تابع  وطنی صابون دانی پالستيکی سرپوش دار ساده 9
 ويا همچو معادل آن نمونه

 

 معاينات و آزمايشات 

 و آزمايشات درج معاينات لست: گردندمی ذيل اجرا  معايناتآزمايشات و 
 گردد

 

 حين تسليمی جنس از نوعيت و کيفيت جنس صورت  -  تفتيش بصری اجناس
 ميگيرد.

 حين تسليمی مواد از تکميل  - تفتيش برای تکميلی مقدار اجناس
 مقدار جنس به مالحظه سند فرمايش صورت ميگيرد.

  حين تسليمی از نوعيت و کيفيت  – تفتيش برای مشخصات تخنيکی اجناس
 صورت ميگيرد. تصديقجنس 

ساير تفتيش و بررسی که ادارات ذيربط اخذ کننده ومصرف کننده را در 
 رابط به تخنيکی بودن اجناس اطمينان دهد
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همه تفتيشی ها و بررسی ها حين تسليمی جنس توسط هئيات موظف در موقع  
  تحول دهی جنس صورت ميگيرد.
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 شرايط عمومی قراردادقسمت ششم: 

-1ماده 
 تعريفات

 

  اصطالحات آتی معانی ذيل را افاده می نمايند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

و کتبی ميان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2
شمول ضمايم،شامل اسناد قرارداد به است که  هادار

 ميباشد. آناسناد مربوط  و ملحقات

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

قيمت قرارداد: قيمت قابل پرداخت به اکمال کننده -4
گرديده و میقرارداد مشخص  هموافقتنام در است که

و يابق مندرجات قرارداد تنقيص، تزئيد تواند مطا
 تعديل گردد. 

 روز تقويمیروز:  -5

جناس و خدمات ضمنی آن (در صورتاکمال ا: تکميل -6
مطابقت با شرايط دراکمال کننده توسط موجوديت) 

 قرارداد. مندرج

موادخام، ماشين آالت، تجهيزات و ساير اجناس: -7
ايناکمال کننده آن را تحت شرايط اشيای که 
 نمايد.می تهيه  ادارهبرای قرارداد 

ضمنی مربوط راکه اجناس و خدمات  نهاديستاداره:  -8
 تدارک می نمايد. شرايط خاص قراردادمطابق 

متمم اجناس تحت اين قراردادخدمات  خدمات ضمنی: -9
حفظ و مراقبت ابتدائی بيمه، نصب، آموزش ومانند 

مکلفيت های اکمال کننده تحت اين قرارداد ساير و
 ميباشد.

شرايط خاص قرارداد: مجموع شرايط قابل تطبيق -10
ه از طرف اداره با نظرداشت ماهيتباالی قرارداد ک

 و نوعيت تدارکات تعيين می گردد. 

حقيقی و يا حکمی است که قراردادی فرعی: شخص -11
يا اجرای تحت اين تدارکاتاجناس  از یقسمتاکمال 

ضمنی آن را با در نظر داشت احکامخدمات از  بخش
 قانون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.

قی يا حکمی است که طبقحقيکننده: شخص  اکمال -12
احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با وی عقد

 قراداد گرديده باشد.

شرايط درمحل که : اجناس تدارک شدهتسليمی  محل -13
 .مشخص می گردد خاص قرارداد
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اسناد -2ماده 

 قرارداد
 

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

و ترتيب تقدم آن ها درملزوم يکديگر بوده 
موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحيث يک کل

 اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

تقلب و -3ماده 
 فساد 

،تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1
ی در مراحل داوطلبی يااداجبار و اغفال توسط قرارد

اطالعميتواند با اجری قرارداد اطمينان حاصل نمايد، 
روز قرارداد را )14کتبی به قراردادی در خالل مدت (

قرارداد در روشنی بند فسخ نمايد. در اين صورت فسخ
صورت گرفته و احکام شرايط عمومی قرارداد  35ماده  1

ق می باشد.قابل تطبي شرايط عمومی قرارداد 35ماده 

در اين ماده معانی ذيل را افادهاصطالحات آتی    -1
 :می نمايند

يادادن  ،دريافت ،درخواست از : عبارتفساد )1(
مستقيم هرچيزصورت مستقيم يا غير هب نهادپيش

های غيرمناسب کارکرد با ارزشيکه به صورت
(کارمندان تدارکات يا مديريت جانب ديگر
 ؛دهدرا تحت تاثير قرار قرارداد) 

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول: تقلب )2(
کتمان حقايق که عمدًا و يا سهوًا به منظور
اغفال کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد
جهت حصول منفعت مالی و غير مالی و يا اجتناب

 از اجرای مکلفيت ها صورت گيرد؛
ردو يا بيشت: عبارت از سازش ميان تبانی )3(

کارمندانطلبان و داوطلبان و يا ميان داو
صد نامناسبابدست آوردن مقاداره که به منظور 
اعمال نادرستقراردادن  به شمول تحت تاثير

 سائرين طرح گرديده باشد؛
رسانيدن به کارمندانتهديد و يا ضرر  :اجبار )4(

تدارکات و مديريت قرارداد و يا ساير
داوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن

مستقيم يا غير مستقيم؛  اعمال آنان به صورت
اخالل و موانع: تخريب، تزوير، تغييرايجاد  )5(

يا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه
 تدارکات. 

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

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

در اين سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده 4.1 معانی -4ماده 
 می نمايد.   
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 تجارت بين المللیشرايط  4.2

حقوق و ين المللی وتجارت باين سند شرايط در  -1
مشخص شرايط خاص قراردادوجايب طرفين در آن در 

می گردد مشروط بر اين که با مندرجات قرارداد در
 تناقض نباشد؛

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

هاستفاد، مشخص می گردد شرايط خاص قرارداددر 
  صورت می گيرد.  

 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 میمذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 
 گردد.

 تعديل 4.4

تعديل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد
که مطابق احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و مندرجات

 شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

  ءعدم استثنا 4.5

مهلتتخفيف،   اين بند، هيچگونه 2با رعايت جز  -1
دهی، يا اجتناب از تطبيق شرايط و مکلفيت ها توسط
يکی از جانبين که حقوق طرف ديگر را متاثر، محدود

و استثنامجاز نبوده يا به آن لطمه وارد نمايد 
از جانبين، يکینقض قرارداد توسط قرار دادن 

  را مجاز نمی سازد. تداوم نقض قرارداد 

ياهر گونه استثنا قراردادن حقوق، صالحيت ها  -2
تحت اين قرارداد کتبی و تاريخ داشته هجبران خسار

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

 باشد. 

  قابليت جدايی 4.6

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

شرايطاحکام و منجر به الغا و عدم تطبيق ساير 
 قرارداد نميگردد. 

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

کهدر داوطلبی های بين المللی اين اسناد به زبان 
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مشخص گرديده، ترتيب ميگردد.شرايط خاص قرارداد در
در صورتيکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به

يب گرديده باشد، ترجمه تصديقساير زبان ها ترت
آن نيز ضم قرارداد ميگردد، که در صورت نيازشده 

 به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط ميگردد. 

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

شرکت -6ماده 
 های مشترک

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

واجد -7ماده 
 بودن شرايط

تابعيتاکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1
اکمال کننده کشور واجد شرايط را داشته باشند.هر 

و يا قراردادی های فرعی وی در صورتيکه تبعه يک
کشور بوده يا در آن کشور ثبت باشد، و يا به اساس
قانون همان کشور فعاليت نمايند، اتباع همان کشور

 محسوب ميگردند. 

س و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد بايداجنا تمام 7.2
اصطالحمنشا از کشور واجد شرايط را داشته باشند. 

منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج،
ا در نتيجه ساخت، پروسسکشت، توليد و پروسس شده و ي

ساير مراحل صنعتی ماهيت اوليه آن تغييرو يا طی 
  نموده باشد. 

يهاطالع -8ماده 
 ها 

هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفين تحت اين قرارداد 8.1
بصورت کتبی صورت ميگيرد. هدف از کتبی عبارت از
تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دريافت

 آن می باشد.  

اطالعيه سر از تاريخ تسليمی و يا تاريخ موثر آن 8.2
معتبر می باشد. در صورت هر دو تاريخ تسليمی و
تاريخ اعتبار همان تاريخ که بعد تر باشد، قابل

 اعتبار خواهد بود. 

قانون -9ماده 
 نافذ

قوانين جمهوری اسالمی افغانستاناين قرارداد تابع  9.1
جمهوریبوده و تفسير آن نيز در روشنی قوانين 

 صورت ميگيرد.  اسالمی افغانستان

حل -10ماده 
 منازعات 

اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خويش 10.1
را برای حل منازعات و اختالفات ناشی از اين قرارداد

 کرات غير رسمی بخرچ دهند.  ابا استفاده از مذ
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حل منازعه يا روز جانبين در) 28در خالل (هرگاه  10.2
موضوع، به نتيجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسطاختالفات 

شرايط خاص قراردادبه مرجع حل وفصل منازعات مندرج 
 ارجاع ميگردد. 

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

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

 ؛ ونمايند

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

تفتيش -11ماده 
و بررسی ها

 توسط حکومت

مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات اکمال کننده 11.1
و ياد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط اين
قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد.

از یاکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگير
تفيتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده

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

حدود -12ماده 
 تاکماال

جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1
 می شود. مشخص  نيازمنديها

تحويل -13ماده 
 مربوط و اسناد

جدولاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1
ماده 1با رعايت بند جدول نيازمنديها مندرج  اکمال

صورت ميگيرد.  جزئيات قرارداد شرايط عمومی  33
انتقال و ساير اسناد که توسط اکمال کننده بايد

مشخص شرايط خاص قراردادتسليم داده شوند، در 
 ميگردد. 

-14ماده 
ليت هایوومس

 اکمال کننده

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

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

قيمت -15ماده 
 قرارداد

و خدمات ضمنی اکمال شده، به پرداخت ها به اجناس 15.1
کننده صورت ميگيرد. هر نوع اساس قيمت آفر اکمال
از اين شرايط عمومی قراردادتعديل قيمت مجاز در 

  امر مستثنی است. 

شرايط -16ماده 
 پرداخت

پرداخت درصورتيکه قابلپيش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1
صورت ميگيرد.  شرايط خاص قراردادطبق ، )اجرا باشد

درخواست پرداخت خويش را بصورت کتبیاکمال کننده  16.2
توام با انوايس که نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی
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اکمال شده و ايفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به
  اداره ارائه می نمايد. 

) روز بعد30به اکمال کننده در خالل مدت ( پرداخت ها 16.3
از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، صورت
ميگيرد. در صورت تاخير حکم ماده سی و نهم قانون

 تدارکات تطبيق می گردد.  

افغانی صورت واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4
تصفحه معلوماميگيرد مگر اينکه اسعار قيمت آفر در 

 طور ديگر تذکر رفته باشد. داوطلبی 

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

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

-17ماده 
ماليات و
مکلفيت های

 گمرکی

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

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

عوارض گمرکی، قيمت جواز و غيره الی تسليمی اجناس
 به اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. 

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

،کشورفرمايش دهنده در (در صورت موجوديت) امتيازات
 استفاده نمايد. 

تضمين -18ماده 
 اجرا

تذکرشرايط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوريکه در  18.1
روز بعد از در 10رفته، اکمال کننده بايد در مدت 

يافت نامه قبولی آفر تضمين اجرا را برای مبلغ
  تهيه نمايد.  ،شرايط خاص قراردادمشخص شده در 

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

  باشد. 

بايد به واحد پولی مندرج قرارداد ياتضمين اجرا  18.3
ساير واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده

يا ساير اشکالی مورد قبولشرايط خاص قرارداد 
 اداره، ارائه گردد.  
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) روز بعد از تکميل28تضمين اجرا در خالل مدت ( 18.4
تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفيت های

مگراينکه درورنتی، به اکمال کننده مسترد ميگردد، 
 مشخص شده باشد. ديگر طورشرايط خاص قرارداد 

حق -19ماده 
 و نشر چاپ

حق چاپ و نشر در ترسيمات، اسناد، و ديگر مواد که 19.1
در برگيرنده معلومات که توسط  اکمال 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. 

-20ه ماد
 معلومات محرم

اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و 20.1
يا ساير معلومات که طور مستقيم و يا غير مستقيم
توسط ساير طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گرديده
است را بدون موافقه کتبی طرف افشا نمايند. حتی در
صورتيکه اين معلومات قبل، در جريان و يا بعد از

يا ختم قرارداد فراهم گرديده باشد. علی الرغم فسخ
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 نياز باشد، فراهم نمايد. در

ادی فرعی را بهاينصورت اکمال کننده تعهد قرارد
شرايط  20منظور حفظ محرميت در مطابقت با ماده 

  اخذ می نمايد.  عمومی قرارداد

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

.نمايداين قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 
اسناد، کننده نبايد همچو، اکمال ترتيببه همين 

را اداره ر معلومات دريافت شده ازارقام و يا ساي
از اجرای اين قرارداد، استفاده غير مقاصدبه 

 .نمايد

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

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

 سازند؛

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

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

 کننده بوده است ؛ يا 
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اختيار طرف قراردادمعلومات که بطور قانونی در  -4
از جانب طرف سوم که مکلف به رعايت محرميت نمی

  باشد، قرار گرفته باشد.

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

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

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

عقد -21ماده 
 قرارداد فرعی

اعطای مورد در تباً که بايد اداره را اکمال کنند 21.1
صورتيکه قبًال تحت اين قرارداد، در فرعی هایقرارداد

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

شرايط  7و  3 موادهای فرعی بايد احکام  قرارداد 21.2
  رعايت نمايند.را  عمومی قرارداد

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

فيصد قيمت اصلی قرارداد 20قرارداد فرعی بيشتر از 
اين عمل نقض قانون تدارکات و تعهداتاعطا شده باشد 

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.  

-22ماده 
مشخصات و

 معيارها

 مشخصات تخنيکی و ترسيمات 22.1

قابل اکمال تحت اين قرارداد بايداجناس و خدمات  -1
5قسمت  مندرجبا مشخصات تخنيکی و ستندرد های 

 در .مطابقت داشته باشند نيازمنديهاجدول 
نشده باشد، قابل اجرا ذکرستندرد صورتيکه کدام 

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

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

که به نمايندگی از اداره ترتيب گرديده است و در
اختيار وی قرار می گيرد با صدرو اطالعيه عدم

 مسووليت به اداره انکار نمايد.

از کودها و ستندردهايکهرارداد در صورتيکه در ق -3
ابقت به آنها تطبيق ميگردد تذکرمط قرارداد در
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رفته باشد، ويرايش و تجديد چنين کود ها همانی
مشخص گرديده جدول نيازمنديهاخواهد بود که در 

است. در جريان تطبيق قرارداد هر نوع تغيير در
کود ها و ستندردها صرف در صورت تائيد آن توسط

شرايط عمومی  33اداره و در مطابقت با ماده 
 قابل اجرا می باشد.  قرارداد

بسته -23ماده 
 و اسناد بندی

منظوره بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1
جلوگيری از تخريب و يا فاسد شدن آن الی رسيدن به

د. بسته بندی بايدنماي مقصد نهايی بسته بندی می
توانايی مقاومت در برابر گرما، سرما، رطوبت و يا

ی باز را داشته باشد. وزنقرار گرفتن در معرض هواي
و اندازه بسته بندی بايد با در نظرداشت فاصله مقصد

  نهايی و شيوه انتقاالت و بارچاالنی تعيين گردد. 

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

خاصشرايط درج گرديده بشمول معيارات مندرج  
و ساير رهنمود های ارائه شده توسط اداره قرارداد

  مطابقت داشته باشد. 

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

،مقابل مفقودی در –بوده  از کشور واجد شرايط
جريان توليد، انتقال، نگهداری و تحويلتخريب در 

 شرايط تجارت بين المللیبا در مطابقت 
(Incoterms2010)شرايطاجراء يا به طوريکه در  قابل
، مگربيمه شده باشد ،مشخص شده است خاص قرارداد
طوری ديگر ذکر شده شرايط خاص قرارداداينکه در 

 باشد. 

-25ماده 
 انتقال 

شرايط تجارت بينقت با انتقال اجناس در مطاب 25.1
اينکه درصورت ميگيرد، مگر (Incoterms2010) المللی

 ی تذکر رفته باشد.طور ديگر شرايط خاص قرارداد

  -26ماده 
آزمايشات و 

 معاينات 

از جانبمصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1
اجناس و خدمات معاينات  تمام آزمايشات واداره، 

درجشرايط خاص قرارداد  طوريکه دررا ضمنی مربوط 
 نجام خواهد داد.گرديده، ا

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

ساير محالت در داخل جمهوری اسالمی يا ومقصد نهايی 
از آن تذکر شرايط خاص قرارداداقغانستان که در  

اين ماده 3رفته باشد انجام يابد. با رعايت بند 
در صورتيکه آزمايش و معاينه در محالت مربوط اکمال
کننده و يا قراردادی فرعی وی انجام يابد، تسهيالت
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و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمينه دسترسی به
ترسيمات و معلومات توليد به معاينه کننده گان بدون

 ارف از جانب اداره فراهم ميگردد. تقبل مص

آزمايشات و يا نمايندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3
را شرايط عمومی قرارداد  26.2 ماده مندرج معاينات

ف مربوطتمام مصاراداره  اينکهخواهد داشت، مشروط بر
 به همچو حضور را متحمل شود. 

همچو آزمايشات وآماده  کمال کنندهدر صورتيکه ا 26.4
ه قبلی که محل و زمان انجاماطالعياينات باشد، با مع

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.

يا و اکمال کننده هر آزمايش  ميتواند از دارها 26.5
نبوده اما بمنظورقرارداد درج  را که درمعاينه 

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

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

گردد. همچنان در صورتيکه چنين آزمايشات و معاينات
پيشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام ساير

جايب وی تحت اين قرارداد را متآثر سازد، تعديالتو
الزم در تاريخ تحويل و تکميل و ساير وجايب متآثره

 صورت ميگيرد. 

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

پرزه جات آن را که در ياو ميتواند اجناس  اداره 26.7
آزمايش مورد قبول قرار نمی گيرد و يا در مطابقت
به مشخصات  نباشد، رد نمايد. اکمال کننده مکلف
است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحيح يا

که بمنظور مطابقت اجناستعويض نموده و تغييرات را 
با مشخصات مورد نياز می باشد، بدون 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.

واکمال کننده موافقه مينمايد که اجرای آزمايش  26.8
و پرزه جات آن، حضور اداره و يااجناس معاينه 

نماينده وی در جريان آزمايش و يا ارائه گزارش بر
فراهم سازی ورنتی ها و ساير اين ماده  6 مبنای بند
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مکلفيت های تحت اين قرارداد توسط داوطلب را متآثر
 نمی سازد. 

ريمهج -27ماده 
 تاخير 

در صورتيکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام يا 27.1
قسمتی از اجناس يا تکميل قسمت يا تمام خدمات ضمنی
آن در زمان معينه آن نگردد، جريمه تآخير مطابق حکم

قانون تدارکات و حکم يکصد و  هشتمماده سی و نهم 
طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع

قدار جريمه تاخير وضع شدهميگردد. در صورتيکه م
فيصد قيمت مجموعی قرارداد گردد، 10بالغ بر 

فسخ شرايط عمومی قرارداد  35قرارداد مطابق ماده 
 ميگردد.  

-28ماده 
 ورانتی

جديد، اکمال کننده تضمين مينمايد که تمام اجناس 28.1
مودلها ميباشد و اينکهجديد ترين  مستعمل و از غير

می طرح و مواد را شامل درسازی ها آنها تمام به
تصريحديگری  قرارداد طور ، مگراينکه درباشند

 گرديده باشد. 

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

اجراآت ، فروگذاری اجناس عاری از نواقص ناشی از
يا کتمان و يا نواقص ناشی از ديزاين، مواد، طرز
کار، تحت استفاده معمول شرايط موجود در مقصد

 نهايی، می باشد.  

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

ماه بعد از 18تذکر رفته است و يا به مدت  قرارداد
تاريخ حمل از بندر يا بارگيری از کشور منشا، هر

مگردوره که زدوتر تکميل گردد، اعتبار خواهد داشت. 
طور ديگر تذکر رفته شرايط خاص قرارداداينکه در 

 باشد.

اداره بمحض دريافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده 28.4
را از ماهيت نواقص بشمول شواهد موجود مطلع می
سازد. اداره زمينه های مناسب بمنظور مالحظه رفع

  نواقص توسط اکمال کننده را فراهم ميسازد.  

مدتدر ، اکمال کننده اطالع از نواقصمحض دريافت  به 28.5
ناس ناقص را  بدوناج ،شرايط خاص قرارداد مندرج

 تحمل مصرف توسط اداره ترميم يا تعويض می نمايد. 

در صورتيکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص 28.6
شرايط خاص قرارداددر مدت ميعاد معينه مندرج  

نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ريسک اکمال
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کننده  روی دست ميگيرد. اين اقدامات ساير حقوق
  تحت اين قرارداد را متآثر نمی سازد.    اداره

حق -29ماده 
 ثبت اختراع

اين ماده توسط 2اکمال کننده در صورت رعايت بند  29.1
اداره، مسئوليت حقوقی ناشی از نقض و يا اتهام نقض
حق اختراع، ديزاين، عالمه تجارتی، حق نشر و ساير

موجودحقوق مالکيت فکری و يا حقوق مالکيت و جايداد 
توسط اکمال به شمول مصارف حقوقیدر معياد قرارداد 

 . می پذيردبه داليل ذيل 

اجناس هنصب اجناس توسط اکمال کننده يا استفاد -1
 آنجا واقع ميباشد؛ و کشوريکه محل آن در در

آنجا توليد شده هرکشوريکه اجناس در فروش در -2
 اند

معافيت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزایاين 
آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و يا در
قرارداد ضمنًا 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. 

در صورت اقامه دعوی و يا ادعا عليه اداره ناشی از 29.2
اين ماده، اداره اکمال کننده 1موارد مندرج بند 

و اکمال کننده اقدامبا اطالعيه کتبی مطلع ساخته را 
به طی مراحل دعوی و ادعا به مصرف خود نموده و

را به مصرف خوديا دعوی بمنظور تسويه ادعا مذاکرات 
  انجام می دهد.

روز بعد از دريافت 28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3
اطالعيه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خويش به
منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره
حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا

 می باشد. 

وطی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  29.4
به درخواست اکمال کننده انجام داده، ومذاکره را 

اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.

اداره مسئوليت حقوقی ناشی از نقض و يا اتهام نقض 29.5
حق اختراع، ديزاين، عالمه تجارتی، حق نشر و ساير
حقوق مالکيت فکری و يا حقوق مالکيت و جايداد موجود

داره را  به شمول مصارفدر معياد قرارداد توسط ا
 حقوقی به عهده می گيرد.  

ودحد -30ماده 
 ليتوومس

 حاالت سوء رفتار يا غفلت جرمی: به استثنای 30.1
تحت اين قرارداد، مسووليتکننده  اکمال -1

تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از
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دست دادن توليد يا از دست دادن مفاد، مصارف
اينکه اين تکتانه را ندارد، مشروط بر

استثنا وجايب اکمال کننده که عدم اجرای
منجر به وضع جريمه تاخير می گردد را شامل

 نگردد؛
وعه مسووليت اکمال کننده تحت قراردادممج -2

و قصور بيشتر از مجموعه قيمت قرارداد بوده
نمی تواند، مشروط بر اينکه حد در بر گيرنده
مصارف ترميم يا تعويض تجهيزات ناقص يا

ه تخطیخسارکلفيت اکمال کننده برای جبران م
 حقوق حق اختراع نباشد.  

يريغت -31ماده 
قوانين و در

 نافذه مقررات

ديگری ذکر شده قرارداد طور به استثنای اينکه در 31.1
) روز28هشت ( بيست و مدتبعد از در صورتيکه باشد، 
قانون، مقرره، مصوبه، تاريخ تسليمی آفر قبل از

حيثيت داراینظامنامه که فرمان، متحد المال يا 
جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصويب، قانونی در

طوريکه منجر به تعديل گرديده باشد، يا ملغی ،نشر
تغيير تاريخ تسليمی يا قيمت قرارداد گردد، تغييرات

وارد در تاريخ تحويلی و قيمت قرارداد ، معادل
ردد. علی الرغم اين در صورتيکه تغيير در قيمتميگ

قرارداد در تعديل قيمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته
شده باشد، تعغيرات معادل قابل اجرا دانسته نمی

 . شود

حاالت -32ماده 
 غيرمترقبه

)Force Majeure( 

در صورت وقوع  تآخير در اکمال در اثر حاالت غير 32.1
استرداد تضمين اجرا يا مترقبه جريمه تآخير، عدم

فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی
 باشد. 

) در اين مادهForce Majeureهدف از حاالت غير مترقبه ( 32.2
عبارت از واقعات يا شرايط خارج از کنترول اکمال
کننده که قابل پيش بينی و جلوگيری نبوده و منشا

نباشد. اين حاالتآن ناشی از غفلت و بی پروايی وی 
جنگ می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

ها يا انقالبات، آتش سوزی ها، سيالب ها، بيماری های
بوده تحريم حمل و نقل، قرنطينواگير، محدوديت های 

 می تواند. 

در صورت وقوع حاالت غير مترقبه، اکمال کننده در 32.3
اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر داليل وقوع
آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفيت های خويش
تا حدی امکان ادامه داده و راه  های بديل اجرای

نباشد را غيرمترقبهقرارداد که متآثر از حاالت 
ه اداره هدايت کتبی ديگریجستجو می نمايد. مگر اينک

 را صادر نموده باشد. 
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- 33ماده 
و دستور تغيير

تعديالت 
 قرارداد

شرايط عمومی  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1
، در هر زمان با صدور اطالعيه، تغييرات الزمقرارداد

را در محدوده حدود قرارداد در يک يا چند موارد ذيل
  وارد نمايد:

يا مشخصات، در ، طرح ها، ديزاينترسيماتدر  -1
تحت اين قرارداد صرف برای اداره صورتيکه اجناس
 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 33.2
مصارف و يا زمان مورد نياز برای اجرای مکلفيت های
اکمال کننده تحت اين قرارداد گردد، تعديالت الزم در
قيمت قرارداد، جدول تکميل و يا هر دو وارد گرديده
و قرارداد طبقآ تعديل ميگردد. هر گونه در خواست

روز 28ال کننده تحت اين ماده بايد تعديل توسط اکم
بعد از تاريخ در يافت دستور تغيير توسط اکمال

 کننده صورت ميگيرد. 

خدمات ضمنی قابل تهيه که شامل قرارداد نباشد، قيم 33.3
قبل از ارائه آن توسط طرفين قرارداد، موافقه
ميگردد. اما نمی تواند از قيمت هائيکه اکمال کننده
برای عرضه خدمات مشابه برای ساير طرف ها در يافت

 می نمايد، تجاوز نمايد. 

هر گونه تعديل يا تغيير در شرايط قرارداد صرف در 33.4
 صورتی امضا تعديالت توسط طرفين معتبر می باشد. 

تعديل -34ماده 
ميعاد قرارداد 

ميعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با هرگاه در 34.1
شرايط مواجه گردد که منجر به عدم توانايی وی در
اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت

گردد، موضوع را شرايط عمومی قرارداد  13به ماده 
تآخير و داليل آن فورًا طور کتبی با ذکر مدت محتمل

صورت لزوم تعديل ميعاد قرارداد دراطالع می دهد. در
د و هشتمروشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو

  طرزالعمل تدارکات، صورت می گيرد. 

شرايط  32 مندرج ماده به استثنای حاالت غير مترقبه، 34.2
، تاخير توسط  اکمال کننده در انجامقراردادعمومی 

اد، منجر به وضع جريمهدمکلفيت هايش تحت اين قرار
شرايط عمومی قرارداد  26تآخير در مطابقت با ماده 

ميگردد. مگر اينکه ميعاد اعتبار قرارداد در مطابقت
  اين ماده تعديل گرديده باشد.   1با بند 
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ختم و -35ماده 
 قرارداد فسخ

 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

در صورت وقوع موارد ذيل، اداره می تواند با -1
صدور اطالعيه کتبی به اکمال کننده قرارداد را

 تمامًا يا قسمًا فسخ نمايد. 
بخش يايک حويلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  )1(

مندرج قرارداد يا در مدت تمد تمام اجناس در
عمومیشرايط   34هآن طبق ماد هتمديد شد
  ، نگردد. قرارداد

موفق به اجرای ساير وجايب هرگاه اکمال کننده )2(
 ؛ يامندرج قرارداد نگردد

هر گاه اداره بر اين باور برسد که اکمال )3(
کننده در جريان داوطلبی يا اجرای قرارداد

شرايط 3دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 
 زده باشد.  عمومی قرارداد 

ماده 1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2
، اکمال کننده مکلف بهشرايط عمومی قرارداد 35

جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می
اکمال کنندهدر صورت فسخ قسمی قرارداد باشد. 

مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1

اداره در هر زمان میدر صورت افالس اکمال کننده،  -1
تواند با صدور اطالعيه به اکمال کننده، قرارداد
را فسخ نمايد. در صورت فسخ به دليل افالس، جبران

 خساره به اداره قابل تاديه نمی باشد.

 يک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

،به اکمال کننده ل اطالعيهميتواند با ارسا اداره -1
فسخ نمايد. اطالعيه بايد قرارداد را قسمًا يا کالً 

مبين فسخ يک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ
 قرارداد، و تاريخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

روز بعد از 28اجناس تکميل شده و آماده انتقال  -2
مطابق شرايط ،اخذ اطالعيه فسخ توسط اداره

قرارداد و قيمت قرارداد پذيرفته ميشود.  برای
اداره يکی از موارد ذيل را اجناس باقيمانده،
 انتخاب می نمايد:

شرايط ور مطابقت با بخش د تحويل و تکميل هر )1(
 و ياقيم قرارداد؛ 

قسمت باقيمانده و پرداخت مبلغانصراف از  )2(
خدمات موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس و

که قبًالئيبخش ها مواد و که قسمًا تکميل و ضمنی
 شده است.توسط اکمال کننده تهيه 
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-36ماده 
 واگذاری

اکمال کننده مکلفيت های خود تحت اين و اداره 36.1
د، مگرنکرده نميتوان قرارداد را کالً يا قسماً واگذار

 شده باشد. کسبقبلی جانب ديگره موافقاينکه 

منع -37ماده 
 صادرات

در انجام تماماکمال کننده علی الرغم مکلفيت  37.1
رسميات صادرات، هر نوع محدوديت صادرات متوجه

يت وضعداداره، جمهوری اسالمی افغانستان و يا محدو
اس و سيستم ها وشده در استفاده از تجهيزات، اجن

که توسط کشور منشا وضع گردد وخدمات در افغانستان 
دات مندرجتوانائی اکمال کننده در ايفای تعه

اکمال کننده را از مکلفيت قرارداد را سلب نمايد
اکمال براينکه سازد، مشروطايفای تعهداتش معاف می 

کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور
   انجام اکماالت را ارائه نمايد.  
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 شرايط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

  

شرايط  ه ماد
 عمومی قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد موادضمايم  و تعديالت

 1بند  8جز 
شرايط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 دفاع ملی ج.ا.اوزارت   : ادارهنام 

 1بند  13جز 
شرايط  1ماده 

 عمومی قرارداد

های  ديپو  از: اند عبارت /مقصد نهايیمحل  پروژه
 ذيل وزارت دفاع ملی:

 محالت مقصود

سيالب واليت جالل آباد  201قول اردوی  
کمپ  201ديپوی ساحوی مقيم قول اردوی 

 کمبيری

تندر واليت گرديز ديپوی  203قول اردوی 
 تندر 203ساحوی مقيم قول اردو 

اتل قندار ديپو ساحوی  205قول اردوی 
 اتل 205مقيم قول اردوی 

ظفر واليت هرات ديپو ساحوی  207قول اردوی 
 ظفر 207مقيم قول اردوی 

شاهين ده دادی واليت مزار  209قول اردوی 
 209شريف ديپو ساحوی مقيم قول اردوی 

 شاهين

ميوند واليت هلمند ديپو  215قول اردوی 
 ميوند. 215ساحوی شورابک مقيم قول اردوی 

 

در رابطه به محالت  بيشتر معلومات دريافت جهتنوت: 
 مهيبه ضم (سايت بندی / محالت تحويل دهی) مقصود

 گردد. هشرطنامه مراجع یانيپا ات) صحف 1شماره (

 2بند  1جز 
شرايط  4ماده 

 عمومی قرارداد

بين المللی در شرايط  شرايط تجارتیاصطالحات  نیامع
صورتيکه  درتجارت بين المللی تصريح گرديده است. 

طرفين حقوق و وجايب  شرايط تجارتی ويک اصطالح  معنی
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 (Inco terms) المللیشرايط تجارت بين  مانندتحت آن 
 } تصريح ميگردد. DDPتصريح نگرديده باشد، توسط {

 2بند  2جز 
شرايط  4ماده 

 عمومی قرارداد

 Incoterms( 2010( بين المللی تجارت ويرايش اصطالحات
 DDP ميباشد.

 5ماده  1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 می باشد.   يا پشتو دریزبان قرارداد: 

 

 8ه ماد1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 برای اطالعيه ها، آدرس اداره تدارکاتی درج گردد:

-آمر بخش البسه و مفروشات جگرن حشمت هللا ،  توجه:
 دفاع ملیوزارت 

 افغانستان -ناحيه دوم کابل –شش درک  –  آدرس:

 0700257443تماس: شماره 

  کابلشهر: 

 کشور: افغانستان

 10 هماد 2بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 شرايط 10ماده  2حکميت در مطابقت به بند طرزالعمل 
 ذيل خواهد بود: طور عمومی قرارداد

قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری    -1
 اسالمی افغانستان:

در صورت بروز منازعه ميان اداره و اکمال کننده که 
قبل از  موضوعتبعه جمهوری اسالمی افغانستان باشد، 

به مرکز حل منازعات تجارتی  ارجاع به محاکم ذيصالح
و خدمات حل و فصل منازعات افغانستان را جع می گردد 

در روشنی قوانين نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم 
 ميگردد.

عدم رضايت يکی از طرفين به ارجاع منازعه در صورت 
به مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه ذيصالح راجع 

 ميگردد. 

 13ماده  1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

ساير اسناد يکه توسط اکمال کننده  انتقال و جزئيات 
 از: ت اند رگردد عباارائه مي

وزارت  قول اردو های یجنس مورد ضرورت  ال دنيرسان
) نظر حسب ضرورت یقدمه واحد ادار ني(آخر دفاع ملی

 .باشديبدوش متعهد م  به
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 15ماده  1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

اکمال شده و خدمات قيمت قابل تاديه برای اجناس 
 .نمی باشد"ضمنی تکميل شده، قابل تعديل 

 16ماده  1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 پرداخت ها بشکل ذيل صورت ميگيرد: 

ــه  50%  ــيش و معاين ــد از تفت ــاس بع دراجن
اخــذ مســاويانه خالل مدت سه ماه طــی دو قســط

روز منجانــب داوطلــب 30گرديــده و در خــالل  
پرداخت ميگردد. متبــاقی اجنــاس حســب ضــرورت

(ON CALL) درخواســــت گرديــــده بعــــد از
معاينــه و کنتــرول منجانــب داوطلــب پرداخــت

  ميگردد.

 16ماده  5بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

اينکه فرمايش دهنده  پرداخت بعد از ميعاد تاخير
قابل تطبيق {بپردازد  تکتانهبايد به اکمال کننده 

 }. نيست

 .}قابل تطبيق نيست{قابل اجراء جبرانی نرخ 

 18ه ماد 1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 }الزم است{اجراء  تضمين

 حد اقل  مجموعیفيصد از قيمت  %8اجراء مبلغ تضمين 
 می باشد.   )(الت یهر قول اردو قرارداد

 

 18ماده  3بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

ويا ساير اسعار افغانی   واحد پولی اجراء به تضمين
می   که به آسانی قابليت تبادله را داشته باشند،

 باشد. 

 ارائه می گردد.  بانک گرنتیبه شکل اجراء  تضمين

 18ماده  4بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

) 28تضمين اجرا در خالل مدت ( {:تضمين اجراءاسترداد 
روز بعد از تکميل تعهدات مندرج قرارداد بشمول 

ورنتی، به اکمال قرارداد شامل هرگونه مکلفيت های 
 .} کننده مسترد ميگردد

 23ماده  2بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

درداخل و بيرون بستهبسته بندی، عالمه گذاری وارائۀ اسناد 
 ها:

بسته بندی اجناس طوری باشد که به اجناس قابل تدارک 
زيان وارد نگردد، درصورت صدمه فزيکی مطابق درخواست 
 . فرمايش دهنده جنس در مدت زمان تعيين شده تعويض گردد
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 24ه ماد 1بند 
رايط عمومی ش

 قرارداد

پوشش بيمه بايد طوريکه در مسووليت انتقال اجناس، 
، می مشخص شده است (Incoterms) شرايط تجارت بين المللی

مسئوليت قراردادی ، رسانيدن جنس به مقصد   -باشد.
 ميباشد  DDPنهايی (

 25ماده  1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

طوريکه در شرايط تجارت بين  ليت انتقال اجناسوومس
 می باشد.  ،مشخص شده است (Incoterm- DDP) المللی

 26ماده  1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 .باشدمی  } ينهو معا آزمايش
هئيت تشريح مطابق مشخصات فرمايش دهنده .تفتيش و معاينات:

 تفتيش ذيل را انجام خواهند داد.

 همه رسومات دولتی مطابق به قانون دولت به دوش
 متعهد می باشد.

 در پاکی و صفائی محل توزيع، عدم موجوديت اجناس
در محل توزيع و تعيين محل مناسب جهتغير ضروری 

توزيع مواد شامل قرارداد، متعهد توجه جدی داشته
باشد. در صورت مالحظه موارد فوق که به دليل آن
به قطعات ضرر متصور باشد، با قراردادی برخورد

 قانونی صورت می گيرد.
 قراردادی مکلفيت دارد تا تمام پرسونل فنی خود

ظامی آگاه سازد تا بهرا از مقررات موضوعه ن
همه قوانين نظامی وفادار بوده، از بروز حوادث
غير مترقبه، تهديدات و حريق جلوگيری بعمل آيد؛
در غير آن در صورت بروز همچو حوادث همه خسارات

 وارده باالی متعهد جبران می گردد.

حين تسليمی جنس از نوعيت و کيفيت -  تفتيش بصری اجناس
 جنس صورت ميگيرد.

 حين تسليمی  - تفتيش برای تکميلی مقدار اجناس
مواد از تکميل مقدار جنس به مالحظه سند فرمايش 

 صورت ميگيرد.

   حين  –تفتيش برای مشخصات تخنيکی اجناس
تسليمی از نوعيت و کيفيت جنس تصديق صورت 

 ميگيرد.

ساير تفتيش و بررسی که ادارات ذيربط اخذ کننده 
به تخنيکی بودن اجناس ومصرف کننده را در رابط 

 اطمينان دهد

همه تفتيشی ها و بررسی ها حين تسليمی جنس توسط  
  هئيات موظف در موقع تحول دهی جنس صورت ميگيرد.

 26ماده  2بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

راه اندازی  تحويلی جنسمحل  درمعاينه  و آزمايش
 ميگردد. 
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 27ماده  1بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 

 مجموع فيصد قيمت مجموعی حد اقل 0.1{جريمه تآخير 
در مقابل هر روز }  هر قول اردو (الت)  قرار داد

 تاخير ميباشد.  

قيمت  فيصد  10 –ده {جريمه تآخير  مبلغ حد اکثر
 مجموع قرار داد  هر قول اردو (الت)مجموعی حد اقل 

 ..می باشد}

 28ماده  3بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 ضرورت نميباشد.  : اعتبار ورانتیمدت 

 28ماده  5بند 
شرايط عمومی 

 قرارداد

 می باشد.   دو روزتعويض  مدت زمان
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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 آفر1

11اجناس/ فورم  

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

{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:  

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

 شما را به ترتيب روز، ماه و سال بنويسيد}{تاريخ مؤرخ  ارائه شده آفر
قطعی مجموعی  به قيمت{نام پروژه يا قرارداد را بنويسيد}،  تدارکبرای 
طوريکه درمطابقت با  {مبلغ را به ارقام و حروف بنويسيد}، مبلغ

شده  دقيق و تصحيحتمندرج شرطنامه مربوطه،  دستورالعمل برای داوطلبان
است. ديدهگر قبول اين اداره توسطاست   

) روز تقويمی از تاريخ صدور 10لذا از شما تقاضا ميگردد الی مدت ده (
اين نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و 
مواد بيست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمين اجرای 

ر گرديده، به قرارداد را طوريکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذيل تذک
اداره تسليم نماييد، در غير آن در مطابقت به ماده بيست و نهم قانون 
تدارکات، تضمين آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزيد در 

 جدول ذيل درج می باشد:

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

{شماره قرارداد مربوطه را درج نماييد} :ارکاتتشخيصيه تدشمارۀ 

{قيمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف قيمت مجموعی قرارداد: 
درج نماييد}

{نوعيت تضمين اجرای قرارداد را که نوعيت تضمين اجرای قرارداد: 
در شرطنامه درج گرديده است را بنويسيد}

اجرای قرارداد را به  {مبلغ تضمينمقدار تضمين اجرای قرارداد: 
ارقام و حروف درج نماييد}

{تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسيد.}زمان عقد قرارداد: 

                                                 
 

طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم  پنجم) حکم هشتاد و 1طبق فقره ( 1 
ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و يا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتيکه 
قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده 

يون تدارکات ملی باشد، بعد از ارسال نمايد، در صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميس
 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یمنظوری اين کميسيون، نامه قبول
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{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
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 

مربوط خانه پری می مطابقت با رهنمودهای  اين فورمه را در دهداوطلب برن{
 }نمايد

 ميان  }روز، ماه و سال درج گردد{ به تاريخقرارداد ه تنامقاين مواف

جمهوری اسالمی  }اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل{ )1(
 و که منبعد بنام اداره ياد می شود افغانستان

کت ثبت شده تحت قوانين که شر }درج گردد نام اکمال کننده{ )2(
آدرس اکمال {} که دفتر مرکزی آن ل کننده درج گرددنام کشور اکما{

د، عقد گرديده منبعد بنام "اکمال کننده" ياد ميشو}درج گردد کننده
 است. 

اجناس  جزئيات {و خدمات ضمنی طوريکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس 
به داوطلب برنده را برای تدارک اجناس فوق  فرآ }درج گردد ضمنی و خدمات
قرارداد  اسعار مشخصه در قيمت قرارداد را به ارقام و حروف، با{مبلغ 

 ، قبول نموده است. منبعد بنام "قيمت قرارداد" ياد ميشود که }درج گردد

 :ينمايدتصديق مموارد ذيل را اين موافقتنامه 

افاده می نمايند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  اين در -1
 است.در نظر گرفته شده  شرايط قرارداد برای آنها که در

بوده و  اکمال کنندهاداره و  قرارداد ميانتشکيل دهنده اسناد ذيل  -2
 برای هر يک از آنها منحيث بخشی از قرارداد استنباط ميگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد )1(

 شرايط خاص قرارداد )2(

 شرايط عمومی قرارداد  )3(

و مشخصات  نيازمنديهاتخنيکی (به شمول جدول نيازمنديهای  )4(
 تخنيکی)

 اصلی قيمت  های آفراکمال کننده و جدول )5(

 ادارهاطالعيه اعطاء توسط  )6(

 }عالوه گرددهرگونه اسناد ديگر {  )7(
ت داشته در صورت موجوديت اين قرارداد باالی ساير اسناد قرارداد ارجحي  -3

تناقض يا عدم سازگاری ميان اسناد قرارداد، ارجحيت اسناد به ترتيب 
 فهرست فوق خواهد بود.  

اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد ميسپارد در مقابل پرد  -4
اکمال و خدمات ضمنی را تهيه و هر نوع نواقص را در مطابقت که اجناس را 

 ايط قرارداد اصالح نمايد. همه جانبه به شر

مبالغ قابل اجرا تحت نمايد که قيمت قرارداد و يا ساير می اداره تعهد  -5
احکام اين قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهيه خدمات ضمنی و رفع 

 نواقص در زمان و به شيوه مندرج قرارداد بپردازد. 
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مطابقت با  درمينمايند که اين موافقتنامه  بدينوسيله جانبين تصديق
روز، {و سر از تاريخ فوق الی تاريخ  قوانين جمهوری اسالمی افغانستان بوده

 قابل اعتبار می باشد.  }درج گردد ماه و سال

 اداره:به نماينده گی از 

 }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 گرددعنوان وظيفه امضا کننده: {

 }مقام ذيصالحامضای {امضاء: 

 }شهرت شاهد درج گردد{حضورداشت  در
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 اجراء تضمين

 13اجناس/ فورمه

برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه به اساس درخواست داوطلب {
 }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{ اجراء: شمارۀ تضمين

منبعد بنام که }، درج گرددنام مکمل اکمال کننده {حاصل نموديم که  اطالع 
} درج گرددقرارداد  هشمار{شماره ياد می شود، قرارداد "اکمال کننده" 

را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود  }درج گردد سال روز، ماه و{مؤرخ 
ضمنی توضيح مختصر اجناس و خدمات { اکمال با اداره محترم شما بمنظور 

 عقد می نمايد.  }درج گردد

عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرايط اين قرارداد، تضمين اجراء نيز الزم 
 می باشد. 

مبلغ {ن و چرا مبلغ يم که بدون چوتعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 
کتبی شما که نشان بمجرد دريافت تقاضای  را} به حروف و ارقام درج گردد

دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه داليل و 
  زمينه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازيم.

اعتبار دارد و هر نوع  }روز، ماه و سال درج گردد{اين تضمين الی تاريخ 
تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمين بايد قبل از تاريخ متذکره به دفتر 

 بانک تسليم داده شود. 

اطاق تجارت بين المللی، به  785تضمين تابع مقرره منتشره شماره  اين
 (الف) آن ميباشد. 20ماده  2استثنای فقرۀ 

 

 د}درج گردنک و اکمال کننده با صالحيت با نماينده  ، نام و وظيفه{امضا

 

 }بانک مهر{

 

    }کننده اکمال مهر{
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 پرداخت پيش تضمين

 14اجناس/ 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

 }گردداستفاده ورق رسمی بانک {

 }اداره درج گرددنام مکمل {: مستفيد شونده

 }درج گرددتضمين پيش پرداخت  هشمار{تضمين پيش پرداخت:  هشمار

 و آدرس نام{حاصل نموديم که  اطالع }نام قانونی و آدرس بانک درج گردد{ما 
ياد می شود، منبعد بنام "اکمال کننده"  که}، درج گرددمکمل اکمال کننده 

 }درج گردد روز، ماه وسال{مؤرخ } درج گرددقرارداد  هشمار{شماره قرارداد 
 اکمالرا که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

 عقد نمايد. }ضمنی درج گرددتوضيح مختصر اجناس و خدمات {

پيش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرايط اين قرارداد، 
 پيش پرداخت صورت ميگيرد.  تضمين 

مبلغ {تعهد می نماييم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 
بمجرد دريافت تقاضای کتبی شما که نشان  را} به حروف و ارقام درج گردد

طی قراردادی ناشی از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غير تسليمی دهنده تخ
  اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازيم.

روز، ماه و سال { اين تضمين از تاريخ اخذ پيش پرداخت توسط اکمال کننده
اعتبار و قابل اجرا می  }روز، ماه و سال درج گردد{الی تاريخ  }درج گردد
 باشد.  

 ميباشد. اطاق تجارت بين المللی 785تضمين تابع مقرره منتشره شماره  اين

 }ضا نماينده با صالحيت اخذ گرددام{

 بانک} {مهر
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طرح تدارکات در  )1بدل سرمايه گزاری ضميمه  شماره(  
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