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   اسالمی افغانستان جمهوری
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 مقدمه

اسناد مشابه  طبقاری توسط اداره تدارکات ملی این شرطنامه معی

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی معیاری د

ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور المللی ترتیب گردیده و توس

( میلیون 500کات الی )که قیمت تخمینی تدار ساختمانی کوچک 

یل می گردند در تمو 1با استفاده از وجوه عامه افغانی بوده و

روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد 

 مورد استفاده قرار می گیرد. 
 

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب 

گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و 

 ناد می گردد. مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل است
 

با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه 

صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق  PPU/C024/1388متحدالمال شماره 

 وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 
 

ماده چهارم  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

ت، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل قانون تدارکا

می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل 

 آورند. 

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 بل، افغانستانقصر مرمرین، کا
 

www.npa.gov.af 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل برای داوطلبان قسمت اول:

 الف. عمومیات

 -1ماده 

ساحه 

 یامور ساختماناین شرطنامه را به منظور تدارک داره ا 1.1

شرایط خاص  ) 5قسمت  و داوطلبی صفحه معلومات مندرج

                                                 
عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که  وجوه عامه 1

مصارف عامه تصریح گردیده که شامل  ور مالی ودر مادۀ هشتم قانون ادارۀ ام

هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر 

وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار 

 اداره گذاشته می شود، می باشد.

 

http://www.npa.gov.af/
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ادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد ص (قرارداد داوطلبی

 به شمول نام و نمبر تشخیصیه هراین داوطلبی  یبخش ها

و   صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  (Lot) بخش

 . گردددرج می شرایط خاص قرارداد 

صفحه  ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجداوطلب برند 1.2

تکمیل  خاص قراردادشرایط مندرجات و  معلومات داوطلبی

 می نماید. 

 : در این شرطنامه 1.3

به معنی انجام ارتباطات طور تحریری  "کتبی"اصطالح  -1

مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی 

 وسط طرف مقابل می باشد؛ت

صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد در  -2

 بکار برده می شود؛

 ی باشد. "روز" به معنی روز تقویمی م -3

 -2ماده 
 وجوه

وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل  اداره، 2.1

مراحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد 

امور ساختمانی شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد 

که این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار 

  می گیرد.

ز پول یا سایر دارائی های مالی و عبارت ا وجوه عامه   2.2

عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور 

مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه 

منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و 

کمک ها و قرضه های همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول 

 د، می باشد.در اختیار اداره گذاشته می شوکه 

 -3ماده 
فساد و 

 تقلب

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی  اداره، 3.1

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اندفرعی مکلف 

داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. 

روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می 

 نمایند: 

ریافت، دادن  یا پیشنهاد فساد: عبارت از درخواست، د -1

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به 

صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان 

 تدارکات( را تحت تاثیر قرار دهد. 

تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق  -2

که عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان 

یت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و تدارکات و مدیر

غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت 

 گیرد. 

تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و  -3

یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور 

بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت 

ردیده تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گ

 باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به عبارت از اجبار:  -4

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر 

داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان 

 به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر ایجاد  -5

ات نادرست در پروسه تدارکات یا کتمان اسناد و اظهار

 و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که  3.2



 

 

 
Page 3 

 
  

مستقیمًا یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، 

تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل 

داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می 

 نماید. 

ره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و ادا 3.3

، موضوع را مراحل تدارکات توسط کارمند ادارهاخالل در 

 در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال  3.4

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از 1مندرج فقره )

 رکات محروم می نماید. اشتراک در مراحل تدا

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه  3.5

حسابات، یادداشت ها و سایراسناد تفتیش و بررسی 

مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  

 مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید. 

 - 4ماده 

داوطلب 

 واجد شرایط

 

تابعیت هرکشوری را با  داوطلب و شرکای وی میتوانند 4.1

 صفحه معلومات داوطلبیرعایت محدودیت های مندرج 

داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و 

قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور 

بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، 

 تبعه همان کشور محسوب می گردد. 

با یک  داوطلبع داشته باشد، داوطلب نباید تضاد مناف 4.2

 اگر  داردجوانب این داوطلبی تضاد منافع یا بیشتر 

طرح، که  طرفبصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا 

را ترتیب  این تدارکاتو سایر اسناد مربوط  صاتمشخ

منحیث مدیر پروژه تحت این  با شخص که نموده و یا

. باشدشده باشد ارتباط داشته  پیشنهاد داوطلبی

داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط 

پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف 

نظارت امور به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و 

در  و همچنین شرکت های متعلق به آن ساختمانی گردیده

   این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند. 

ند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا اداره نمی توا 4.3

و تحت  تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده

محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت 

 می باشد. 

دارک تثبیت اهلیت خویش را داوطلب مکلف است شواهد و م 4.4

 .نماید ارائه صفحه معلومات داوطلبی مطابق مندرجات 

 - 5ماده 

اهلیت 

 داوطلب 

و جدول کاری پیشنهادی شیوه اولیه بان شرح لتمام داوط 5.1

مورد نیاز ی و چارت ها هانقشه بشمول  یامور ساختمان

 نمایند.  می ، ارائه فورمه های داوطلبی 3قسمت  در را 

عقد انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، در صورت  5.2

ی قبلی اهلیت با داوطلبان موفق در ارزیابصرف قرارداد 

 ارزیابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در صورت می گیرد. 

استمرار  در مورد اهلیت خویش و یا تجدید شدهمعلومات 

ارائه می  اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر

درج  3قسمت اهلیت در  استمرار یا تآیید تجدید د. ننمای

  میگردد. 

ی قبلی اهلیت در صورت عدم راه اندازی ارزیاب 5.3

بر عالوه  داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را
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( حکم 2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 

مگر نمایند. می  3قسمت شامل هفدهم طرزالعمل تدارکات 

طور دیگر تذکر رفته  صفحه معلومات داوطلبیاینکه در 

 باشد:

محل  حقوقی، وضیعتنقل اصلی اسناد که نشان دهنده  -1

 داوطلب باشد؛  فعالیت ثبت، آدرس تجارتی و نوع

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

سال  5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -3

 گذشته؛

پنج سال  ت و اندازه مشابه درییتجربه کاری با ماه -4

گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا 

 برای می توانکر طرف قرارداد که قرارداد شده با ذ

 . معلومات بیشتر با وی تماس گرفت

اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای  -5

 اجرای این قرارداد؛

پرسونل کارمندان مدیریت ساحه و اهلیت و تجارب  -6

که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می  تخنیکی

 ؛شود

یا  شیمالی داوطلب مانند گزارش تفت وضعیتگزارش  -7

یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی ه مفاد و ضرر بیانی

 ؛سال گذشته( 5در )

 مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی -8

)دسترسی به برای اجرای این قرارداد  نزد داوطلب

، منابع مالی قابل دسترس( سایرو  اعتبارات )قرضه(

که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این 

ز سایر تعدات مالی داوطلب برای قرارداد بشتر ا

 سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده باشد.

اختتام دعاوی در جریان و یا  در موردمعلومات  -9

سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده  پنجدر  یافته

باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام 

 صادره در مورد. 

 فرعی معلومات در مورد اعطای قرارداد  -10

دو یا بیشتر ( JV) شرکت مشترکدر صورت که داوطلب  5.4 

باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر  شرکت

طور  ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در می باشد

 دیگر تذکر رفته باشد: 

دستور این  5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر -1

 باشد؛برای هر شریک مشترک العمل 

مهر تمام شرکا توسط  قانونی آن الزامیتظور آفر بمن -2

 شده باشد؛امضا و 

تطبیق قرارداد مطابق مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -3

 ؛می باشند آنشرایط 

و مسؤل  معرفی گردیدهشریک اصلی یکی از شرکا منحیث  -4

ود ها به نمایندگی از مقبول مسؤلیت ها و پذیرش رهن

 ؛سایر شرکا می باشد
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شریک اصلی صورت با مول پرداخت بشاجرای قرارداد  -5

 ؛میگیرد

ک که توسط شرکا امضا مشتر نقل موافقتنامه شرکت -6

  گردیده است.

برای اعطای قرارداد،  شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

مگر باشد.  داراذیل را اهلیت  داوطلب باید معیار های

طور دیگر تذکر رفته صفحه معلومات داوطلبی اینکه در 

 باشد:

 مدت مندرجخالل ت در سکتور ساختمانی در معامال حجم -1

 ؛صفحه معلومات داوطلبی

در  یساختمانامور در منحیث قراردادی اصلی  تجربه -2

 ،ساختمانی با اندازههای تعداد قرارداد حد اقل 

صفحه  مندرج د یعاو پیچیدگی معادل در مماهیت 

 مطابقت با این معیاربمنظور ) معلومات داوطلبی

 راامور ساختمانی  فیصد( 70) لداوطلب باید حد اق

قرارداد که تحت دعوا بوده و باشد(  نمودهتکمیل 

( فیصد قیمت قرارداد 10مبلغ تحت منازعه بیشتر از )

 باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛

تجهیزات به موقع اجاره(  و )مالکیتیک پالن دسترسی  -3

 ؛صفحه معلومات داوطلبی مورد نیاز مندرج

در سال تجربه کاری  (5)شتن یک مدیر قرارداد با دا -4

 (3)بشمول حد اقل  مشابه امور ساختمانی با ماهیت

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛

که انواع اعتبارات )قرضه(   یاو  سیالدارایی های  -5

 صفحه معلومات داوطلبیکمتر از مبلغ تذکر رفته در 

ر بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای ساینباشد و 

قابل اجرا تحت پیش پرداخت قرارداد ها بدون شمولیت 

  باشد؛ این قرارداد
یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه  استمرار دعاوی

نجر به فاقد داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته م

 شده می تواند.  اهلیت شمرده شدن داوطلب

 1برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز  5.6 

ریک این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر ش 5ماده  5بند 

اهلیت  مجموع ارقام  شرکت مشترک باهم جمع می گردد و

هر شریک  ید.فیصد معیار اهلیت را تکمیل نما100شرکا 

( فیصد 40و شریک اصلی حد اقل )( فیصد 25باید حد اقل )

معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط باال 

رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع  منجر به

توسط داوطلب در  قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها

نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه در صفحه معلومات 

 داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد. 

  -6ماده 

هر 

داوطلب 

 یک آفر 

می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا هر داوطلب  6.1

داوطلب هر گاه . نمایدت مشترک ارائه منحیث شریک شرک

ه نموده و یا در بیشتر از یک ارائ تر از یک آفربیش

باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب  آفر شریک

در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث قراردادی 

از این امر در صورتیکه مجاز باشد فرعی و آفر بدیل 

 مستثنی است. 
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 -7ماده 

مصارف 

 اوطلبید

آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره  داوطلب بمصرف خود 7.1

 مسؤلیت چنین مصارف را ندارد.

  -8ماده 

بازدید از 

 ساحه 

مربوط از  ولیت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.1

معلومات ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و 

را نی امور ساختما زم جهت ترتیب آفر و عقد قراردادال

جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب 

 می باشد. 

  شرطنامه ب.

 -9ماده 

مندرجات 

 شرطنامه 

ذیل و ضمایم صادره مطابق قسمت های این شرطنامه شامل  9.1

 :می باشددستور العمل این  11 ماده 

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  
 طلبی داو قسمت دوم: صفحه معلومات  

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

  .قسمت هفتم:   

 2یقسمت هشتم: بل احجام کار  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

 -10ماده 

توضیح 

 شرطنامه 

این شرطنامه معلومات بیشتر داوطلب می تواند در مورد  10.1

صفحه را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج 

مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه  معلومات داوطلبی

( روز در 4در داوطلبی باز و )( روز 7متذکره حد اقل )

قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره داوطلبی مقید 

کاری در ( روز 3ل مدت )مواصلت نموده باشد. اداره درخال

توضیح کاری در داوطلبی مقید روز ( 2داوطلبی باز و )

کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به 

تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون 

 تذکر منبع درخواست ارسال میگردد. 

به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات  10.2

نامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره شرط

میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از 

صفحه معلومات داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در 

 دعوت نماید. داوطلبی،

از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته  10.3

سه باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری جل

 قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

و جوابات گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت  10.4

ه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده  بعد از ارائ

( روز به تمام داوطلبانیکه 4جلسه، درمدت حد اکثر )

هر گونه  شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد.

جه جلسه قبل از داوطلبی با صدور تعدیل شرطنامه در نتی

این دستورالعمل صورت  11ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده 

 می گیرد. 

                                                 
  عالیت درج گردد.در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول ف 2
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 -11ماده 

تعدیل 

 شرطنامه

اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور  11.1

 ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.

ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی  11.2

نیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال به داوطلبا

تصدیق  را به صورت کتبیضمیمه  دریافتمیگردد. داوطلبان 

 نمایند. می 

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی  11.3

برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد 

این  21ماده  2تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 

 لعمل تمدید نماید.دستورا

 ج. تهیه آفر ها 

 - 12ماده 

 زبان آفر
صفحه معلومات به زبان که در مربوط آفر اسناد  تمام  12.1

 مشخص گردیده ترتیب میگردد.  داوطلبی

 -13ماده 

اسناد شامل 

 آفر

 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  13.1

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

 قیمت گذاری شده؛ 3ل احجام کاریب -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -3

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -6

 .1397اسناد تسفیه ملیاتی از ربع جدید مالیاتی  -7

 اسناد قرارداد مشابه  -8

 ال اخیراسناد قرارداد در یکی از پنج س -9

 – 14ماده 
  آفر قیم

 1ماده  1مندرج بند  یامور ساختمانبرای تمام  قرارداد 14.1
ار قیمت گذاری به اساس بل احجام کدستورالعمل این 

   می باشد.  شده که توسط داوطلب ارائه می گردد

داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم  14.2

رائه نماید. احجام کاری را ا مندرج بلامور ساختمانی 

ارائه نشده باشد، نرخ و قیمت برای آنها اقالم که 

قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محسوب 

در صورتیکه گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. 

مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه 

( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز 10نشده است، از )

در صورت ی غیر جوابگو محسوب میگردد. ، آفر ونماید

تاریخ  شده، تصحیح شده امضا و خط زدهتصحیح، اغالط 

  تصحیح درج گردد. 

بشمول مالیات بر  ،مالیات محصوالت قابل پرداخت،تمام  14.3

قابل  سایر مکلفیت های مالیو  (BRT)4معامالت انتفاعی 

روز قبل از ختم میعاد  28تحت این قرارداد پرداخت 

                                                 
 

4 Business Reciept Tax 
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 قیمت مجموعی آفرنرخ ها و  ،در قیمت ها ،می آفرتسلی

 .   شامل گردد

شرایط خاص و  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4

، نرخ شرایط عمومی قراداد 47ماده  احکامو  قرارداد

قابل آفر در جریان اجرای قرارداد  یها و قیمت ها

 47 ماده . داوطلب معلومات الزم مندرجباشندتعدیل می
با آفر خویش  توامرا  خاص قرارداد وط عمومی شرای

 رائه می نماید. ا

 -15ماده 

 آفر اسعار

 و پرداخت

را  5آفرمندرج های فی واحد و قیمت  نرخباید  داوطلب 15.1

به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در 

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبی

در روز وش د افغانستان بانک بادله، نرخ فرتمنبع نرخ  15.2

 می باشد.  صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

در آفر جزئیات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  15.3

 د. ارائه نمای

 -16ماده 

میعاد 

اعتبار 

 آفرها

 صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   16.1

این مدت در داوطلبی های ملی نمی  اعتبار داشته باشد.

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی 90ند بیشتر از )توا

آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد 

مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد 

میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر 

 روز بوده نمی تواند.  120بیشتر از 

قاضا می نماید در حاالت استثنائی اداره از داوطلب ت

تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید. 

تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی 

در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، صورت میگیرد. 

میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید 

میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش 

این  17ماده ارد نماید، حاالت مندرج تغییرات و

از این امر مستثنی است. در صورت رد دستورالعمل 

درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، 

تضمین آفر مسترد می گردد. در صورت در جریان بودن طی 

 مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد. 

 -17ماده 

تضمین آفر 

و اظهار 

نامه تضمین 

 آفر 

یا اظهار نامه تضمین آفر مکلف است، تضمین آفر  داوطلب 17.1

را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون تضمین آفر 

 غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

مشخص گردیده  صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  17.2

ر قابل و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعا

ارایه گردد. تضمین  صفحه معلومات داوطلبیتبدیل مطابق 

 آفر می تواند:

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

داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر  -2

مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه نهاد 

صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی 

                                                 
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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ستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی مشابه افغان

در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را  

 ضمانت نماید.  

تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3

)فورمه های قرارداد و  9قسمت تضمین آفر مندرج 

و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی  تضمینات(

 توسط اداره منظور گردیده باشد، ترتیب گردد.  آفر

این   17ماده  5بند در صورت تطبیق هدایت  -4

،  با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  دستورالعمل

 قابل پرداخت باشد. 

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

 نخواهد بود.

 در یا اظهار نامه تضمین آفرمیعاد اعتبار تضمین آفر  -6

این دستورالعمل، حد اقل  16ماده  2مطابقت با بند 

( روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد 28)

 تمدید شده آن باشد.

در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در  17.3

این دستورالعمل مطالبه  17ماده  1مطابقت با بند 

فر یا گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آ

اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر 

 جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

با  از عقد قرارداد تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد 17.4

 داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد.

و یا تضمین  حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق در 17.5

 آفر مسترد نمی گردد:

صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت در  -1

این  16ماده  2معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند 

 دستور العمل؛

در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات  -2

 حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛

اشتباهات محاسبوی داوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -3

 این دستور العمل؛ 28ماده  2طابقت با بند آفر در م در

در خالل مدت اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد  -4

 ؛معینه

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این  -6

 داوطلبی. 

، تضمین آفر باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6

 (JV) نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک یا اظهار

 باشد. 

 –18ماده 

 های آفر

 بدیل

آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در  18.1

از قبولی آن تذکر رفته باشد. در  صفحه معلومات داوطلبی

این  18ماده  2و  1احکام بند  بدیل طبق صورت قبولی آفر
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یکی از گزینه  یرد و پذیرشاجراآت صورت میگ دستور العمل

 :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد های ذیل

تسلیم  اصلیآفر های بدیل را با آفر  می تواند داوطلب -1

ارائه شده  صرف در صورت که آفر اصلی نموده و اداره 

، آفر بدیل را مالحظه می قیمت باشدنازلترین دارائی 

 نماید.

 یا 

تسلیم بدون آفر اصلی  داوطلب می تواند آفر بدیل را -2

نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های بدیل 

 هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 

آفر های بدیل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه دیزاین،  18.2

مشخصات تخنیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه پیشنهادی اعمار، 

و دیگر  پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب

جزئیات مربوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را 

 د.    نارائه نمای

 -19ماده 

شکل و 

 امضاء آفر 

داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را  19.1

این دستورالعمل ترتیب و با عالمه کلمه  13مطابق ماده 

ا "اصل" عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر ب

صفحه کلمه "کاپی" عالمه گذاری شده و به تعداد مندرج 

تسلیم گردد. درصورت موجودیت تفاوت  معلومات داوطلبی

 میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. 

اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک  19.2

 ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب

در مطابقت با جزء  اون یا نماینده با صالحیت()رئیس، مع

تمام گردد.  این دستورالعمل امضا و مهر 5ماده  3ند ب 1

صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که 

 آفر را امضا نموده، امضا گردد.     

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف   19.3

آفر را  که  توسط شخصیکه درصورتی قابل اعتبار میباشد 

نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده  یاامضا نموده 

 باشد. 

هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود،  19.4

مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح اشتباهات 

که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی  داوطلب باشد.

  ه، امضا می گردد. که آفر را امضا نمود

 

 تسلیمی  آفرها  د.

 -20ماده 

تسلیمی، 

مهر و عالمت 

 گذاری آفر 

داوطلب می تواند آفر خویش را شخصًا یا توسط پست ارسال  20.1

آن در  نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت تذکر

، امکان پذیر می باشد. در صورت صفحه معلومات داوطلبی

رونیکی، داوطلب از روش مجاز بودن ارسال آفر الکت

پیروی می نماید. داوطلب  صفحه معلومات داوطلبیمتذکره 

آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته 

  و باالی آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسد.
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 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 20.2

معلومات صفحه عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -1

 باشد؛داوطلبی 

صفحه معلومات متذکره  داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2

 باشد.  شرایط خاص قرارداد و  داوطلبی

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ  -3

 آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور العمل.  

دستور  20ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  20.3

العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد تا در 

، آفر باز نشده مسترد رسیده صورت اعالم آفر نا وقت

 گردد.  

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره  20.4

مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب العجل را 

 ندارد.

 –21ماده 

  میعاد

 تسلیمی

 آفرها

صفحه د قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج آفر ها بای 21.1

صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج  معلومات داوطلبی

 تسلیم گردند. 

اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق  21.2

، میعاد تسلیمی آفر اندستور العمل برای داوطلب 11ماده 

ت ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفی

های  اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده 

 ادامه می یابد.  

 –22ماده 

 های آفر

 وقت نا

 رسیده

آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن  22.1

 مسترد میگردند. 

 -23ماده 

انصراف، 

تعویض و 

تعدیل 

 آفرها 

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها،  23.1

ل اطالعیه کتبی که توسط نماینده با صالحیت با ارسا

داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط 

موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن 

انصراف نماید. اطالعیه کتبی توام با آفر های تعویض، 

 انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال  20و  19در مطابقت با مواد  -1

گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات 

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

قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت  -2

 شده باشد.  

بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر  تعویض یا تعدیل آفر ها 23.2

 صورت گرفته نمی تواند.   

 

در فاصله زمانی  گونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر هاهر 23.3

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر 

طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف 

در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا 
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دستور  17اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده  اجرای

 میگردد. العمل برای داوطلبی 

ولی یا در اثر تعدیل در داوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 23.4 

 این ماده دستور العمل پیشنهاد می نماید.  با  مطابقت

 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

 –24ماده 

 گشایی آفر

  ارزیابی و

ه را بشمول تعدیالت مطابق ماده اداره آفر های دریافت شد 24.1

این دستور العمل در محضر عام در محل، تاریخ و زمان  23

تذکر رفته، باز می نماید.  صفحه معلومات داوطلبی که در

در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر 

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی گشایی مربوط در 
 

س هیئت آفر گشایی ابتدا آفر در مجلس آفر گشایی، ریی 24.2

هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از 

ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را 

تسلیم نموده اند،  را اعالم و بدون باز شدن مسترد می 

  نماید.

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،   24.3

فر و هر گونه آفر بدیل )در قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آ

صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، 

انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین 

آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر 

جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. در 

گردد، مگر اینکه مطابق آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی 

این دستور العمل نا وقت رسیده باشد.  22ماده  1بند 

این  23آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و 

 بدون باز شدن مسترد میگردد.  

جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار  رویداداداره  24.4

این دستور العمل تهیه  24ماده  3ه در مطابقت با بند شد

 می نماید. 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره  24.5

اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء 

و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت 

 چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید. 

داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر  در صورتیکه  24.6

چسپ شفاف )شکاستیپ( و فورم معلومات اهلیت خویش را 

ننموده باشند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را نیز 

 چسپ شفاف )شکاستیپ( نماید. 

 -25ماده 

 محرمیت
معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی  25.1

بعدی اهلیت داوطلبان و مفصل، مقایسه و ارزیابی  

پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم 

این دستور العمل  34ماده  4اعطاء قرار داد مطابق بند 

تالش توسط داوطلب هر نوع محرم بوده، نباید افشاء گردد. 

بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفصل، 

تصمیم اعطای قرار داد ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و 

علی الرغم موارد فوق، از  منجر به رد آفر وی میگردد.

زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب 
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تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل  

داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام 

 دهد.

 –26ماده 

 آفر توضیح

 ها

ی تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی اداره م 26.1

توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی 

مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در 

محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر 

هر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

است اداره، قابل قبول خوره شده بدون دنوع توضیح ارائ

 نمی باشد. 

  -27ماده 

ارزیابی و 

تشخیص 

جوابگویی 

 آفر ها 

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

 تشخیص نماید:

این دستور العمل  4معیارات واجد شرایط مطابق ماده  -1

 را بر آورده می سازد؛

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 ی باشد؛ وتضمین آفر م دارای -3

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرایط -4

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم  27.2

افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات 

شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی 

 زمانی عمده پنداشته می شود که:

، کیفیت  یا انجام باالی حدود هتاثیر قابل مالحظ -1

 امور ساختمان داشته باشد؛

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره  -2

یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را بر 

 خالف شرطنامه  محدود نماید؛

در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر  -3

 داوطلبان گردد. 

نامه جوابگو نباشد رد آفر که در مطابقت به مندرجات شرط 27.3

یا قلم  بعدًا با اصالح انحرافات، استثنأت گردیده و 

 افتاگی جوابگو نمیگردد. 

با سایر هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا  27.4

 صورت گرفته نمی تواند.  ان داوطلب

داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در  27.5 

دارد تا تغییر قیمت یا شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ن

 تعدیل آفر صورت گیرد. 
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 – 28ماده 

 تصحیح

 اشتباهات

اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط  28.1

را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از شناخته شوند 

اشتباهات حسابی بررسی می  جهت تصحیحارزیابی مالی 

ذیل صورت  نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل

 میگیرد: 

هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود  -1

 داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.

قلم  فی واحد با قیمت مجموعی نرخدرصورت عدم توافق  -2

فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی  نرخ، مربوط

ح گراینکه ازنظر اداره به صورت واضم تصحیح میگردد.

کدام عالمه اعشاری در قیمت فی واحد بیجا تحریر 

گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر 

 گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را   28.2

و تضمین آفر وی غیر قابل قبول نکند، آفر وی رد 

مه تضمین آفر مطابق جزء استرداد دانسته شده یا اظهارنا

 این دستور العمل اجرا می گردد.  17ماده  5بند  2

 –29ماده 
 در اسعار

 ارزیابی

 آفر

این  15ماده  1مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  29.1

، داوطلب نرخ در صورتیکه دستور العمل ارزیابی میگردد،

آفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد را مبادله دیگری 

ادله مشخص شده با استفاده از نرخ مب احد پولی افغانی و

مگر میگردد.  ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و مندرج 

طور دیگر ذکر گردیده  صفحه معلومات داوطلبیاینکه در 

 باشد. 

ماده 

30- 

ارزیابی 

و 

مقایسه 

 آفر ها 

 

آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در اداره  30.1

ا معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج مطابقت ب

شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، پس 

از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل 

جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه 

ش خویش را به آمر اعطاء ارائه ارزیابی را ختم، گزار

نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی 

شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی 

دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی 

 تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.

را یابی شده هر آفر اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارز 30.1

 :طور ذیل تعیین می نماید

این دستور  28مطابق ماده  محاسبوی تصحیح اشتباهات -1

 العمل؛

ه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد منهای هر گونه وج -2

 بصورت رقابتی قیمت گذاری شده اند؛کار که 

تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها،  -3

میل بدیل در حدود تاریخ تکانحرافات، پیش پرداخت و 

شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت  معقول قبالً تعیین

 این دستور العمل؛ 18به ماده 

تطبیق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا  -4

 23ماده  5دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند 

 این دستور العمل؛
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ا پیشنهاد بدیل حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف ی 30.2

برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و 

پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای 

شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره گردد، در 

 ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم  30.3 

شرایط عمومی   47جرای قرارداد تحت ماده در جریان ا

 مد نظر گرفته نمی شود. قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش  30.4 

باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه 

 ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

 -31ماده 

ترجیح 

 داخلی

ی در روشنی حکم چهارم داخلتدارکات از منابع ترجیح  31.1

 طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. 

 و.اعطاء قرارداد

 – 32ماده 
 معیارات

 اعطاء

 قرارداد

اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر  32.1

مت ارزیابی شده را ارایه جوابگو با نازلترین قی

 اعطاء می نماید.   نموده، 

 –33ماده 

 قبول حق

 و آفر هر

 یا یک رد

 آفر تمام

   ها

این دستور العمل، اداره حق قبول یا  32ماده  علی الرغم 33.1

رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را در 

هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به 

داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر 

ارکات به اسرع مراحل تد اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ

 رسمی به اطالع داوطلبان رسانیده شود.  وقت بطور

 34ماده 

 اطالعیه –

 و اعطاء

 امضای

موافقتنا

 مه

  قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد  34.1

و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه 

امه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، ن

قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در 

صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی 

کمیسیون، نامه قبولی آفر به  آنباشد، بعد از منظوری 

اداره نامه قبولی را داوطلب برنده ارسال می شود. 

بعد از قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به 

نده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده داوطلب بر

قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت 

 به قراردادی پرداخت میگردد. یساختمان امور
 

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر  34.2 

داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء 

وطلب برنده ارسال می در طی  میعاد اعتبار آفر به دا

نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت 

( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره 10)

 تسلیم نماید
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اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات  34.3 

ویب سایت اداره تدارکات  ذیل را در ویب سایت خویش،

رف اداره تدارکات ویب سایت های که از ط ملی و سایر

 ملی تجویز میگردند، نشر می نماید:

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 در آفر گشایی؛ قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -3

نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد  -4

 آن؛

نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خالصه  -5

 رارداد اعطا شده. حدود ق

 

در صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 34.4 

را داوطلبان غیر موفق دالیل عدم موفقیت آفر خویش 

نمایند. اداره پاسخ بصورت کتبی از اداره مطالبه 

دالیل عدم خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر 

 ائه می نماید. رانتخاب آفر ا

 -35ماده 

تضمین 

 اجراء

( روز بعد 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 35.1

ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را 

در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین 

یا سایر  )فورمه های قرارداد( 8قسمت اجرا که شامل 

به اسعار که در نامه  باشداشکال قابل قبول به اداره 

 ، ارایه نماید.نامبرده شده است  قبولی آفر از آن

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب  35.2

می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری 

خارجی قابل قبول اداره که اسالمی افغانستان یا بانک 

بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسالمی  نمایندگی

 اهم نماید. افغانستان داشته باشد، فر

و  35ماده  1بند  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند   35.3 

سازد،  این دستور العمل را برآورده  34ماده  3بند 

 میگردد. ناعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 

اداره فورًا پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و   35.4

سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با 

داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و 

 تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.

 -36ماده 

پیش پرداخت 

و تضمین 

 پیش پرداخت

اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که  36.1

می از آن تذکر رفته،  شرایط عمومی قرارداددر 

یشتر از مبلغ مندرج . پیش پرداخت نمی تواند بپردازد

باشد. فورم تضمین بانکی پیش  صفحه معلومات داوطلبی

 9قسمت  تضمینو  فورمه های قراردادپرداخت شامل در 

 این شرطنامه می باشد. 

 -37ماده 

مرجع حل 

و فصل 

 منازعات

مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج  37.1

    میگردد. 
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 -38ماده 

حق شکایت 

 داوطلبان

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و  38.1

طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا 

گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت 

  کمیته بررسی اداریلزوم درخواست تجدید نظر را به 

مشخص صفحه معلومات داوطلبی که محل و آدرس آن در 

 گردیده، ارسال نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

)به تمام داو طلبان هدایت داده می شود تا موادات صفحه معلو مات داو }

 {طلبی را بطور دقیق مطالعه نموده و مطابق به ان عمل نماید 

 عمومیات الف.  

 1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 می باشد. {اری ریاست اکمال وخریدوزارت دفاع ملی  }اداره 

بیم ی  ایدت  ین م ینل   : یا  یر اداید  م دل  می ابابا خیا  یر ندیاکیبا ی 
 یر دیدم ایید   ای    تی    دا ی   د یب  4بفدلخ10   ا کیبا یا  یر  د ی  
ااد اتدرخمیی د  حینا خحفد  یت های    ا ها  140 بهیمی  یر  یت  ی ایا 

د  بیادت  ی   د یب   ن   ا  نذ ااین  ب   ذکیدت  ی ها 18ااد خیا  یر ذکیدت 80
 ا ذکیدت   ب   نذ ااینخ  تا  کیدج     د یب   ی فی ضالر   د ل افدات هی ی  

 یالی   ی ایین

نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند 

 یک بخش .از:

MOD-1398-W-C0152-220177-1Lots 

 ادایکککد  م دل  می ابابکککا خیکککا  کککیر ندکککیمیکککا  کککیر م ینل ی}   اکککید  کککیکاایب 

 کککیر دکککیدم اکککیید   کککای   ککک تی   4بفکککدلخ10کیبکککا ی   ککک ا کیبکککا یکککا  کککیر  کککد ی  
ااکککد اتدکککرخمیی د  حینکککا خحفکککد 140می  کککیر  کککیت  کککی ایا ،   کککدا ی   د کککیب   ن
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هکککا د  بیاکککدت  ی   د کککیب   ن  18ااکککد خیکککا  کککیر ذکیکککدت 80 کککیت هایککک    کککا هاککک  
ی  ا ذکیککککدت   بکککک   ککککنذ ااینخ کککک تا  کککککیدج    ا  ککککنذ ااککککین  بکککک   ذکیککککدت  

  .{ا   ی م  د یب   ی فی ضالر   د ل افدات هی ی  یالی   ی ایین

 { میباشد. به اساس فی واحدنوع قرارداد }

دستور العمل  1.2ماده 
 برای داوطلبان 

خ ( تاری مطابق پالن کاریهفت روز بعد ازعقدقرارداد قراردادشروع تاریخ تکمیلی امور ساختمان }
   می باشد. {روز ( 284)به مدت  تسلیمی ساحه 

 1.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

دستورالعمل برای  1ماده  1در بند نام اداره تدارکاتی 

 داوطلبان درج گردیده است. 

انکشاف  عادی  بودجهاز (ازفند220177)بودجویکودپروژه }

 { می باشد. 1398منظورشده سال مالی 

دستورالعمل  1.1 ماده
 برای داوطلبان

دستورالعمل برای  1ماده  1در بند نام اداره تدارکاتی 

 داوطلبان درج گردیده است. 

دستورالعمل  4.1ماده 
 برای داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 {ایران و سوریه  }

 4.3ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

م شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک لست شرکت های محرو

 در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:

{www.npa.gov.af}  شرکت های تحت محرومیت و محروم شده 

  5.36ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 دستور العمل  5ماده  3در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 

 :برای داوطلبان

که نشان دهنده وضیعت حقوقی، محل  نقل اصلی اسناد -1

 ثبت، آدرس تجارتی و نوع فعالیت داوطلب باشد؛ 

ده توسط اشخاص صالحیت نامه کتبی مهر و امضا ش  -2

حقیقی شرکت داوطلب  در صورتیکه آفر توسط شخص 

 ثانی امضا گردد. 

سال  5ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در  -3

 گذشته؛

دازه مشابه در پنج تجربه کاری با ماهییت و ان -4

سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا 

قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می توان 

 برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت. 

اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای  -5

 اجرای این قرارداد؛

اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل  -6

ی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده تخنیک

 می شود؛

مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی  -7

کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد 

و سایر منابع مالی  اعتبارات )قرضه()دسترسی به 

                                                 
.در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد 6  
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، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل قابل دسترس(

ت مالی اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدا

داوطلب برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه 

 شده باشد.

 {معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی 

 10جزء  75.3ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

{ می فیصد  20}فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی 

 با موافقه اداره .باشد. 

 5.4ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

ت ورود تعدیل در اهلیت الزم مطالبه شده از در صور

دستور العمل برای  5ماده  4داوطلبان که مندرج بند 

 میباشد:داوطلبان 

دو یا بیشتر ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  -1

شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر 

این  5ماده  3می باشد. آفر شامل معلومات مندرج بند 

 برای هر شریک مشترک باشد؛لعمل دستور ا

مهر آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  -2

 امضا شده باشد؛و 

تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق  -3

 شرایط آن می باشند؛

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل  -4

ز قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی ا

 سایر شرکا می باشد؛

اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت  -5

 میگیرد؛

شرکت های مشترک مکلف میباشند تا تضمین آفر را به  -6

 شکل مشترک ارائه دارند. 

، داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت   -7

( فیصد و شریک اصلی حد 25هر شریک باید حد اقل )

های اهلیت را تکمیل نماید.  ( فیصد معیار40اقل )

 ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد

( فیصد 100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )

عدم تکمیل شرط باال  معیار اهلیت را تکمیل نماید.

منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و 

منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط 

  لب در نظر گرفته نمی شودداوط

نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا  -8

  {گردیده است.

 5.5ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

جهت واجد شرایط شناخته شدن برای اعطای قرارداد، 

 داوطلب باید معیار های اهلیت ذیل را دارا باشد.

 ندرج حجم معامالت در سکتور ساختمانی در خالل مدت م -1

تجربه منحیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی در -2

حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با اندازه، 

صفحه ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج  

)بمنظور مطابقت با این معیار  معلومات داوطلبی

                                                 
د اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکص  7

  و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد.
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( فیصد امور ساختمانی را 70داوطلب باید حد اقل )

د که تحت دعوا بوده و قرارداتکمیل نموده باشد( 

( فیصد قیمت قرارداد 10مبلغ تحت منازعه بیشتر از )

 باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛

یک پالن دسترسی )مالکیت و اجاره( به موقع تجهیزات  -3

 مورد نیاز 

( سال تجربه کاری 5داشتن یک مدیر قرارداد با )-4

ل حد اقل در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمو

 ( سال تجربه کاری منحیث مدیر؛3)

که انواع اعتبارات )قرضه(   دارایی های سیال و یا -5

 صفحه معلومات داوطلبیکمتر از مبلغ تذکر رفته در 

نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر 

قرارداد ها بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت 

 این قرارداد باشد؛ 

دعاوی یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر استمرار   -6

علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته منجر 

در  به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلب شده می تواند

 {صورت لزوم 

 دستورالعمل برای داوطلبان  1جزء  5.5ماده 

 

مبلغ حد اقل دارائی های 
سیال )نقدی(  یا انواع 

 اعتبارات )قرضه(، خالص
یر تعهدات داوطلب سا

 قرارذیل 

سیال )نقدی(  یا انواع اعتبارات مبلغ حد اقل دارائی های 

 قرارذیل سایر تعهدات داوطلب  )قرضه(، خالص

 7,408,080 الت مفرزه هوای بامیان

 

 

 

جزء  5.5ماده 

دستورالعمل  2

برای 

 داوطلبان 

حد اقل الزم حجم معامالت امور ساختمانی قرارداد های مشابه 

در  یک یا مجموعی دوقرارداد  اکمال  جرا شده توسط داوطلبا

 یث قرارداد مشابه محسوب می گردد.منح پنج سال اخیر

الت مفرزه هوای 

 بامیان  

 (افغانی 17,779,390مبلغ)

 

جزء  5.5ماده 

دستورالعمل  3

برای 

 داوطلبان

اجرا  قراردادهای کرده گیکار یا حد اقل الزم حجم معامالت

 حجم معامالت در یکی از پنج سال اخیر.داوطلب شده توسط 

 الت مفرزه هوائی والیت فراه
 (افغانی32,595,550مبلغ)

 
 تهیه آفرهاج.  

 12.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 ه میگردد.ارائ { دری یا پشتو }آفر به زبان

  شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

ی از ریاست اکمال خریداری بشکل هارد کاپی و سافت کاپ

 وزارت دفاع ملی 

 www.npa.gov.af سایت تدرکات ملی  ببشکل سافت کاپی از وی

 بشکل سافت کاپی از ویب سایت وزارت دفاع ملی 

 www.mod.gov.af 

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.mod.gov.af/
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ویب سایت های متذکره دانلود داوطلبانیکه شرطنامه را از 

مینمایند مکلف میباشند حد اقل قبل از تاریخ تسلیمی آفر 

ورقه درخواست رسمی خویش جهت اشتراک به ریاست اکمال 

  وخریداری ارائه نمایند.      

 6جزء  13ماده 
دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

آفرخویش اسناد اضافی ذیل را داوطلب باید همراه با 

 ید:نما ارائه

این  17درمطابقت با ماده (01فورمه نمبر)تضمین افر}

دستورالعمل،بل احجام کاری قیمت گذاری شده ،فورمه 

فورم  اسناد وفورم معلومات داوطلب ، (02نمبر) افرداوطلب

واساسنامه شرکت ،  کاپی جواز  ,نامه قبولی آفرفورم ( 03)

 واظهارنامه های لیست کارمندان کلیداری.،لست ماشینری 

 ذیل :

اظهارنامه بخاطر تصفیه مالیاتی ،اظهارنامه بخاطر تضاد 

منافع ، اظهارنامه بخاطر محرومیت در داوطلبی 

 {واظهارنامه بخاطرمحکومیت به جزا

طرزالعمل تدارکات درصورتیکه  16حکم  2بادرنظرداشت بند 

 تعداد محدود اقالم مندرج جدول قیمت ومشخصات عبارت همچون

قلم باز مانده باشد عبارت ذکر شده ویا معادل آن از 

وجهت تشخیص ماهیت وموثریت جنس مطلوب  تطبیق میباشدقابل 

 قابل اجرا میباشد.

تصفیه مالیاتی آخرین دوره مالیاتی قبل از آفر  -1

اداره تدارکات   NPA/PPD/NO.16 /1395گشایی مطابق به 

ملی قابل تطبیق میباشد. ) دربخش سوم معلومات درج 

 (  گردیده است.
طرزالعمل تدارکات  17شرایط اهلیت در مطابقت حکم  -2

 درمورد چنین صراحت دارد: 
بمنظور اشتراک درمراحل تدارکات، داوطلب باید واجد  -3

ماده شانزدهم قانون  2و  1شرایط مندرج فقره های 

 باشد . 

اداره، شرایط اهلیت را دراسناد ارزیابی قبلی  -4

نموده و اهلیت، شرطنامه و مطالبه پیشنهاد درج 

داوطلب اسناد و مدارک مهرو امضا شده را توام با 

آفر خویش ارائه مینماید. اسناد اهلیت شامل موارد 

 ذیل میباشد. 
یک نقل از تصدیق نامه های راجستر مالیه، سند  -5

 تصدیق از تصفیه حساب مالیه آخرین دوره 

یک نقل از تصدیق نامه های راجستر داوطلب،  -6

 جواز تجارتی و سایر اسناد  تصدیقنامه هویت حقوقی،
تعهدنامه امضا شده مبنی بر اینکه داوطلب از  -7

پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و 

 انحالل قرارندارد
تعهدنامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن  -8

 تضاد منافع در تدارکات 
تعهدنامه امضا  شده توسط داوطلب مبنی بر عدم  -9

تخلف در تجارت در خالل دوسال قبل از محکومیت باالثر 

 اشتراک در داوطلبی 
 

 

 

 

 
  NPA/PPD/NO.25/1397شماره  متحدالمال حسب -10
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 09/10/1397مورخ 2993به تاسی ازهدایت مندرج فیصله شماره 

 کمیسیون محترم تدارکات ملی که چنین صراحت دارد:

فر آولتی ازتضمینات "منبعد تصدی ها وشرکت های دولتی حین عقدقرارداد با ادارات د -11
 "  واجرا معاف میباشد

تعهدنامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف و 

 49یا یکی از کارمندان و مدیران مربوط وی مطابق مادۀ 

 قانون محروم نگردیده است.

  دک    تی ایر ددمم ای ن   م د یا    جمی  هیل 

 14.4ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 . } قابل تعدیل نیست{ارداد قیم قر

ماده 

دستورالعمل 15.1

برای 

 داوطلبان

  می باشد.{افغانیپول  دواح}اسعار 

ماده 

دستورالعمل 15.2

برای 

 داوطلبان

می  { قابل تطبیق نمی باشد}تبادله اسعار نرخ منبع 

 باشد. 

دستورالعمل  16.1ماده 
 برای داوطلبان

  { می باشد. تقویمی (نودروز90)گشائی افربازتاریخ از اعتبار}میعاد اعتبار آفر

دستورالعمل  17.2ماده 
 برای داوطلبان

م ی فیداا هیل  د دم   9آفر شامل"تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت 
 صادر شده باشد".اضایبی  

 اشد.می ب {به شکل تضمین بانکی افغانی به واحد پولی  ذکر شده برای هر الت مبلغ تضمین آفر

 مقدار تضمین به افغانی الت 

الت اعمار تعمیر 

دومنزله مفرزه هوای 

 بامیان  والیت

 (افغانی1,037,130)مبلغ

بیشتر از تاریخ ضرب االجل  روز120تضمین آفر حد اقل 

به شکل گرنتی بانک  تسلیمی آفرها و آفر گشایی باشد

 .ارایه گردد

 شود ،کاپی واسکن ان قابل قبول نیست.نوت: تضمین افردرنسخه اصلی تسلیم داده 

 { می باشد. افغانی واحد پولی تضمین آفر }واحد پولی

دستورالعمل  18.1ماده 
 برای داوطلبان

   .{ قابل قبول نیستآفر های بدیل } 

دستورالعمل  19.1ماده 
 برای داوطلبان

 

 

 

 .تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند

  {اصلی ارائه گرددنسخه  دو  تمام اسناد در} 
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 ج. ا لیا  آفد هی 

  20.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 .ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی 
 {  ی     ی  بی  } 

جززء  20.2ماده 

دسززتورالعمل  1

بززززززززززرای 

 داوطلبان

 آمدس  م دت ه ید       ا: صدف  ا اقیصم  د ئا آفد،
 { اقیم کی جا  غد ء ی  ع دیدم  ی قا  یع ال دیی    کای  ی کدیم دل یا د  مف }آمدس: 
  {(114(  ایا با د)5) با د  الک} ایدت  نیا:  ابا  ی
 {( هدکی    فغیب این15بیحیا )} هد: 

جزء  20.2ماده 

دستورالعمل  2

برای 

 داوطلبان

پروسه کاری امورات  حفر چاه عمیق قسم } بیم ی با د ا کیصیا  ین م ینل  

رای قطعات و جزو تام های مرکز شامل روتری و کوبه ئی ب

کابل ،  111)قوماندانی حربی شونځی ، قرارگاه کندک ششم فرقه 

ریاست کشف و استخبارات ، قوماندانی گارنیزیون داراالمان مربوط 

کابل ، قوماندانی عمومی لوژستیک( و قول اردو های  111فرقه 

 {ساحوی

{MOD-1397-W-C0152-220177-1Lots }  ی م. ا  

 3جاااااااازء  20.2ماااااااااده 
دسااااااااااتورالعمل باااااااااارای 

 داوطلبان

       {  یا بگدمم.12/1397/ 25 یک   دنبیاا حییل ه م د  یبتا      ا ایدیخ } 

 21.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

ی   ا دیع د ای {1397/ 12/  25 } ایدیخ  ب ضدر  الج   د ل ا لیا  آفدهی
 ای ی م.  جا      اظهد10 یه   ب  

دستورالعمل   23.3اده م
 برای داوطلبان

 ا   ی م.  {(بیمدیا اقییا  90) فد  ا دیا  فدد یئ د }ــــــایدیم  ها ید آف

 آفد د یی  ی  دایی   م.  

  24.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جل ا آفد د یئ  مد اتین ذی  م ید ا  ددمم:
هیل ام دکیا   ینیادایدکای  اقیم دیدم  ی قا دیی    کای  یکدیم دل ی  ع کی جا  غد  آمدس: }

 {دیی    کای  یکدیم دل 
 .   ی ما (  ب ا)یاد     اظهد  جا (10 یه  ){1397/ 12/ 25 }:  فدد یئ  ااین ی ایدیخ

 31.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

تطبیق NPA/PPD/C20/1396ومحتدالمال ترجیحات داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات 
 می گردد. 

 .فیصد  25تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی -1
 .یصد ف 10خارجی غیرمقیم  داوطلبخارجی مقیم  افغانستان در مقایسۀ  داوطلبداخلی و  داوطلب -2

دارند و یا متعهد به داشتن   Joint Venture (شرکت های خارجی که شرکای داخلی  -3
 .فیصد  5قایسۀ سایر شرکت های خارجی قراردادی فرعی داخلی می باشند، در م

فیصد  (5داوطلب داخلی زن درمقایسه با داوطلب داخلی وداوطلب خارجی مقیم افغانستان ) -4
ه .مطابق این جز عبارت از شخص حکمی است که مالکیت واسهام آن متعلق به زنان بود

 ( فیصد کارکنان آن نیز متشکل از زنان باشد.50وحداقل )
 ت    ا  ااییا    فیا  هبگیم   دایی   ا افیم  مت ایای ببم.م ینلر صدف  ا ی

 هقم  د دم م هنی هـ.  

 35.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 تضمین اجرای قابل قبول اداره، تضمین بانکی می باشد. 

 ، کا  دم   ی ما  یا  بهیئ   د دم م ابظید مت ییی ایئیم  مت    (%10)ا لغاضاین  جد   د دم م
 .(ییم  اجیبر م ینلر  دبمت  ایمت ایگدمم10 اصمید بیاا   یب   ب  )

دستورالعمل برای  36.1ماده 
 داوطلبان

 . {بی   جد  ی   }پیش پرداخت 

دستورالعمل  38.1ماده 
   ا آمدس ذی   د ی   مت ا  ای بم:  هاد ضی  

 { (210 ایا ) میم ( ابا  5یم دیدم  ی قا  الک )دیی    کای  یکدیم دل ی  ع کی جا  غد  اق : }آمدس
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 {(شهر کابل افغانستان15ناحیه )شهر: } برای داوطلبان

اسخ ناعت داوطلب معترض به پ( روز و یا عدم ق7عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت )در صورت 
  اداره، داوطلب می تواند درخواست های تجدید نظر  را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد.
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 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 
 

  فورمه تسلیمی آفر   01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

فورمه معلومات اهلیت   02فورمه امور ساختمانی کوچک /

 داوطلب

 فورمه نامه قبولی آفر    03/ امور ساختمانی کوچک فورمه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 تسلیمی آفر فورمه 
 01فورمه امور ساختمانی کوچک/

 

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

 {ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی: }اداره

 {MOD-1397-W-C0152-220177-1Lots} شماره داوطلبی:

 

ا  یر ندیاکیبا ی    ا کیبا یا  یر  د ی  یا  یر اداید  م دل  می ابابا خی}  تدارکاتعنوان 

ااد اتدرخمیی د  حینا خحفد 140می  یر  یت  ی ایا ،  یر دیدم ایید   ای    تی    دا ی   د یب   ن4بفدلخ10
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ها د  بیادت  ی   د یب   ن   ا  نذ ااین  ب   ذکیدت  ی  ا ذکیدت   ب  18ااد خیا  یر ذکیدت 80 یت های    ا ها  

 { تا  کیدج     د یب   ی فی ضالر   د ل افدات هی ی  یالی   ی ایین نذ ااینخ 

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

و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول  مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 

 }شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت لزوم درج گردد{ ضمیمه شماره:

در }عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد{شته و پیشنهاد اجرای ندا

 به  شرایط عمومی قراردادمطابقت به 

قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل 

 می باشد.{                                                                       }:مبلغعبارت است 

درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل پیشنهاد شده:  تخفیفات .1

 قابل اجرا خواهد بود:

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

}هر قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... (2)

را که قابل  بل احجام کارتخفیف پیشنهاد شده و  اقالم مشخص شده 

 ؛ست، با جزئیات آن مشخص کنید{اجرا  ا
}مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 

 م. نحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیرا م گردد{

ارائه ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت 

 و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست. شده
میعاد اعتبار در مطابقت با صدیق می داریم که این آفر ما بدینوسیله ت

صفحه  تضمین آفر مندرج یا اظهار نامه در صورت لزوم تضمین آفرو 

می باشد. یبمعلومات داوطل  

دستورالعمل برای   16ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

 1، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند داوطلبان

اعتبار داشته و در هر زمان قبل  دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده 

 از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در  آفرماهرگاه 

، بخاطر اجرای  دستورالعمل برای داوطلبان 35ماده  1بند  مطابقت با

 وقع قرارداد فراهم می نمائیم؛بم

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، 

دستور العمل برای  4ماده  1دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 

می باشیم. داوطلبان   

دستور العمل برای  4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 

، نداریم. داوطلبان  

ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این 

 4ماده  4و  3قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 
شناخته نشده ایم. ، محروم دستور العمل برای داوطلبان  

 {                       نام : }

 {                       وظیفه: }

 

 امضاء:

 

 }                       {                             تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/
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این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق 

 دستور العمل برای داوطلبان 5ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده 

 د. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورتاستفاده میگرد

 داوطلب می تواند در جدول های موجود ردیف ها و ستون های اضافی عالوه و

صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق 

ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات تجدید شده را درج 

 نماید. 
 

 (JVیا داوطلب مشترک ) داوطلب .1

 {                                } حالت حقوقی داوطلب: 1.1

 {                                          } محل ثبت:

 {                                      }: آدرش تجارتی

 {                        }: صالحیت نامه امضا کننده آفر

 1تعداد مطابق به جزء }انی اجرا شده در جریان حجم معامالت ساختم 1.2

سال }              {{صفحه معلومات داوطلبی درج گردد 5ماده  5بند 

 می باشد.  {                           }گذشته، به مبلغ 
 

تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده  1.3

 5ماده  5بند  2د مطابق به جزء تعدا}جریان  منحیث قراردادی اصلی در
جدول زیر خانه پری د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی

 می باشد.{گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه گردد

  

تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  1.4

دستور برای داوطلبان  5ماده  5بند  3جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }

مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در 

 {می باشد.صورت لزوم ردیف اضافی عالوه گردد

1.5    

 

نام پروژه و 

 کشور 

نام طرف 

قرارداد و شخص 

 ارتباطی

نوعیت امور 

ساختمان تکمیل 

شده و سال 

 تکمیل آن

ارزش مجموعی 

 قرارداد

   

 

   

  

 

  

تجهیزات تشریح  نام تجهیزات   

بشمول )تاریخ 

ساخت و مدت 

 کارایی(

 حالت تجهیزات 

)جدید، خوب، 

کهنه، و تعداد 

 قابل دسترس(

ملکیت، کرایه، 

و یا خرید با 

ذکر طرف های 

مقابل کرایه و 

 خرید
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جدول }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.6

ورت ضرورت، تکمیل گردد. معلومات ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درص

دستور العمل  5ماده  5بند  4بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 

{ مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد، 9 ماده 1بند  وبرای داوطلبان 

 می باشد. 

تعداد سالهای  نام  وظیفه    

 تجربه کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه 

کاری در این 

 وظیفه

 

 

   

 

 

   

جدول ذیل با اضافه نمودن }قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.7

شرایط عمومی  7ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده 

  می باشند.{قرارداد، تکمیل گردد

 

تعداد سالهای  نام  وظیفه    

 تجربه کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه 

کاری در این 

 وظیفه

 

 

   

 

 

   

سال گذشته، بیالنس شیت و {                         } تفتیشگزارش  1.8

                 }بیانیه مفاد و ضرر تائید شده توسط مفتش مستقل 

.} 

 

دارائی شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت:  1.9

 و سایر اسناد (قرضهانواع اعتبارات )، دسترسی به ی(نقدسیال )

آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه فهرست } منابع مالی

داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر می باشد. {گردد

 قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نماید.

بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس  1.10

 گرفته می شود:
 {انک درج گرددنام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس ب}

            )                                            ( 

جدول ذیل با }معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب: 1.11
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 {اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل گردد

 

 مبلغ منازعه  دلیل منازعه  طرف های دیگر  

 

 

  

 

 

  

فهرست ترتیب }اوقات کار پیشنهاد شده: پروگرام، روش کار، و تقسیم  1.12

 {گردد

توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار 

 {فهرست ترتیب گردد}شرطنامه: 

 ( JVشرکت مشترک ) .2

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

 ارائه گردد. 

 ارائه گردد. برای شرکت مشترک  1.11معلومات مندرج  2.2

صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه  2.3

 میدارد، ضمیمه گردد. 

موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزامیت قانونی  2.4

 داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه گردد:

داد در تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرار (1)

 مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند. 

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت  (2)

 ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

 اخت ها به شریک اصلی صورت میگیردتطبیق تمام قرارداد بشمول پرد (3)

 نیازمندیهای اضافی  .3

صفحه معلومات لومات اضافی مورد نیاز مندرج داوطلبان باید مع 3.1

 را ارائه نماید.  داوطلبی

 {                  }نام : 

 {                  }وظیفه: 

 امضاء:

 تاریخ:

 8نامه قبولی آفرورم ف

 03فورمه امور ساختمانی کوچک/

{                        } شماره: }تاریخ صدور این  تاریخ: 

مایید{نامه را درج ن  

                                                 
( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد 1طبق فقره )  8

از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات 

داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه 

فر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه قبولی آ

صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی 

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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{ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی}از:   

{مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه}آدرس:   

                      }: شرکت برنده که صادرمیشود ونمبرجواز ان به

} 

{                                           }: داوطلب  آدرس  

و سوم قانون تدارکات و این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست 

حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع داده 

}تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال میشود که آفر ارائه شده مؤرخ 

به }نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{، برای تدارک  شمابنویسید{ 

طوریکه  ویسید{،}مبلغ را به ارقام و حروف بنقیمت قطعی مجموعی مبلغ 

درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق 

 و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

( روز تقویمی از تاریخ صدور 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

و این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات 

مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای 

قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به 

اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون 

در  تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید

 جدول ذیل درج می باشد:

{داوطلبی مشخصات تدارکات/ قرارداد:   

 {MOD-1397-W-C0152-220177-1Lots }شمارۀ تشخیصیه تدارکات: 

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

 ................نمایید{

{ل بانک گرنتی ها به شک کیکی ازبان}نوعیت تضمین اجرای قرارداد:   

 مقدار تضمین اجرای قرارداد: }10 فیصد ازحجم قرارداد{

 زمان عقد قرارداد: }   /   /1397  {

{ ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی افرگشائ تعمیر}مکان عقد قرارداد:   

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه 

شما ارسال گردید. قرارداد ضمیمه این نامه به  

 نام و تخلص:

  وظیفه:

 امضاء و تاریخ

 

 
9 

 

 

 سمت چهارم:  شرایط عمومی قراردادق

شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست  }شرایط عمومی قرارداد،

طرفین مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های  یک سند ذیل شده

  باشد. قرارداد می

( admeasurementsی واحد )اد های فدر قرارد این شرایط عمومی

در  تعغیرات مندرج پا ورقی ها وروده گردیده و با استفاد

 قرارداد های با باالمقطع نیز استفاده میگردد.  

 الف: عمومیات

                                                 
نموده است، ، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  9

 .منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد مهاین نا .امضا شود
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 -1ماده 

 تعریفات 
  اصطالحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: -1

شامل که احجام کار قیمت گذاری شده بل احجام کار:  -1

 می باشند.آفر 

شرایط  44حوادث که در ماده  حوادث قابل جبران: -2

 . تعریف گردیده اندعمومی قرارداد 

تصدیق  یتاریخ تکمیل امور ساختمانتاریخ تکمیل:  -3

 55ماده  1مدیر پروژه در مطابقت به بند  توسط شده

 شرایط عمومی قرارداد. 

: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی قرارداد -4

، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان جهت اجرا

  3ماده  2بند مندرج  قرارداد شامل اسناد  است. 
 می باشد.  شرایط عمومی قرارداد

برای انجام ی و: شخص یا شرکتی که آفر  قراردادی -5

 امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد. 

به  داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : آفر قراردادی -6

  لیم گردیده است. اداره تس

: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول قیمت قرارداد -7

 می باشد.  قراردادوارده مطابق بعدی تعدیالت 

 ویمی می باشند.روز تق: روز -8

: کار که در مقابل آن به قراردادی به مزد کار -9

اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی 

داخت موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پر

 میگردد. 

کار که مطابق شرایط قرارداد از : قسمت نواقص -10

 تکمیل نشده باشد. 

: تصدیقنامه است که بعد نواقص رفعسند تصدیق  -11

صالح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر ااز

 میگردد. 

محاسبه از تاریخ قابل : میعاد میعاد رفع نواقص -12

خاص  شرایط  35ماده  1تکمیل قرارداد که در بند 

 از آن تذکر رفته است.  قرارداد

: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه نقشه ها -13

دیر پروژه بمنظور اجرای توسط مو تآئید شده شده 

 قرارداد می باشد.

شرایط خاص در  : طرف قرارداد مشخص شده اداره -14

 می باشد.  قرارداد

: ماشین آالت و وسایط نقلیه که جهت اجرای تجهیزات -15

، بصورت موقت در ساحه کار فراهم یختمانامور سا

 میگردند.  

: قیمت قرارداد که در نامه قیمت ابتدایی قرارداد -16

 قبولی آفر درج می باشد. 

: تاریخ تخمینی که قراردادی تاریخ تخمینی تکمیل -17

تاریخ تخمینی می نماید.  تکمیلامور ساختمان را 

این می باشد.   شرایط خاص قراردادتکمیل مندرج 

یا تسریع  میعادخ صرف با صدور دستور تمدید تاری
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  ر نموده می تواند. یغیت توسط مدیر پروژه

بشمول مواد مصرفی که توسط  مواد: تمام مواد خام -18

، استفاده یقراردادی جهت اجرای امور ساختمان

 میگردد. 

عملکرد دارائی امور ساختمانی که  منضمات: تآسیسات -19

 وژیکی باشد. میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیول

 شرایط خاص قرارداددر  وی: شخص که نام مدیر پروژه -20

با صالحیت که توسط اداره به عوض  تذکر رفته یا شخص

 مدیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده باشد و 

ی را مسؤلیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمان

  دارا باشد. 

21- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

می  شرایط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهارکساحه  -22

  باشد.

شامل شرطنامه بوده گزارش واقع : ساحه بررسیگزارش  -23

بینانه و مشرح در مورد وضیعت سطح و سطح فرعی 

 ساحه می باشد.

و شامل در قرارداد : مشخصات امور ساختمانی مشخصات -24

رات و اضافات وارده یا تائید شده توسط مدیر یغیت

 د. پروژه می باش

: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج کارتاریخ آغاز  -25

، تاریخ که قراردادی کار امور شرایط خاص قرارداد

مصادف  لزوماً می نماید این تاریخ  آغازساختمان را 

 باشد. نمی ساحه  تسلیمیبه تاریخ 

: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت قراردادی فرعی -26

که در  داشته از امور ساختمانی قرارداد اجرای بخش

 می باشد.  نیز ساحه در  یبرگیرنده امور ساختمان

ه ، ساختشده : ساختمان دیزاینمؤقت های ساختمان -27

شده و یا دور شده توسط قرارددای که ، نصب شده

برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می 

  باشد. 

یر در امور یغ: امر مدیر پروژه مبنی بر تتعدیل -28

 باشد.ساختمانی می 

، تخریب، شامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29

ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، 

ئیناتی و نیز خدمات حفریات، نصب، مونتاژ، امور تز

ضمنی آن )برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، 

زلزله و خدمات مشابه و امثال آن( است که تحقیقات 

اد، انجام می گردد، مشروط بر مطابق مندرج قرارد

اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر 

 نگردد.

 -2ماده 

 تفسیر

  

، مفرد به عوض جمع شرایط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.1

و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث 

را افاده می و یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر 

معانی  کلمات فاقد اهمیت می باشند.عناوین  نماید.

دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف عادی 

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

در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار  2.2

ط عمومی شرای اشارات در ،شرایط خاص قرارداددر 

، تاریخ تکمیل و تاریخ به امور ساختمانی قرارداد

)به استثنای  یتخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمان

به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای  اشاره

 می باشد.  قابل تطبیق تمام کار امور ساختمان( 

اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل  2.3

 د:ندتفسیر میگر

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛آفر قرارداد -3

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 شرایط عمومی قرارداد؛ -5

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 و  ؛بل احجام کاری -7

شرایط خاص سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -8

 از آن تذکر رفته است.   قرارداد

 -3ماده 
زبان و 

قانون 

 قرارداد

 شرایط خاص قرارداددر  زبان و قانون نافذ بر قرارداد 3.1

 است.  گردیدهبیان 

 -4ماده 

تصامیم مدیر 

 پروژه 

مسایل در مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم  4.1

قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. 

تذکر  شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه طور دیگری

 رفته باشد. 

 -5ماده 
 واگذاری 

با صدور ابالغیه به قراردادی، مسؤلیت ها  مدیر پروژه  5.1

، محول یا مسؤلیت مکلفیت های خود را به شخص دیگری و

 ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید. 

 -6ماده 
  ارتباطات

هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت  6.1

قابل  تسلیمیدر صورت صرف کتبی بوده و هرگونه ابالغیه 

  می باشد.اجرا 

عقد  -7ماده 

قرارداد های 

 فرعی

در مورد اعطای  باید اداره را کتباً  قراردادی 7.1

صورتیکه قباًل در  قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در

آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری 

بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و 

ت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی ششم قانون تدارکات صور

مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این 

 قرارداد را متاثر نمی سازد.

بدون  را فیصد حجم قرارداد 20الی  در صورتیکه قرارداد 7.2

حجم قرارداد فیصد  20بیشتر از یا و موافقه کتبی اداره 

مل نقض این ع ،را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد

قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در 

قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و 

تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت 

 قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

  -8ماده 

سایر 
مقامات  ،سایر قراردادیانبا  ساحه کار را  قراردادی 8.1

در میان تاریخ و اداره  خدمات ارائه کننده گاندولتی، 
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از آن  شرایط خاص قراردادکه در تقسیم اوقات کار آنان  قراردادی ها

مشترکًا استفاده  می نماید. قراردادی همچنان  تذکر رفته

تقسیم اوقات تسهیالت و خدمات را برای آنها طوریکه در 

د جدول داره میتوانتذکر رفته فراهم می نماید. ا کار

راردادی و قداده ر یکاری قرار دادی های دیگر را تغی

 سازد. اصلی را از موضوع مطلع 

 -9ماده 
  کارمندان

جدول قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج  9.1

، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر کارمندان کلیدی

جدول  پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 

، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض لیدیکارمندان ک

کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و 

توانایی آنها بطور قابل مالحظه معادل یا باالتر از 

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیکارمندان کلیدی مندرج 

راردادی می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 9.2

قراردادی اداره را از اخراج  نماید. را با ارائه دالیل

و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت کارمند مذکور 

 اطمینان میدهد.  روز،  (7)در جریان این قرارداد 

 -10ماده 

خطرات به 

اداره و 

  قراردادی

خطرات  اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره 10.2

است، می فته ر خود طوریکه در قرارداد تذکرمربوط 

 . باشند

 -11ماده 

خطرات مربوط 

 اداره 

از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند ذیل خطرات  11.1

 تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:

خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت )به استثنای  -1

، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( که یامور ساختمان

 ناشی از:

توسط ساختمان یا به منظور ساحه  تصرفاستفاده یا  (1)

که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان  ساختمان

 باشد؛ یا 

در حقوق یا مداخله  مسئولیت قانونی تخطی ازغفلت،  (2)

قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و 

یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود 

 قراردادی 

، تآسیسات، مواد خام و یاختمانخطر خساره به امور س -2

یا بوده تقصیر اداره که ناشی از تجهیزات به اندازه 

 خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که

منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر 

 سازد.

، تآسیسات، مواد خام، ییا خساره به امور ساختمان زیانخطر  11.2

از زمان آغاز کار الی صدور ره به استثنای زیان و خسا

ینکه مگر ا مربوط به اداره می باشد صتصدیقنامه رفع نواق

 مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان -1

مربوط خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که  -2

 به اداره نباشد؛ یا 

 . احه بعد از تاریخ تکمیلدادی در سفعالیت های قرار -3
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 -12ماده 

خطرات مربوط 

 به قراردادی 

خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت  12.1

)بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تآسیسات، مواد 

الی صدور  یخام، و تجهیزات( از آغاز کار امور ساختمان

، تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد

 مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 -13ماده 

 بیمه 

 

ناشی از قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل  13.1

خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤلیت  خطرات

رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ 

 مهیا سازد: شرایط خاص قرارداد،مندرج 

نی، تآسیسات، و مواد زیان یا خساره به امور ساختما -1

 خام؛

 زیان یا خساره تجهیزات؛ -2

، یزیان یا خساره ملکیت )به استثنای امور ساختمان -3

تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( مربوط به قرارداد؛ 

 و 

 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت  پالیسی ،قراردادی 13.2

بیمه در  تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید.

 برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط  13.3

قراردادی، اداره بیمه الزم را بدین منظور فراهم و قیمت 

ی حصول یا در صورت عدم بیمه پرداخت شده را از قرارداد

محسوب   قرض قابل پرداخت باالی قراردادیپرداخت، 

 میگردد. 

هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه  13.4

 قابل قبول نمی باشد. 

 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.  13.5

 -14ماده 

گزارش تحقیق 

 ساحه
 

 مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتیب آفر به  قراردادی 14.1

ر دسترس داوطلب و سایر معلومات که د شرایط خاص قرارداد

 قرارداده می شود اتکا می نماید. 

 -15ماده 

پرسش ها در 

مورد شرایط 

 خاص قرارداد

، شرایط خاص قراردادمدیر پروژه به پرسش ها در مورد  15.1

  توضیحات ارائه می نماید.

 -16ماده 

 قراردادی 

را در مطابقت به مشخصات  یقراردادی امور ساختمان 16.1

 نصب می نماید. تخنیکی و نقشه ها  اجرا و 

 -17ماده 

تاریخ 

تخمینی امور 

 ساختمان 

 نامه آغازرا بعد از اخذ  یقراردادی کار امور ساختمان 17.1

و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده  شروعکار 

 درکه از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و 

 ، تکمیل می نماید. یی تکمیلتاریخ تخمین

 -18ماده 

وسط تصدیق ت

 مدیر پروژه

که نشان دهنده   را ه هاقراردادی مشخصات تخنیکی و نقش 18.1

مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تآئید امور ساختمانی 

 می نماید. ارائه

 مؤقت می باشد.  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2

مؤقت توسط مدیر پروژه،  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 18.3

ساختمان های ارائه شده دیزاین در مسؤلیت قراردادی 

  متاثر نمی سازد.را موقت 
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ت را در تصدیق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادی  18.4 

   حاصل می نماید. مؤقت  یدیزاین امور ساختمان

تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور  18.5 

مؤقت و دایمی  قبل از استفاده باید توسط  یساختمان

 دند. ئید گرمدیر پروژه تآ

 -19ماده 

 ایمنی 

 قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.  19.1

 -20ماده 

 اکتشاف

ساحه در  با ارزش که بصورت تصادفی تاریخی یا  شیهر  20.1

کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، 

را توقف و مدیر پروژه را از  یقراردادی امور ساختمان

سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطالع موضوع مطلع می 

قانون حفاظت  10طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگ

 می رساند.  فرهنگی و تاریخی دارائی هایاز 

 -21ماده 

 ملکیت ساحه

اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد.  21.1

شرایط خاص  مندرجتاریخ  دردر صورتیکه اداره ساحه را 

شروع در در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر  ادقرارد

اداره پنداشته شده که خود یک  تقصیرفعالیت های مربوط 

 قابل جبران می باشد.  عمل

 -22ماده 

دسترسی به 

 ساحه 

قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار  22.1

ص با صالحیت که ساختمانی را به مدیر پروژه  یا شخامور 

 جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.  از

 -23ماده 

دستور، 

ش و یتفت

 بررسی 

مدیر پروژه را که در مطابقت به  قراردادی تمام دساتیر 23.1

 ساحه باشد، انجام می دهد. در قوانین قابل تطبیق 

قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر،  23.2

ردادی های فرعی حسابات و یاد داشت های خود و قرا

مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از 

قراردادی توجه داشته باشد که جانب حکومت بدهد. 

بیان کننده عمل  که فساد و تقلب 60ماده  1مطابق بند 

و بررسی دولت از جانب قراردادی  جلوگیری از تفتیش

ش و بررسی حکومت، ایجاد یحق تفت 23ماده  2مطابق بند 

ع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد مان

 شرایط بودن می گردد.

 -24ماده 

 منازعه 

در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج  24.1

 باشد، در نادرستاز صالحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم 

( روز از 14اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان )

ارجاع می  و فصل منازعات اطالعیه تصمیم ، به مرجع حل

 گردد. 

( روز از اخذ 28مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان ) 24.2 

 اطالعیه منازعه، ارائه می نماید. 

 ب. کنترول زمان 

 -25ماده 

 کاری پالن

قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در  25.1

، برنامه کاری، شرایط خاص قرارداد مندرج  حدود زمان 

را جهت  یتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانتر

 تآئیدی به مدیر پروژه ارائه نماید. 

باید نشان دهنده پیشرفت واقعی تجدید شده کاری  پالن 25.2

بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده باالی 

مول هر تغییر در تسلسل فعالیت زمان کار با قیمانده، بش

 باشد.  ها

کاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.3

 ئید به مدیر پروژه ارائه می، جهت تاشرایط خاص قرارداد

کاری تجدید شده در خالل  نماید. در صورت عدم ارائه پالن

شرایط  ندرجمدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ م
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الی  و معطل قراردادده شدهاز پرداخت بعدی  خاص قرارداد

ادامه می آن پرداخت  معطلیکاری تجدید شده،  ارائه پالن

 یابد. 

کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت  ئید پالنتا 25.4

. قراردادی می تواند متاثر نمی سازدهای قراردادی را 

مدیر  نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان پالن 

شده نشان دهنده  کاری تجدیدپروژه ارائه نماید. پالن 

  قابل جبران می باشد.  واقعاتاضافه کاری و کم کاری و 

 -26ماده 

تمدید تاریخ 

تخمینی 

 تکمیل 

 دستورجبران یا قابل مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه  26.1

که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ اضافه کاری 

تسریع کار توسط تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

گردد، تاریخ وی مصرف اضافی به  وقوعسبب که راردادی ق

 تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید. 

درخواست تمدید، تصمیم از روز  21مدیر پروژه در جریان  26.2 

قابل  واقعاتد را با در نظر داشت اثرات و اندازه تمدی

جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می 

اید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب نم

قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قراردادی 

بمنظور جلوگیری تآخیر، این تآخیر در بررسی تاریخ 

 تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود. 

 -27ماده 

 تسریع 

در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در  27.1

ریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه تا

پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع الزم از 

قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از 

جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقًا تعدیل و توسط 

 اداره و قراردادی تآئید میگردد. 

ت گذاری شده قراردادی جهت تسریع پیشنهاد های قیم 27.2

بعد از قبولی از جانب اداره،  در  یتکمیل امور ساختمان

 محسوب میگردد.  اضافه کاریقیمت قرارداد درج و 

 -28ماده 

تآخیرسفارش 

شده توسط 

 مدیر پروژه 

 تاخیر دستور تآخیر آغاز یامی تواند مدیر پروژه  28.1

را به  یتمانپیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساخ

 دهد. قراردادی ب

 -29ماده 

 جلسات مدیرت

قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات یا اداره  29.1

 اداریهدف از جلسات د. ننموده می توان، درخواست اداری

با برخورد باقیمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان

 . می باشد 32ماده  1حادثات مندرج بند 

را ثبت و  اداریپروژه اجندای بحث شده در جلسه  مدیر 29.2

جلسه ارائه می  حاضرین کاپی های آن را به اداره و 

فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه نماید. 

 اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد. 

 -30ماده 

هشدار زود 

 هنگام

ر پروژه را از وقوع قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدی 30.1

تآثیر منفی ورود حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب 

، افزایش قیمت قرارداد، یا یروی کیفیت امور ساختمان

تآخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. 

قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی 

ترین فرصت  را باالی قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود

 ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید. 

مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن با قراردادی  30.1

پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط 

توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، 

 همکاری می نماید. 

 ج. کنترول کیفیت 
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 -31ماده 

 نواقص تشخیص 

مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در  31.1

صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این 

بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی 

ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برمال ساختن نواقص را 

 یتمانبه قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساخ

می  نواقص است، بررسیرا که به باور مدیر پروژه دارای 

 نماید. 

 -32ماده 

 آزمایش 

در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در  32.1

در صورت تثبیت مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و 

و نمونه ها از جانب قراردادی  نواقص، مصرف بررسی

موجودیت نواقص، حادثه  پرداخت میگردد. در صورت عدم

 قابل جبران تلقی میگردد.  

 -33ماده 

 تصحیح نواقص

مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل  33.1

نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده  رفعاز میعاد 

ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد آغا شرایط خاص قرارداد

 تمدید میگردد. نواقص،  تکمیل رفعنواقص الی  رفع

را اطالع داده شده توسط مدیر پروژه قراردادی هر نواقص  33.2

رفع می  نواقص رفع در طول زمان مشخص شده اطالعیه 

 نماید. 

 -34ماده 

نواقص تصحیح 

 نا شده 

در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده  34.1

در نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، رفع اطالعیه 

اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و 

مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع می قراردادی 

   . گردد

 د. کنترول مصارف 

بل  -35ماده 

 10احجام کاری

و راه  رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاری در برگی 35.1

، که توسط قراردادی اجرا میگردد یاندازی امور ساختمان

 می باشد. 

بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده  35.2

میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به 

 نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد. 

 -36ماده 

تغییر 

 11مقدار

 

قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر  36.1

 جام کاری را ارائه می نماید.نرخ در بل اح

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
 2با بند شرایط عمومی قرارداد 37ماده  1}در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند  10

 بشکل ذیل تعویض گردد: شرایط عمومی قرارداد 37ماده 
ه می نماید. فعالیت روز از اطالعیه، به مدیر پروژه ارائ 14نظر شده خویش را درجریان  تجدید جدول فعالیتقراردادی  37ماده  1بند 
 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.  جدول فعالیت های
در  هور جداگاندر صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بط37ماده  2بند 

 جدول فعالیت ارائه می نماید.  
 

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

ورت تغییر ه کاری به صالحیت قراردادی صورت میگیرد. در صتعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیو 38بند ا ماده 
 جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید{
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 - 37ماده 

اضافه کاری 

 و کم کاری

ی تجدید در برنامه کار تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 37.1

  گردد. می شامل  شده توسط قراردادی

 -38ماده 

های پرداخت 

برای اضافه 

 کاری ها

  ،دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژهدر صورت  38.1

اضافه کاری دستور داده شده برای ا قراردادی نرخ خود ر

روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان  7در جریان 

شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را 

  بررسی می نماید. 

 بل احجام کاریقلم اضافه کاری شامل اقالم در صورتیکه  38.2 

اری منحیث نرخ قبالً ارائه شده در بل احجام ک نیز باشد،

 نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه  38.3 

تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد  به 

اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد 

 می نماید. 

زمان کافی برای  استجعالیت به نسبت صورتیکه  در  38.4 

یا سبب   ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد

ارائه نگردیده و اختالف منحیث نرخ کار گردد،  در تآخیر

 دثه قابل جبران پنداشته می شود. حا

قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست  38.5 

ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی 

 باشد.  

 -39ماده 

تخمین جریان 

 پول نقد

ین ، قراردادی تخم12کاری پالندر در صورت تجدید نظر  39.1

جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه 

ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار 

مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد 

 تبدیل میگردد. 

 -40ماده 

تصدیقنامه 

 پرداخت ها  

صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی به قراردادی  40.1

انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به 

 مدیر پروژه تسلیم می نماید.  

مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و  40.2

  مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.

ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص  40.3

 میگردد. 

ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقالم بل  40.4

 تکمیل شده می باشد.  13احجام کاری

ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختالف و  40.5

 حادثه قابل جبران می باشد. 

در تصدیق نامه قبلی  ه اقالم قبالً تصدیق شدهیر پروژمد 40.6

شده را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبالً تصدیق 

از صورت ماهانه که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد 

  فعلی کم می کند. 

 -41ماده 

 پرداخت ها 

مجرا می گردد، پرداخت ها  پرداخت ها در پیش پرداخت  41.1

تصدیق صورت  از ( روز بعد30ل مدت )به قراردادی در خال

 . حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد

 به واحد پول افغانی صورت می گیرد،تمام پرداخت ها  41.2 

طور دیگری تذکر رفته  شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه

 باشد. 

اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل  41.3 

                                                 
 در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد{ } 12
کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش  }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش 13

 فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد"{



 

 

 Page 
40 

 
  

ا و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از دیگر قیمت ه

 پرداخت صورت نمیگیرد. به آن جانب اداره 

 -42ماده 

قابل  وقایع

 جبران 

 قابل جبران می باشد: موارد ذیل وقایع 42.1

طابق ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج ماداره  -1

تسلیم ننموده  شرایط عمومی قرارداد 21ماده  1بند 

 است. 

جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری  اداره -2

تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این 

 قرارداد را متآثر می سازد؛

نماید یا نقشه می  صادرمدیر پروژه دستور تآخیر را  -3

بمنظور اجرای  یا هم دستور الزم  ها، مشخصات تخنیکی

 کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛

 مالساختن یا اجرای آزمایشاتوژه دستور برمدیر پر -4

اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، 

 ؛تثبیت نمی گردد نواقص

مدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه، قراردادی فرعی را  -5

 ؛اجازه فعالیت نمی دهد

بطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به  در ساحهشرایط  -6

معلومات بولی آفر به اساس نامه ق زمان قبل از صدور

)بشمول گزارش های تحقیق  فرستاده شده به داوطلبان

 ل دسترس عامه و بررسی عینی ساحهساحه(، معلومات قاب

 می باشد؛ 

پیش بینی نشده ناشی از  وضیعتمدیر پروژه دستور حل  -7

 یل به دالیلاضافی ب کاراتاداره را داده یا اقدامات 

  ؛شدالزم باسایر دالیل ایمنی یا 

یا  خدمات عمومیقراردادی ها دیگر، مقام های دولتی،  -8

نمی نمایند،  زمان مندرج قرارداد عملاداره در حدود 

سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی  که

 میگردد؛

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثیر -10

بدالیل نا  یر ساختمانتآخیر صدور تصدیق تکمیل امو -11

 از جانب مدیر پروژه؛ معقول 
 

در صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا  42.2 

از تاریخ  قبل یجلوگیری از تکمیل کار امور ساختمان

قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل تخمینی تکمیل میگردد، 

دازه افزایش ان در موردمدیر پروژه تصمیم می گردد. 

اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور  مت قرارداد وقی

 ساختمان را اتخاذ می نماید. 

در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم  42.3 

توسط  به موقعهمکاری قراردادی و یا عدم هشدار 

مستحق جبران نمی اندازه همان قراردادی به قراردادی، 

 باشد. 

 -43ماده 

 مالیه 

در صورت تغییر مالیات  را د یر پروژه قیمت قراردامد 43.1

      سایرو ، (BRTبشمول مالیه بر معامالت انتفاعی)

( روز قبل از تسلیمی آفر ها و 28)مدت مالیات در میان 

آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. این تعدیل 

قراردادی می به مالیه قابل پرداخت در ناشی از تغییر 

مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً در قیمت باشد، 

شرایط  47یا ناشی از حکم ماده  نگردیدهقرارداد منعکس 

 عمومی قرارداد، نباشد. 
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 -44ماده 

 اسعار 

پرداخت ها به باشد در صورت که طرف قرارداد داخلی  44.1

 .واحد پولی افغانی صورت می گیرد

 -45ماده 

 تعدیل قیم

در قیمت عوامل بکار یل وقوع نوسانات تعدیل قیمت به دل 45.1

 شرایط خاص قرارداد که درمجاز می باشد صورت در  رفته

     از آن تذکر رفته باشد.

 -46ماده 

 تآمینات 

اداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را  46.1

از آن تذکر رفته، حفظ می  شرایط خاص قراردادکه در 

 نماید. 

، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب تامینات 46.2

تی، ورانتی و رفع نواقص و قراردادی یا ختم میعاد گرن

صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به 

  قراردادی مسترد می گردد. 

 -47ماده 

 جریمه تآخیر 

شرایط خاص   جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.1

حاسبه میگردد.  در برای روز های تآخیر م قرارداد

موفق به انجام تمام یا قسمتی از قراردادی صورتیکه 

کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه 

تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم 

تدارکات، از پرداخت های و هشتم طرزالعمل یکصد 

 قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر

فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد،  10وضع شده بالغ بر 

فسخ  شرایط عمومی قرارداد  35قرارداد مطابق ماده 

میگردد. پرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های 

 قراردادی ندارد.   

در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان  47.2 

هرگونه بعد از پرداخت جریمه تآخیر، مدیر پروژه 

اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با 

 تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.

 -48ماده 

  مکافات

پیش از تاریخ تخمینی  یدر صورت تکمیل امور ساختمان 48.1

)به استثنای روز  به نرخ فی روز مندرج مکافاتتکمیل،  

کار طبق دستور های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در 

، به شرایط خاص قرارداد مدیر پروژه صورت گرفته است( 

را قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده 

می تصدیق  که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است 

 نماید. 

 -49ماده 

 پیش پرداخت 

اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط  49.1

و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و مربوط در فورم 

شرایط اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج 

، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش خاص قرارداد

پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما 

مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت 

ت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت پیش پرداخ

 تکتانه وضع نمیگردد. 

تجهیزات، به صرف برای پرداخت  قراردادی پیش پرداخت را 49.2 

تآسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن الزم مشخص شده 

جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت 

ارد فوق،کاپی های تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور مو

یا دیگر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می ها انوایس 

 نماید.  

از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی پیش پرداخت  49.3 

پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در وضع می گردد. 

بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعدیل 

، مد ، یا جریمه تآخیرمکافات بل جبران،قیم، حادثه قا

 نظر گرفته نمی شود.
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 -50ماده 

 تضمینات

روز بعد از در یافت نامه  10داوطلب برنده در مدت  50.1

شرایط خاص مشخص شده در  تضمین اجرای  لی آفر، قبو

 اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، قرارداد

( 28دت )م تضمین اجرا بهارائه می نماید.  قیمت قرارداد

، دارای اعتبار تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیلروز بعد از 

 می باشد. 

  - 51ماده 

  مزد کار 

روزانه ارائه شده در آفر  مزد کاردر صورت لزوم،  51.1

داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به 

اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، 

  . استفاده می گردد

تمانی قابل پرداخت تحت به اخقراردادی تمام امور س 51.2

مدیر توسط را در فورمه های تآئید شده  اساس مزد کار 

( 2) خاللپروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در 

 گردد. می روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء 

امضاء فورمه های  صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  51.3

 شده، صورت میگیرد. 

 -52ماده 

 مصارف ترمیم 

زیان یا خساره  رفع نواقصقراردادی بمصرف خود، مسؤلیت  52.1

 یکه در امور ساختمانیا مواد خام  یبه امور ساختمان

و کار تاریخ آغاز  مدت زمان میانرا در  ترکیب میگردد

رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا  ختم میعاد

  دارد. اری قراردادی باشد رافروگذ

 قرارداد  اختتامح. 

 -53ماده 

 تکمیل 

از مدیر پروژه  یقراردادی بعد از تکمیل امور ساختمان 53.1

را نموده  یدرخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمان

، یو مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمان

 تصدیقنامه را صادر می نماید. 

 -54ماده 

 تسلیمی 

صدور تصدیقنامه بعد از ( روز 7اداره در جریان ) 54.1

 میگیرد.  ی را تسلیمتکمیل، ساحه و امور ساختمان

 -55ماده 

 حساب نهایی 

 مجموعیعاد رفع نواقص، حساب مشرح قراردادی قبل از ختم م 55.1

خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه به پول قابل پرداخت 

. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و ارائه می نماید

( 56هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان )

 از جانب قراردادیل و صحیح کمبعد از دریافت حساب مروز که 

( روز 56، مدیر پروژه در جریان )آنتصدیق می نماید. در غیر 

در می نماید.  صا راو افزودی الزم  اتجدول را که بیانگر تصحیح

توسط قراردادی در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره 

مبلغ قابل پرداخت در مورد ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم 

به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت 

 را صادر می نماید. 

 -56ماده 

رهنمود 

عملیاتی و 

 مراقبت

رهنمود های عملیاتی  یا دی نقشه ها وصورت لزوم، قراردادر  56.1

ارائه می شرایط خاص قرارداد   مندرجتاریخ  درو مراقبت را 

 نماید. 

رهنمود های عملیاتی و  در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا 56.2

از جانب شرایط خاص قرارداد   تاریخ مشخص شده درمراقبت 

بلغ مشخص قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیر پروژه، م
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به  از پرداخت های باقیماندهشرایط خاص قرارداد  در شده

 قراردادی پرداخت نمیگردد. 
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 -57ماده 

 فسخ قرارداد

قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و  57.1

 میگردد. تعهدات مندرج آن فسخ 

شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی تخطی در قرارداد  57.2

 شد:با

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

توقف کاری فعلی نشان داده نشده و  توقف کار امور ساختمان در پالن این

 از جانب مدیر پروژه تآئید نگردیده باشد؛ 

( 28و در جریان )مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده  -2

 ورت نگرفته باشد؛ین دستور صروز انصراف از ا

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

 تشکیالتی قراردادی

مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم توسط با ارسال اطالعیه  -4

رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در 

 رفع نماید؛ مدیر پروژه، نواقص راتوسط میعاد مشخص شده 

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

فیصد قیمت  10در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر  -6

 مجموعی قرارداد گردد. 

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

 نماید. 

توقف مار امور ساختمان را فورًا در صورت فسخ قرارداد، قراردادی ک 57.4

داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه 

 را در اسرع وقت ترک می نماید. 

 -58ماده 

 فساد و تقلب

در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد  58.1

تدارکات  کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه

( 14یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطالعیه )

روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج 

 قابل تطبیق می باشد.  59ماده  5و بند 

در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب،  58.2

د موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل تبانی، اجبار، یا ایجا

اخراج  شرایط عمومی قرارداد، 9ماده  1باشد، کارمند مطابق بند 

 میگردد. 

 
اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول  58.3

اجرای قرارداد را   عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و 

تی مفاهم ذیل را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آ

 افاده می نمایند: 

فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به  -6

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت 

)کارمندان تدارکات( را  14غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 تحت تاثیر قرار دهد. 

ق که تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقای -7

عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت 

قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از 

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

داوطلبان و یا  15تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر -8

میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست 

د نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست آوردن مقاص

 اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان عبارت از اجبار:  -9

تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور 

تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر 

 مستقیم می باشد.

                                                 
 } به مقام رسم دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.  14
ی( که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته }به شرکت  کننده های پروسه تدارکات )بشمول مقامات دولت 15

 اند، اطالق میگردد{
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و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا  اخاللایجاد  -10

کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا 

 امور نظارتی مربوط می باشد.
اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که 

مستقیمًا یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، 

مراحل داوطلبی گردیده  اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در

 است لغو می نماید. 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و 

اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ، موضوع را 

 در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  
اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال 

از هل و نهم قانون تدارکات ( ماده چ1مندرج فقره )

 اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش 

حسابات، یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی و بررسی 

آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره 

 فراهم نماید.
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نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا  هیچ 58.4

پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور 

ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر یا قرارداد 

 ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

 

 -59ماده 

پرداخت بمحض  

 فسخ

توسط قراردادی، تخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  59.1

را بعد از انجام شده  ارژه تصدیقنامه ارزش کمدیر پرو

الی تاریخ صدور تفریق پیش پرداخت پرداخت شده 

کار امور فیصدی قابل تطبیق باالی  تصدیقنامه و

، را شرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یساختمان

صادر می نماید. جریمه تآخیر اضافی قابل تطبیق نمی 

رداخت اداره به باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پ

، پس تفاوت آن قرض پیش پرداخت باشداز کمتر قراردادی 

  قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد. 

درصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا  59.2

توسط اداره فسخ گردد، مدیر  قراردادی تخطیبدلیل 

کار انجام شده، بعد از تفریق مبلغ پروژه تصدیقنامه 

را صادر  صدور تصدیقنامهالی تاریخ اخذ پرداخت  پیش

   می نماید.

 -60ماده 

 ملکیت

صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت در 60.1

تمام مواد خام در ساحه، تآسیسات، تجهیزات، کار امور 

از ملکیت اداره می  یمؤقت، و امور ساختمان یساختمان

 باشد. 

 -61ماده 

عدم امکان 

ق تطبی

  قرارداد

قرارداد از  یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 61.1

اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره 

یا قراردادی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان 

انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ 

را توقف و ساحه ماین تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

 دریافتقبل از  و پرداخت به تمام کار انجام شده  ترک

تعهد شده قبلی که بعد از صدور مه و کار ها تصدیقنا

 تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد. 

حل  -62ماده 

 منازعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1

جهت حل را حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادی  -1

که ناشی یا مرتبط به بطور دوستانه منازعات 

 د. نقرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میده

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

درصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه  -2

خارج از صالحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده 

 ( روز بعد از14غلط باشد، قراردادی در جریان )

تصمیم مدیر پروژه، موضوع را کتبی از اطالع  دریافت

شرایط خاص مندرج جع حل وفصل منازعات  مربه 

 راجع میسازد.  قرارداد

 حکمیت: 64.2

مرجع حل وفصل در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  -3

مرجع حل و فصل یا عدم اتخاذ تصمیم  منازعات

( روز از ارجاع منازعه، هر 28در جریان ) منازعات

از تصمیم خویش  ( روز28اند در جریان )جانب می تو

  . مطلع سازندذیصالح محاکم مبنی بر ارجاع موضوع به 
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 قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

 { خانه پری مینماید. شرایط عمومی قرارداداداره این قسمت را جهت تکمیل }

مواد شرایط 

 عمومی قراردا

 تعدیالت و ضمایم  مواد شرایط عمومی قرارداد

 لف: مسایل عمومیا

 1بند  17جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

  

 }ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی واقع ناحیه دهمفداییش مهبمت  م دتبیم 
 جوارشفاخانه سردارمحمد داودخان {میباشد.

 یر 4بفدلخ01 د ی  یا  یر اداید  م دل  می ابابا خیا  یر ندیاکیبا ی    ا کیبا یا  یر تهیه وتدارک 
خحفد  یت های    ااد اتدرخمیی د  حینا140می  یر  یت  ی ایا ، دیدم ایید   ای    تی    دا ی   د یب   ن

 نذ  ا ذکیدت   ب  ها د  بیادت  ی   د یب   ن   ا  نذ ااین  ب   ذکیدت  ی 18ااد خیا  یر ذکیدت 80 ا ها  
   ل افدات هی ی  یالی   ی ایینااینخ  تا  کیدج     د یب   ی فی ضالر   د

 .  {MOD-1397-W-C0152-220177-1Lots}  شماره تشخیصیه داوطلبی:  

 عادی.220177کودبودجوی:

 به اساس فی واحد نوع قرارداد: 

انی اختممیعاد قرارداد: بعداز منظوری ویا عقد قرارداد مطابق پالن کاری ریاست محترم س

 د.روز میباش(  284)وملکیتها به مدت 

ی کوووار سووووال وجوووود داشوووته رموووورد اسوووناد تخنیکوووی ، نقشوووه  و  یحوووهدر صوووورتیکه د-1.1

باشووود، انجنیووور نظوووارت کننوووده مکلوووا اسوووت توووا شووورکت را  در موووورد کمووو  وهمکووواری 

و  (نمووووده و درصوووورت لوووجوم بوووا توجوووه بوووا مشووووره وتفووواهم مووودیر پوووروژه ) مووودیر قووورارداد 

ت مربوووووط در اسوووورع وقووووت بوووورای بووووا درنظرداشووووت معلومووووات ارایووووه شووووده توسوووو  شووووعبا

 متعهدمعلومات ارایه نماید. 

یوواز باشووود بنووابر مهوووم بووودن توضووویحات انجنیوور نظوووارت کننووده، پوووالن ندر صووورتیکه  -1.2

کووواری تعووودیل گوووردد، مووودیر پوووروژه مکلوووا اسوووت پوووالن کووواری را تعووودیل ومنظووووری آنووورا 

 اخذ نماید. 

نتوانووود زموووان را جبوووران رگووواه توضووویحات طووووری باشووود کوووه تجدیووود پوووالن کووواری ه  -1.3

نمایووود درایووون صوووورت بوووا درنظووور داشوووت نظووور انجیووور نظوووارت کننوووده، تسوووهیالت انجنیوووری 

ججوتوووووام مربوطوووووه و مووووودیر پوووووروژه ) مووووودیر قووووورارداد ( حسووووو  لوووووجوم و موجوووووه بوووووودن 

 توضیحات، زمان مورد نظر قابل جبران خواهد بود. 

هووووووا، آمریووووووت رجووووووع تموووووواس درایوووووون قوووووورارداد ریاسووووووت امورسوووووواختمانی وملکیتم -1.4

 اشد.تسهیالت انجنیری ونماینده ریاست اکمال وخریدرای ازآغاز الی انجام کار میب
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 1بند  20جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

( %10زموووان گرنتووو ) در مووودت ر اموووور فووووقددر صوووورت پووویش آمووودن عووووار   -1.5

هوووا ویوووا شووورمت متعهووود مستوووو  رسوووم  را از طووورف ریاسوووت اموووور سووواختما نووو  و ملسیت

ریاسووووت اممووووال وخریوووودارا بووووه اسوووواس شووووسایات مرجووووع اسووووتفاده مننووووده دریافووووت خواهوووود 

وم یووو  3نــــــوووـمودد مووودیر پوووروژه و ریاسوووت اموووور سووواختمانی مکلوووا اسوووت توووا در میعووواد 

کوووووواری  شوووووورکت متعهوووووود را احیووووووارو رسووووووما  استحیوووووواری شوووووورکت را اخووووووذ نمایوووووود، 

ی شووورکت ، زموووان احیوووار درصوووورت عووودم مراجعوووه بموقوووع و یوووا هوووم بوووه تقاضوووا موجوووه

دیر میتوانووود تغییووور نمایووود در حا تیکوووه شووورکت متعهووود بوووه وقوووت زموووان پابنووود نباشووود،  مووو

( یووووم رسوووما  مکتوووو  را بوووه جانووو  شووورکت متعهووود  2پوووروژه مکلوووا اسوووت توووا در  ووورف )

اصوووودار نموووووده  حسوووو  شوووورای  عووووام قوووورارداد متعهوووود مکلووووا میباشوووود نووووواق  بووووه میووووان 

ش دهنووووده  بووووا درنظوووور داشووووت ر غیووووـر آن اداره فرمووووایی پووووروژه را رفووووع نمایوووود دآمووووده

ی هئیوووت فنووو  موجوووود درسووواحه بوووه شووورای  عوووام قووورارداد عووووار  را بوووه اسووواس نظریوووه

نموووووده ومصوووارف آنوووورا از پــووووـول  سووواختمان توووورمیم ویوووواقیموووت روز توسوووو  شووورمت دوم 

( شوووورمت متعهوووود بووووه اموووور مقامووووات ذیصووووالح پرداخووووت مینمایوووود،  آنگوووواه 10%گرنتوووو  )

هووود حوووق شوووسایت را نخواهووود داشوووت . مووودت گرنتوووی اموووور فووووق بعووود از تسووولیم شووورمت متع

( حجوووووم قووووورارداد از  حوالوووووه متعهووووود وضوووووع و مطوووووابق 10%دهوووووی یکسوووووال میباشووووود و )

 طرزالعمل تدارکات به حسا  امانت نگهداری میگردد .

( از حجوووم موووار پوووروژه را بوووه شوووسل قووورارداد 20%ل  میتوانووود الووو  )قوووراردادا اصووو -1.6

  شرای  عام قرارداد واگذار نماید. 7مت دیگر با درنظر داشت ماده فرع  به شر

ند خریووود، شووورکت هوووای شوووامل پروسوووه داوطلبوووی مکلوووا بوووه تهیوووه اسووونادمالکیت، سووو -1.7

 وسند کرایه گیری ماشینری مورد نیاز پروژه میباشند.  سند گمرک

 لیسوووت ذیووول شوووامل ماشووونیری نظووور بوووه ماهیوووت ونوعیوووت پوووروژه بوووادرنظر داشوووت کمیوووت،

 تناژ، مشخصات تخنیکی و سایر خصوصیات  زم میباشد : 

رهشووووما
 

 نوع ماشینری
 مشخصات تخنیکی و تناز 

 تعداد

1 
اسوووووووکواتور بووووووورای کنووووووودن 

 کاری 

 
 پایه 1

 پایه 1  ماشین تپ  کاری  2

 پایه 1  میکسر کانکریت 3

 پایه 1  تانکر آ  4

داد دقرارامورساختمانی وملکیت ها بعد ازعق مدیرمراقبت کننده کاراست که ازطرف ریاست} امید  دیژت
 .{تعین میگردد
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بند ا  22جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

( درجووووه سووووانت  گریوووود  وحسوووو  مکتووووو  +5رموسووووم سوووورماه پووووائین توووور ازم بووووت )د -1.8

توقووووا کووووار وزارت امووووور شووووهر سووووازی، امووووور سوووواختمانی متوقووووا گردیووووده و حسوووو  

 شووورای  عوووام قووورارداد ( منحیووو  حوووواد  42مووواده شووورای  منووودرج شووورای  عوووام قووورارداد) 

هوووت قابووول جبوووران محسوووبو  گردیوووده  ومووودیر پوووروژه مکلوووا میباشووود توووا ترتیبوووات  زم را ج

 30داقل حوووتمدیووود زموووانی تکمیووول قووورارداد ) تعووودیل قووورارداد ( قبووول از خوووتم میعووواد قووورارداد  

 روز اتخاذ نماید. 

نماینووود کوووه اوضووواع جووووی و  هرگووواه مووودیر پوووروژه وانجنیووور نظوووارت کننوووده احسووواس 1.9

درجوووه حووورارت ازنگووواه تخنیکوووی و مسووولکی متیووومن کیفوووت باشووود و درآینوووده کووودام مشوووکل 

تخنیکووووی و مسوووولکی در پووووروژه وارد ننمایوووود،  بووووا درج نظرشووووان درژورنووووال کووووار امووووور 

 ساختمانی میتواند ادامه یابد.

ی در هووور دو حالوووت فووووق، مووودیر پوووروژه مکلوووا اسوووت توووا بوووا اصووودار مکتوووو  رسوووم 1.10

 موضوع را به شعبات مربوط و قراردادی اطالع دهد. 

عووودازتاریق عقووود قووورارداد ورسووویدن موفقتناموووه ذریعوووه مستوووو  از ریاسوووت محتووورم ب -1.11

اممووووال وخریوووودارا بووووه ریاسووووت سوووواختمان  وملسیتهووووا وصوووودور مکتووووو  آغوووواز کووووار و 

. شوودتسوولیمی سوواحه ازطوورف شووعبه مربوطووه بووه متعهوود، درمعیوواد مووارا قابوول محاسووبه میبا

 درحا تیکوووه سووواحه بنوووابر عوامووول مختلوووا دروقوووت و زموووان آن بدسوووترس قوووراردادی قووورار

نگیووورد ، ایووون امووور منحیووو  حوووواد  قابووول جبوووران محسوووو  شوووده و مووودیر پوووروژه قبووول از 

د خووووتم معیوووواد قوووورارداد، ترتیبووووات  زم را جهووووت تمدیوووود زمووووانی ) تعوووودیل قوووورارداد ( حوووو

 روز قبل اتخاذ مینماید.  30اقل

د مطوووابق وافوووجایش حجوووم، تغیووور شووورای  قووورارداد وتمدیووود زموووانی در قووورارداکووواهش -1.12

د موووواد منووودرج شووورای  عوووام قووورارداد و طرزالعمووول تووودارکات زموووانی قابووول تطبیوووق میباشووو

بوووه  یووووم قبووول از خوووتم میعووواد زموووانی تکمیووول قووورارداد اجووور ت  زم مطوووابق 30کوووه حووود اقووول 

و منظوووووری هووووا  زم  مووووواد منوووودرج شوووورای  عووووام قوووورارداد صووووورت گرفتووووه وترتیبووووات

وبوووه درمیعووواد تکمیلوووی قووورارداد اخوووذ گووورد یوووده باشووود. مووودیر پوووروژه و قوووراردادی هریووو  بن

یووول یووووم ( قبووول از تکم 30خوووود مکلوووا میباشوووند بوووا درنظووور داشوووت میعووواد زموووانی ) حوووداقل 

 میعاد قرارداد اجراات  زم را مرعی نمایند. 

 شرای  است نایی: 

ی  اولوووی از تمویووول پوووروژه( بعووود از موافقوووه درصوووورتیکه دونر)تمویووول کننوووده موووالی .1

 وجووووه موووالی  بعووود ازتووواریق مودرعقووود قووورارداد  الوووی زموووان تکمیلوووی پوووروژه خوووود

 داری  نمایووودد  بعووود از اطوووالع آمووور اعطوووا  ومنظووووری هوووای  زم، ریاسوووت اموووور

سووواعت طوووی تمووواس تیلفوووونی مووودیر پوووروژه  24سووواختمانی مکلوووا اسوووت در مووودت 

 م مکتوووو  ارسوووال نمایووود، مووودیر پوووروژه مکلوووا اسوووترا مطلوووع نمووووده و الوووی دو یوووو

تووووا بووووا تموووواس تیلفووووونی موضوووووع را بووووا قووووراردادی شووووری  سوووواخته و بووووا ارسووووال 

 یووووم بوووه جانووو  قوووراردادی، کوووار 7اطالعیوووه )ایمیووول و مکاتبوووه ( در مووودت زموووان 

اموووور سووواختمانی را توقوووا دهووودد قوووراردادی مکلوووا اسوووت توووا مطوووابق مفووواد منووودرج 

 این فقره عمل نماید. 
 رصوووورت دریافوووت وجووووم نشووواد فرموووایه دهنووودم و موافقووو  قوووراردادی و امووور م ووودد آ وووازد .2

کارتوسوووط آمووور اعووووا مربوغووو  بووودوم تغییووور فیووواتث زموووام توووا یر شووودم من یووو  حوووواد  

 قابل جبرام م سوب شدم و درمورد تعدیل ) تمدید زمانی(  اقدام گردد. 

 یرندم :مكلفیت فرمایه گ -2.0
ریافوووت م تووووب آ ووواز کوووار بووودوم توووم یرث کوووار رو م راعمووو   الوووی د از دقوووراردادی م لوووب اسوووت بعووو -2.1

د؛ در یووووم کووواری ( آ ووواز نمایووود واموووور قووورارداد را مووووابد  ووو م کوووار زموووام بنووودی شووودم ت میووول نمایووو7)

یر صووورت بووروز عواموول م بوورمث   یوور مترقبوو ث مسوواایل امنیتووی و یووا هوو  عواموول دی وور کوو  باعوو  تووا 

 ب اسووت بصووورت رسوومی مو وووا را بوو  ان نیوور نمووارت کننوودمث موودیردر آ وواز کووار گوورددث متعشوود م لوو

  رو م وریاست امور سا تمانی و م لیتشا وشعبات مربوغ درمیعاد فوق الذکراغ ا دهد. 
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یمی در صوووورتیکه سووواحه بوووه قوووراردادی تسووول 2.1 هرگووواه بنوووابر عوامووول منووودرج فقوووره 2.2 

جووووه نظووووارت کننووووده واسووووناد مو داده نشووووود،  میعوووواد توووواخیر شووووده بعوووود از تائیوووودی انجنیوووور

منحیوووو  حووووواد  قابوووول جبووووران محسووووو  شووووده وقابوووول تعوووودیل  درمیعوووواد تکمیوووول پووووروژه 

 میباشد. 

راردادی مکلوووا اسوووت مطوووابق پوووالن کووواری زموووان بنووودی شوووده  منووودرج قووورارداد و قووو -2.3

ی انجنیووور نظوووارت کننوووده در میعووواد تعیوووین شوووده، یوووا هوووم پوووالن کووواری تجدیووود ومنظوووور شوووده

 تکمیوووول نمایوووود، درحووووا ت غیوووور مترقبووووه ، مجبووووره و یوووواهم سووووایر حووووواد  کووووار پووووروژه را

منووودرج شووورای  عموووومی قووورارداد، میعووواد تطبیوووق پوووروژه مبتنوووی بوووه د یووول موجوووه قابووول 

 تعدیل) حا ت قابل جبران ( خواهد بود. 

یوووووم کوووواری( بعووووداز خووووتم کووووار )میعوووواد قوووورارداد و 7راردادی مکلووووا اسووووت الووووی )قوووو -2.4

منظووووور شووووده(  تمووووام پرسووووونل وتجهیووووجات خووووویش را ازسوووواحه هرگونووووه تمدیوووود زمووووانی 

خوووارج نمووووده وسووواحه را ازهرنووووع موووواد اضوووافی وک افوووات ایجووواد شوووده درجریوووان کوووار 

ه بووپوواک کوواری نمایوود توواهیم نوووع صوودمه بووه محووی  زیسووت وارد نگوورددد دریوون مووورد بایوود 

 انجنیر نظارت کننده ومسوولین ججوتام اطمینان داده شود.

ربخش مکلووووا اسووووت قبوووول ازآغوووواز کووووار، درجریووووان کووووار )پیشوووورفت هوووو قووووراردادی -2.5

ر پروسووه هووای کوواری درمطابقووت بووه پووالن کوواری و یوواهم پووالن کوواری تجدیوود شووده و منظووو

شوووده ( والوووی خوووتم اموووور سووواختمانی) درصوووورت اموووور مووورتب  بوووه میعووواد رفوووع نوووواق  و 

شووود، گرانتوووی ( تموووام سووواحه راعکوووی بووورداری نمایووود، عکوووی هوووای سووواحات ضوووروری میبا

ون باشوود وبووا کمووره  هووا یووا سوومارت  فووGPSعکووی هووا بایوود دارای توواریق دیجتووالی ونکووات 

 دار اخذ گردد. GPSهای 

را چوووان  نمووووده طوووی  (.52کوووی هوووای منووودرج فقوووره )عقوووراردادی مکلوووا اسوووت تموووام -.62

گوووجارش مفصووول حسووو  پوووالن کووواری و یوووا هوووم پوووالن کووواری تجدیووود شوووده بوووا درنظووور داشوووت 

(  بوووه انجنیرنظوووارت کننوووده ) انجنیووور تسوووهیالت قعطوووه مربوطوووهمحاسوووبه بووول احجوووام کووواری 

و یووووا هووووم طوریکووووه در قوووورارداد مشووووخ  میگووووردد تحویوووول داده وانجنیوووور مووووذکور بعوووود از 

 (مالحظوووه و تصووودیق آمریوووت تسوووهیالت قطعوووه مربوطوووه بوووه  مووودیرپروژه ) مووودیر قووورارداد 

ی ر سووواختماناسوووناد را تحویووول دهنووود، همدنوووان قوووراردادی مکلوووا اسوووت بعووود از تکمیووول اموووو

پوووروژه  ودرصوووورت لوووجوم  یووو  کووواپی از رهمنموووود هوووای حفووو  ومراقبوووت و نقشوووه هوووا 

% پرداخووووت تامنیووووات شوووورکت الووووی 2 زم را بووووه دسووووترس اداره گذاشووووته ودرغیوووور حووووال 

ی عووودم تکمیووول اسوووناد متوووذکره بوووه تعویوووق افتووواده و از پرداخوووت بووواز خواهووود مانووود  در حوووالت

دی ل و بووواز پرداخوووت از بودجوووه سوووال موووالی بعووو% متوووذکره قابووول انتقوووا2ارائوووه،  پرداخوووت 

 نبوده  و ضب  میگردد.

راردادی مکلوووووا اسوووووت گوووووجارش مفصووووول  ازپشووووورفت اموووووور سووووواختمانی را بوووووا قووووو -2.7

ی انجنیوووج نظوووارت درنظووور داشوووت پوووالن کووواری، پوووالن کووواری تجدیووود شوووده  ومنظوووور شوووده

موووت کوووه فار( مووودیریت تنظووویم واداره وقووورارداد سووواختمان Formatکننوووده، مطوووابق نمونوووه )

 2.6میباشوووود بعوووود ازتائیوووودی  انجنیرنظووووارت کننووووده  ومووووواد منوووودرج فقوووور  آن ضووووم شوووورای  هووووذا 

 ترتی  و جهت اجرای پرداخت  ارایه نماید. 

ی کووووار را ازدسووووترس عووووام منفصوووول نمایوووود توووواهیم نوووووع راردادی مکلووووا اسووووت سوووواحهقوووو -2.8

پرسووووونل صوووودمه بووووه پرسووووونل ججوتامهووووای مربوطووووه نرسوووود، درصووووورت هرنوووووع صوووودمه بووووه 

ججوتووووام هووووای اردوی ملووووی قووووراردادی تحووووت پیگیوووورد قووووانونی عوووودم  رعایووووت مصووووونیت سوووواحه 

 .کاری قرار خواهدگرفت

یمجا ایا ن فیصمل  ی  یب   مت مد صیببیاا   NPA/PPD/C019/1396ااحم بای   ایدت ادمی  انی   
 ین  دیژتبمت دد   اایی  کبحم هظا   فا یش مد یا  اجایه   د دم م ابحیث ادمی  ای ی م اگد یبتا مداقد

 احمیمی  هیل مد ین اایبا  ی  یب   مت  ی م.

ایجیمیککک   ککککا  کککی مدبظکککد م  ککک  بییاابکککمل بهکککیم   کککافیمت کببکککمت،( ندا بداککک  اکککم دکی  98انکککی   حتکککم )}

 .ددمم{یجیت ایب  ی ای فقا اایی  کببمت ی ابظیدل آاد  هنی اد ین، ایای بم ان ی  
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کووووه بعووووداز اطووووالع  جدیوووود پووووالن کوووواری، قووووراردادی مکلووووا اسووووتدر صووووورت نیوووواز بووووه ت -2.9 

 یووووم کووواری( درجریوووان قووورارداده وانجنیووور نظوووارت2رسووومی انجنیووور نظوووارت کننوووده را درطوووی )

 (یووووم کووواری نظریوووات مسووولکی خوووویش را بصوووورت تحریوووری  ارایوووه 2کننوووده در میعووواد زموووانی) 

 یوووووم 10سلسوووولتا الووووی وتصوووودیق آمریووووت تسووووهیالت انجینیووووری قطعووووه مربوطووووه را اخووووذ نمایوووود و 

نووودرج مووودیرپروژه ) مووودیرقرارداد ( و ریاسوووت اموووور سووواختمانی را قبووول از تکمیووول فیصووود هوووای م

 برای پرداخت رسما  مطلع نماید.

در صوووورت عووودم توافوووق جوووانبین درموووورد تجدیووود پوووالن کووواری  ومووووارد قابووول منازعوووه، مرجوووع 

ط بووووده کوووه بعووود از حووول منازعوووه تخنیکوووی ومسووولکی ریاسوووت اموووور سووواختمانی وشوووعبات مربوووو

یووووم حووول وفصووول  7دریافوووت مکتوووو  رسووومی موضووووع قابووول مناقشوووه و منازعوووه را الوووی مووودت 

 نموووووده وجووووانبین قوووورارداد بووووه اجوووورا وتطبیووووق آن مکلووووا میباشوووود، درصووووورتیکه  ت بیووووت گووووردد

د ادعوووای  قوووراردادی موجوووه باشووود، ایووون حالوووت منحیووو  حوووواد  قابووول جبوووران شووومرده شوووده ومیعوووا

 د تعووودیل خواهووود گردیووود. درصوووورت نادرسوووت بوووودن ادعوووای متعهووود طووووریزموووانی تکمیووول قوووراردا

ابق سووکووه  ایوون اموور باعوو  تیوویع زمووان بوورای تکمیوول پووروژه گووردد، میعوواد تکمیوول پووروژه کمووافی 

اهووود قابوول تطبیووق بوووده وبووورای متعهوود ازجانوو  ریاسوووت امووور سوواختمانی توصووویه نامووه اصوودار خو

 یافت.

عووووام قوووورارداد بصووووورت موووواهوار   ت شوووورای قووووراردادی  مکلووووا اسووووت بووووا درنظوووور داشوووو-2.10

ریت راپوووور پیشووورفت کوووار را بعووود ازتصووودیق انجنیووور نظوووارت کننوووده  بوووه ریاسوووت سووواختمانی )مووودی

عمووووومی عقووووود قووووورارداد وسوووواختمان ( جهوووووت اجووووورای پرداخوووووت  رسووووما  ارسوووووال نمایووووود، شوووووعبه 

( روزاسووووناد متووووذکره را بررسووووی و درصووووورت 5مربوطووووه مکلووووا میباشوووود تووووا در موووودت زمووووان )

طلوووع م( یووووم 2یووواز بوووه اصوووالح باشووود بووورای  تکمیووول اسوووناد  زم رسوووما  شووورکت متعهووود را الوووی )ن

زطوووی ایووووم اسوووناد را بعووود  10نمایووود ومتعهووود مکلوووا اسوووت بوووا تفووواهم انجنیرنظوووارت کننوووده  الوووی 

 یووووم بعووود تکمیووول 30مراحووول اداری ارایوووه نمایووود. پرداخوووت هوووا بجانووو  شووورکت حوووداقل درمووودت 

واهووود گرفوووت. درصوووورتیکه شووورکت متعهووود نتوانووود اسوووناد  زم اسوووناد انووووایی شووورکت صوووورت خ

ایر سووورا بصوووورت مووواهوار بوووه جانووو  اداره ارائوووه نمایووود، اداره در حصوووه تعویوووق در پرداخوووت و 

 موارد مسؤل نخواهد بود. 

رسووووونل شوووورکت ملووووبی بووووا یونیفووووورم سوووویفتی )ایمنووووی( از قبیوووول )کوووواله، واسووووکت، بوووووت پ-2.11

ایمنوووی درسووواحه تی وماسووو  وغیوووره( بووووده وبووودون لبووواس سوووفتی، عینووو ، دسوووتکش، گوشوووی محوووافظ

 اجوووازه کوووار داده نشوووود وهمدنوووان وسوووایل کمووو  هوووای اولیوووه  طبوووی، وسوووایل اطفائیوووه )آلوووه ضووودحریق،

سوووطل، بیووول، کلنوووود، بیلووور خوووالی بوووورای آ  وغیوووره( ولوحووووه هوووای رهنموووودی وعالمووووه هوووای  سوووویفت  را 

 با عالیم هشدار احاطه نماید. درساحه مار داشته باشد وساحه مار را توس  فیته موانع

یووووووم کووووواری( بعووووود از تسووووولیمی سووووواحه کوووووار، لیسوووووت 3راردادی مکلوووووا اسوووووت تادرجریوووووان )قووووو -2.12

بق کارمنوودان  کلیووودی، کارمنوودی اسوووکورت، کوواپی توووذکره وکوووارت هووای هویوووت شووان را بوووا ذکوور نقووول مطوووا

شخصوووی  بوووه اصووول مهووور وامیوووا شوووده توسووو  رئووویی ویامعووواون شووورکت ترتیووو  نمووووده ولیسوووت وسوووای  

 وکرایوووی را بوووا درج نوعیوووت واسوووطه، نمبرپلیوووت وشاسوووی نمبووور باکووواپی جوووواز سووویر واسوووطه  و یسووونی

 دریور مربوطه تهیه نموده و جهت اخذ جواز دخول به قطعه مربوطه  تسلیم نمایند . 

 متعهوود مکلووا اسووت افووراد ) کووارگر موواهر، غیوور موواهر ویووا هووم روزمووجد( خووویش را طووی جوودول– 2.13

ی بوووا صوووالحیت خوووویش بوووه قطعوووه مربوطوووه ده از جانووو  شوووخ  مسوووؤل ویوووا هوووم  نمانیووودهُمهووور وامیوووا شووو

نعوووده ویوووا نوکریووووال درواز  ورودی هنگوووام اسوووکورت تسووولیم نمایووودد همدنوووان متعهووود مکلوووا اسوووت بووورای آ

 از پرسوووونل ) کلیووودی، کوووارگر مووواهر، کوووارگر غیووور مووواهر، دریورهوووا ( بوووا ُمهووور وامیوووا رئووویی شووورکت

 بووا قیوود پووروژه ترتیوو  نموووده وافووراد متووذکره مکلووا اسووت کووارت هووا راکووارت هویووت بووا عکووی مشووخ  

 به گردن خویش طوری آویجان نمایند که شناسایی شان بصورت دقیق ممکن باشد. 

در صوووورت بوووروز هووور نووووع مشوووکالت امنیتوووی برخاسوووته از پرسوووونل متعهووود، مسووووولیت بووودوش  2.14

 خواهد گرفت.  رئیی و معاون شرکت بوده وبا آنها برخورد قانونی صورت

نظووووارت انجنیوووور قووووراردادی مکلووووا اسووووت آنعووووده از نواقصووووی را کووووه در جریووووان قوووورارداد توسوووو   2.15

ع نوووواق  کننوووده بنوووابر اهموووال متعهووود برمالمیگوووردد، بووودون پرداخوووت از جانووو  اداره رفوووع نمایووود هکوووذا رفووو

 متذکره منحی  حالت قابل جبران نبوده وتحت میعاد تکمیل قرارداد محاسبه میشود. 
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یت  متعهد مکلا است با درنظر داشت شرای ، میعاد مندرج قرارداد، ماهیت و نوع 2.16 

ی اکمال برساند، شرکت متعهد مکلا است تجهیجات قرارداد پروژه متذکره را به پایه

ها  ومنابع بشری مورد نیاز برای امور ساختمانی مربوطه را طبق مشخصات تخنکی، نقشه

سریع گرفته وپروژه را تکمیل نمایدد درصورت نیاز اداره به توسطوح جغرافیایی درنظر 

د، دهن امور ساختانی ویا افجایش  شفت ها بیشتر کاری ومساعد ساختن زمینه توس  فرمایش

متعهد مکلا است با تفاهم جانبین شفت های خویش را افجایش داده که دراین صورت 

مور رتیکه اداره خواهان تسریع اافجایش در قیمت قرارداد قابل اجرا نمیباشد، در صو

رای  عام ش 27ساختمانی پروژه متذکره بنابر د یل موجه باشد، دراین حالت مطابق به ماده 

 قرارداد اجرات بعمل خواهد آمد. 

تعهد مسلفیت دارد یك نفرانجنیرباتجربه ومسلس  را به صفت آمرپروژه جهت م -2.17

کار  به خاطر مصئونیت  )Safety Engineer (ی  نفر انجنیر ایمنی پیشبرد امور مارا، 

 ستخدام وتو یا نماید.ا( QCی پروژه ویك نفرانجنیررا منحی  )درساحه

( یوم نیازمندی  ساحه برای 3رمت متعهد مسلا است بعد ازتسلیمی ساحه درمدت )ش -2.18

عه طساختمان های موقتی، دفتر، دیپوا موادساختمان ، پارکینگ وسای   وغیره را به ق

ابل مربوط پیشکش نمایدد قطعه مربوط مکلا است تا مکان  زم را که ازنگاه امنیتی ق

رس ( یوم به دست3پذیریش برایشان باشد بعد از دریافت درخواست رسمی شرکت در مدت )

 متعهد  قرار دهد. 

ربوطه مدرمحالت نا امن که تهدیدات امنیتی آن به رنگ سرخ ویا زرد باشد، قطعه  – 2.19

لا است درصورت لجوم محل بود وباش وپخت وپج رابرای پرسونل کلیدی )کارگر مک

شند نبا ماهر، غیرماهر ودریور( طوری مهیا نماید که ازنگاه تأمین امنیت به مشکل مواجه

 سایروامکان جابجا نمودن ساختمانی های موقت از قبیل کانکی برای بودو باش، تشنا  و

 اشد.  وجود داشته ب (.612)د آورده میشوند، حس  فقر  نیازمندی ها که توس  شرکت متعه

ی شرمت خارج از بل احجام کاری بدون هدایت  موجه ارهاا خودسرانهم -2.20

از  قبل مدیرپروژه ودیگر مقامات ذیصالح مه درج ژرونال نباشد  الی زمان تعدیل قرارداد

انه ودسر  میفیت مه بشسل خمیعاد تکمیل قرارداد  قابل مجرائ  نم  باشد وهکذا مارهاا ب

توس  شرمت متعهد صورت میگیرد  ویا هم خالف نقشه ومشخصات موافقتنامـه باشد، 

تخری  واعمارمجدد گردیده که سپری شدن معیاد مارا وجبران خساره آن بدوش شرمت 

 متعهد میباشد.

وبت، رطانتقال موادی که دارای تاریق انقیا نبوده ویا هم بنابرعوامل محیطی ) – 2.21

ابل قبرودت و یا هم درجه حرارت ( قابل تخری  نباشند با درنظر داشت امور ساختمانی 

نتقال ااحه ذخیره بوده و متعهد میتواند بنابر معاذیر امنیتی اجناس متذکره را ذخیره ودرس

ت زمان اگذشبواکمال نماید. اجناسیکه بنابر عوامل فوق الذکر قابلیت تخری  را داشته ویاهم 

 فیت خویش را ازدست میدهند از این امر مست نی میباشند. کی

 هندمم لفیت های فرمایه د-3.0

 موارد ذیل در قرارداد هذا داری معانی ذیل میباشد. 

ا طرزالعمل تدارکات و ایا خویش ر 104مدیر قرارداد )پروژه(: مطابق به حکم  -3.1

 میگردد. انجام میدهد که ازجان  ریاست امورساختمانی وملکیتها تو یا 
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انجنیووور نظوووارت کننوووده: عبوووارت از انجنیووور سووواحه اسوووت کوووه از جانووو  تسوووهیالت  -3.2 

انجنیووووری ویووووا طوووووری کووووه درشوووورای  قوووورارداد تووووذکر رفتووووه تو یووووا گردیووووده و 

مسوووولیت کیفیوووت، کمیوووت، تطبیوووق بووول احجوووام کووواری، مشخصوووات نقشوووه هوووا،  یحوووه 

(،  وژهمووودیر پووورکوووار، ارائوووه جوابوووات درمووووارد تخنیکوووی بوووا تفووواهم مووودیر قووورارداد )

مالحظووووه نمووووودن وامیووووا  ژورنووووال، سووووجل نمووووودن امورسوووواختمانی را عووووده دار 

میباشوووودد همدنووووان مسووووئول تشووووخی  حووووواد  قابوووول جبووووران، تشووووخی  مشووووکالت 

ش موجوووود درسووواحه، ایجووواد روابووو  اداری میوووان جوانووو  قووورارداد ) متعهووود، فرموووای

دهنوووود ومسووووتهل ( وسووووایر مسووووولیت هووووای کووووه طبووووق شوووورای  قوووورارداد برایشووووان 

 ع گردیده، میباشد. وض

 هووور نووووع تعووودیل بنوووابر د یووول موجوووه طووورفین کوووه منظوووور شوووده باشووود قابووول تطبیوووق  -3.3

 30بووووده ومیعووواد زموووانی بووورای طوووی مراحووول اموووور تعووودیل قووورارداد الوووی حووود اقووول 

دهنوووده  یووووم قبووول از تکمیووول میعووواد قووورارداد میباشووود، بنوووا  طووورفین قووورارداد )فرموووایش

 ظر داشوووت مووووارد فووووق ود یووول موجوووه )وفرموووایش گیرنوووده( مکلوووا میباشوووند بوووادرن

مجبوووووره وغیرمتراقبوووووه(  آنعوووووده ازتعووووودیالت موووووورد نیووووواز را الوووووی میعووووواد تکمیووووول 

 قرارداد مورد بررسی قرار داده  ومنظوری بدست آورند. 

درحالتیکووووه تعوووودیل غیوووور متوقعووووه وغیوووور قابوووول پوووویش بینووووی ) افووووجایش و کوووواهش (  -3.4

 بر عوامووول غیووور قابووول پووویشحجوووم قووورارداد  را درقبوووال داشوووته باشووود ویوووا هوووم بنوووا

بصوووورت آنوووی پووویش بیایووود کوووه اهموووال از جانووو  طووورفین قووورارداد نبووووده و کمتووور 

سووووواعت   24یوووووم باشوووود انجنیووووور نظووووارت کننوووووده مکلووووا اسوووووت در  وووورف  30از

مووودیر بشوووکل تیلفوووونی و یووواهم ایمیووول بوووا مووودیرقرار) مووودیر پوووروژه ( تفووواهم نمووووده و

یل بوووه مقاموووات ذیصوووالح  پوووروژه وریاسوووت اموووور سووواختمانی درحصوووه ت بیوووت تعووود

 سووواعت( پیشووونهاد نمووووده و 48عنووودالموقع الوووی تکمیووول میعووواد قووورارداد در ووورف) 

ه بووودر زمینووه بوووا تفوواهم ریاسوووت اکموووال وخریووداری اقووودامات واجوور ت  زم وبعووودی 

 عمل خواهد آمد. 

 واردی کووه نیوواز بووه تعوودیالت را داشووته وجووانبین واقووا بووه آن میباشووند بنووا  طوورفین)موو - 3.5

نوووود وفرمووووایش گیرنووووده( مکلووووا اسووووت بووووا درنظرداشووووت میعوووواد تکمیلووووی فرمووووایش ده

قوووورارداد درمووووورد تعوووودیالت اجوووور ت  زم نموووووده وازتوقووووا قریوووو  الوقووووع پووووروژه 

قابوووول تطبیووووق  3.4خووووودداری واجوووور ت  زم نماینوووود. ایوووون اموووور اسووووت نا  بوووورای فقووووره 

 نمیباشد. 

 .مسولیت شعبات مربوطه ) فرمایش دهنده( 4

 بوغ ) مستشلک ( مسولیت های جزتام مر

 مستهل  پروژه مکلا به امور آتی میباشد: 

وطووووه و یفووووه دارد بووووا درنظوووور داشووووت شوووورای  منوووودرج فقووووره هووووای  ججوتووووام مرب  -4.1

منووودرج شووورای  نهووواد اسوووتفاده کننوووده، شووورای  عوووام وخوووا  قووورارداد بوووا درک مسوووئولیت 

 بعدی زمینه های کاری را به متعهد مهیا سازد. 

اجنووواس، وسوووای ، تجهیوووجات وکارمنووودان متعهووود  مکلوووا اسوووت تووواججوتوووام مربوطوووه   -4.2

ل سووواعت در موووورد تصووویمم اتخووواذ نماینووود در غیووور حوووا 24را موووورد بررسوووی قووورارداد الوووی 

 بدون د یل موجه کتبی ورسمی هر گونه مسولیت بعدی بدوش ججوتام خواهد بود. 

یم شوووووخ  ویوووووا اشوووووخا  حوووووق مداخلوووووه دراموووووور سووووواختمانی پوووووروژه را بوووووه هووووو  -4.3

و عقووود  سووت نایی انجنیوور نظوووارت کننووده، مووودیر پووروژه وآمراعطوووا ) منظووور کننوووده قووراردادا

ی باصووووالحیت کووووه مسووووولیت هووووای مشووووخ  برایشووووان کننووووده قوووورارداد ( ویووووا هووووم نماینووووده

ؤل تفووویض گردیووده باشوود نوودارد، هرگوواه بنووابر شووکایت متعهوود افووراد یووا اشووخا  غیوور مسوو

وشناسووووایی گردنووود، بووووا درنظووور داشووووت  فووووق باعووو  مداخلووووه دراموووور سوووواختمانی گردیوووده

 قانون مورد مجازات ودر صورت لجوم تعقی  عدلی میگردند. 
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اعمووووال )سووووتهل  پووووروژه درصووووورت اطووووالع یووووافتن از نووووواق ، فسوووواد از قبیوووول م  -4.4 

اهده ا مشوووور فسووواد کارانووووه، تقلوووو ، تبووووانی، اجبووووار، یووووا ایجوووواد موانووووع در اجوووورای قوووورارداد(

د ) عکوووووی وشوووووواهید قابووووول قبوووووول( ریاسوووووت اموووووور نمایووووود، مکلوووووا اسوووووت بشوووووکل مسوووووتن

سووواعت بوووا ارسوووال شوووفر در جریوووان گذاشوووته وریاسوووت اموووور  24سووواختمانی را در  ووورف 

سووواختمانی در مووودت زموووان یووو  هفتوووه موضووووع را ذریعوووه هیئوووت حووود اقووول  از سوووه نفووور 

تشووووکیل شووووده  باشوووود ونماینوووود  مسووووتهل  نیجعیووووو آن میباشوووود مووووورد بررسووووی قوووورارداده، 

بوووا نظووور مشوووخ   بوووه ججوتوووام مربوطوووه وریاسوووت اموووور سووواختمانی  گوووجارش خوووویش را

در طوووی یووو  راپوووور  بعووود از امیوووا هووور ورق ارائوووه نماینووود، درصوووورت لوووجوم، ریاسوووت 

شوووورای  عووووام  58امووووور سوووواختمانی و ملکیتهووووا بووووا در نظوووور داشووووت مووووواد منوووودرج موووواده 

ل قووورارداد وسوووایر موووواد منووودرج شووورای  عوووام و خوووا  قووورارداد اجووور ت مقتیوووی را تعمیووو

مینماینووود، ججوتوووام مربوطوووه درصوووورت مشووواهده اعموووال فووووق صوووالحیت توقوووا کوووار الوووی 

صووودور تصووومیم نهوووایی از جانووو  ریاسوووت امورسووواختمانی ویوووا آمووور اعطوووای مربوطوووه را 

 ندارد. 

طوووووه مکلفیووووت دارد توووووا ازعوووودم اسوووووتفاده پرسووووونل موووووواد وتجهیوووووجات ججوتووووام مربو -4.5

 درصوووورت مواجوووه شووودن بوووا ایووون اعموووالدولتوووی درقووورارداد هوووذا اطمینوووان حاصووول نمایووود و 

اجوووور ت  زم را نماینوووود، درصووووورت عوووودم توجووووه بووووه موووووارد ذکوووور شووووده مسووووولیت بعوووودی 

 بدوش شان خواهد بود. 

 (  م لفیت های ریاست امور سا تمانی ومل یتشا ) فرمایه دهندم

  ــــــــــــــــوووـنی و یفوووه دارد یوووك نفووور انجنیووور مسووولس   را بوووه حیریاسوووت سووواختما- -4.6

ی نوووهمووودیرقرارداد )  مووودیرپروژه ( جهوووت مراقبوووت ازاموووور پوووروژه الووو  خوووتم قووورارداد بگو

 رسمی تعیین نماید. 

اختمانی منحیووووو  مرجوووووع حووووول و فصووووول منازعوووووات تخنیکوووووی، سوووووریاسوووووت اموووووور  -4.7

ی  مشخصووات، نقشووه هووا،  یحووه کووار و بوول اجحووام کوواری و سووایر امووور تخنیکووی و انجنیوور

 با درک مسئولیت بعدی میباشد. 

ی اموووور تووودارکات وقووورارداد از خریوووداری منحیووو  تسوووهیال کننووودهوریاسوووت اکموووال - -4.8 

اسوووناد  قبیووول ارسوووال بوووه موقوووع موافقتناموووه هوووا، تعووودیالت قووورارداد واسوووناد  زم آن وسوووایر

ی موووتم تووودارکاتی وقووورارداد میباشووود وطبوووق قوووانون وطرزالعمووول تووودارکات مکلوووا بوووه اجووورا

نهوووواد هووووای نظووووارت کننووووده حسوووو  مووووواد قووووانون آن میباشوووودد همدنووووان زمینووووه را بوووورای 

 وطرزالعمل تدارکات با تفاهم ریاست امور ساختمانی وملکیتها  مساعد میسازد.

ت کننوووده وآمریوووت تسوووهیالت انجنیوووری قطعوووه مربوطوووه مکلوووا اسوووت انجنیووور نظوووار - 4.9

ازصوووحت بوووودن تصوووویرها وگجارشوووات ) پیشووورفت کوووار، وسوووایر اسوووناد  زموووه( قووورارداد 

 هد ارایه میشود اطمینان حاصل نموده تصدیق، امیا ومهر نمایند. که توس  متع

ت کننوووده مکلوووا اسوووت توووا گوووجراش پیشووورفت اموووور سووواختمانی را کوووه انجنیووور نظوووار -3.7

متعهووود تهیوووه مینمایووود موووورد بررسوووی قووورار داده و ازصوووحت، سوووقم ومحاسوووبه آن تصووودیق 

 نماید.

توووووام مربوطوووووه وتسوووووهیالت دیر پوووووروژه ) مووووودیرقرارداد (  در تفووووواهم بوووووه ججومووووو - 4.10

طرزالعموووول توووودارکات مکلووووا اسووووت درصووووورت  104انجنیووووری مربوطووووه  حسوووو  حکووووم 

توووأخیر درکوووار پوووروژه ویوووا عوامووول بیرونوووی کوووه بصوووورت موجوووه باعووو   توقوووا میگوووردد، 

 3ریاسوووت امورسووواختمانی وملکیتهوووا وریاسوووت اکموووال وخریوووداری را بوووه اسووورع وقوووت الوووی 

طوووورز العموووول توووودارکات و حسوووو   98حکووووم یوووووم رسووووما  درجریووووان قوووورار داده متکووووی بووووه 

شوووورای  منوووودرج ) شوووورای  مووووتمم شوووورای  خووووا  قوووورارداد ( وبووووا تفوووواهم ریاسووووت  اکمووووال 

د وخریوووداری در حصوووه ترتیووو  تعووودیل قووورارداد  ومنظووووری هوووا  زم قبووول از تکمیووول میعوووا

 قرارداد اقدامات  زم را مرعی خواهند نمود. 
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اهش درصوووووورت افووووووجایش ویوووووا کوووووو)مووووودیرقرارداد( مکلووووووا اسوووووت  مووووودیرپروژه -4.11 

درحجوووووم قووووورارداد حسووووو  گوووووجارش انجنیووووور نظوووووارت کننوووووده درمیعووووواد اعتبوووووار قووووورارداد 

عنووووووودالموقع حسووووووو  شووووووورای  منووووووودرج موووووووتمم شووووووورای  خوووووووا  قووووووورار داد، ریاسوووووووت 

 امورساختمانی وملکیتها وریاست اکمال وخریداری را درجریان قرار دهد. 

صووو  ویوووا اسوووتفاده میگوووردد بایووود موووام اجنووواس و موووواد سووواختمانی موووه درسووواحه نت -4.12

شوووورکت متعهوووود نظووووارت وتأیوووود گووووردد، البتووووه بووووا  (QC)ازطوووورف انجنیرمنتوووورول کیفیووووت 

( QAی سووورتیفسیت هووورجنی وموووواد بعدازتسوووت وقبوووول  انجنیووور اطمنوووان ازکیفیوووت)ارایوووه

ظوووارت بعووودا  اجوووازه نصووو  وماردرسووواحه را دارد. درحا تیکوووه اموووور سووواختمانی نیووواز بوووه ن

ی مووودیر قووورارداد ) مووودیرپروژه ( اجوووازه بررسوووی ته باشووود، بوووا موافقوووهوتووودقیق بیشترداشووو

وتسوووت  براتوووواری را داشوووته کوووه درهمدوووو موووورد درصوووورت موجودیوووت  وجووووه موووالی 

بوووورای پووووروژه متووووذکره منحیوووو  تعوووودیل درحجووووم قوووورارداد محاسووووبه شووووده ومیتوانوووود قابوووول 

پرداخوووووت بووووورای شووووورکت باشووووودد ایووووون بررسوووووی و تسوووووت هوووووا  براتوووووواری در صوووووورت 

عووواد بوووار در می 2موجودیوووت وجووووه موووالی جهوووت ت بیوووت  کیفیوووت اجنووواس نمیتوانووود بیشوووتر از 

 قرارداد صورت گیرد. 

 تادیات  رو م:-5

ی اسووووووناد ضوووووومیموی ذیوووووول پرداختووووووه زتصوووووودیق مسووووووئولین وارایووووووهتادیووووووات بعدا -5.1

 خواهدشد:

ی پوووروژه، آمریوووت تسوووهیالت انجنیوووری قطعوووه در تصووودیق انجنیووور نظوووارت کننوووده -الوووب:

ت یوووان پیشووورفت اموووور سووواختمانی ودر زموووان خوووتم ) خوووتم میعووواد گرانتوووی ( وتوسووو  هیئوووجر

 ریاست امورساختمانی وملکیتهاد

 تصدیق مدیریت های تسهیالت ساحوی ومرکجی ریاست امور ساختمانید -ب:

 ت هادمالحظه شد مدیر پروژه ) مدیر قرارداد ( ریاست امورساختمانی و ملکی -ج:

 (د 2.5عکی های آن مطابق فقره)  و 2.7گذارش مطابق  -د:

 مندرجد وسایر موارد 2.5، 2.7ی پیشرفت کار پروژه مطابق فقرهرایها-هـ:

ی  امووووور سوووواختمانی، اسووووناد تادیووووات پووووول  بووووه اسوووواس قیمووووت احجووووام تطبیووووق شووووده -ز:

 اصوووول ، پوووالن کووواری پوووروژه و پوووالن کووواری تجدیووود شوووده موووه موووورد تائیووود مووودیر پوووروژه،

مقامووووات مئسووووول ریاسووووت امووووور سوووواختمان  وملسیتهووووا وریاسووووت موووودیریت هوووواا ذیوووورب  و

اممووووال وخریوووودارا  قوووورار گرفتووووه باشوووود ازطریووووق ریاسووووت امورسوووواختمان  وملسیتهووووا و 

موووودیریت عموووووم  ( 7فووووورم )مریاسووووت مووووال  وبودجووووه وزارت دفوووواع ملوووو  بووووه اسوووواس 

 انسجام ومنابع ریاست امور ساختمان  وملسیتها قرار ذیل صورت میگیرد: 

 

 1بند  25جز 

شرایط   1ماده 

 عمومی قرارداد

مطابق شرایط خاص نهاد تاریخ آغاز کار امور ساختمانی }

 می باشد. استفاده کننده

 1بند  29جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 میباشد.{ }امورساختمانی شامل
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 2ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 وژه  متناسوو  بووه پووالن کوواری( احجووام عموووم  مووار پوور%40بعوود از اجووراا ) قسووط اول:

پووووول  (30%وپوووالن کوووواری تجدیووود شووووده توسووو  انجنیوووور نظوووارت کننووووده محاسوووبه شووووده  و)

 یوم قابل تادیه میباشد. 30قیمت منظور شده پروسه هاا مارا اجرا شده الی 

( احجووووام عموووووم  مووووار پووووروژه  متناسوووو  بووووه پووووالن %70بعوووود از اجووووراا ) قسووووط دوم :

 (60%توسووو  انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده  و)کووواری وپوووالن کووواری تجدیووود شوووده 

یوووم قابوول تادیووه  30ی پروسووه هوواا مووارا اجوورا شووده الووی دیگوور پووول قیمووت منظووور شووده

 میباشد.

( احجوووام عمووووم  موووار پوووروژه  متناسووو  بوووه پوووالن %90بعووود از اجوووراا )  قسوووط سووووم: 

 (80%کووواری وپوووالن کووواری تجدیووود شوووده توسووو  انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده و)

یوووم قابوول تادیووه  30ی پروسووه هوواا مووارا اجوورا شووده الووی دیگوور پووول قیمووت منظووور شووده

ر میباشووودد همدنوووان بووورآورد دوووا نوووی را میتووووان همجموووان بوووا بووورآورد گوووجارش پیشووورفت کوووا

 قس  سوم انجام دادد

( بوووواقی مانووووده بعوووود از اجوووورای پروسووووه بوووورآورد دووووانی پیشوووورفت کووووار واکووووت دوره %20)

دیریت عموووومی پالیسوووی ودارایوووی اصووولی ریاسوووت سووواختمانی  در تسووولیمی مطوووابق فوووورم مووو

انی صووورت عوودم مووو جووو دیووت  کوودام موانووع قووا نووونی  قابوول تووا دیووه میباشوود، امووور سوواختم

ر منووودرج قووورارداد توسووو  مووودیر قووورارداد ) مووودیر پوووروژه (،  شوووعبات مربووووط ریاسوووت اموووو

) ججوتوووام سووواختمانی و ریاسوووت اکموووال وخریوووداری سوووجل گردیوووده وبوووه جانووو  مسوووتهل  

مربوطوووووه( تسووووولیم داده میشوووووود و جوووووجو ازدارای هوووووای غیرمنقوووووول وزارت د فووووواع ملوووووی  

 محسو  میشود. د

 پوووول ) تامینوووات( وضوووع شوووده از حوالوووه هوووا شووورکت بعووود از تکمیووول میعووواد گرانتوووی  10%

و سووووایر شوووورای  عووووام قوووورارداد بووووه  55و  52پووووروژه ورفووووع نووووواق  مطووووابق موووواده هووووای 

 اخت میباشد.  رکت متعهد قابل پردجان  ش

 3بند  9جز 

شرایط  2ماده 

 عمومی قرارداد

  :اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند

 )الف ( موافقتنامه، )ب( نامه قبولی، )ج( افر داوطلب} 

 )د( شرایط خاص قرارداد، )هزز(شرایط عمومی قرارداد، 

 )و( مشخصات،)ز( نقشه ها،)س( بل احجام کار{.

 3ماده  1بند 

 شرایط عمومی

 قرارداد

قرارداد همان  زبان. میباشد {دری ویاپشتو}زبان قرارداد 

 زبان آفر میباشد. 

قانون تدارکات،احکام طرزالعمل }قانون نافذ بر این قرارداد 

می {تدارکات وسایرقوانین نافذه جمهوری اسالمی افغانستان

 .باشد

 8ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

درصورتیکه قراردادی }دیگر جدول فعالیت های قراردادی 

(شرایط عمومی 8(ماده )1قرارداد فرعی داشته باشد مطابق بند)

قرارداد جدول فعالیت خویش را بادرنظرداشت جدول فعالیت 

{ قراردادی اصلی وفرعی وسایر قراردادیان ان تنظیم نماید

 میباشد.

 9ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ نجینر ساحه امر پروژه وا}کارمندان کلیدی 

 نهاد استفاده کننده.مطابق مندرجا  شرطنامه خصوصی 

 13ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد:

مطابق }برای  امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام  

قوانین وپالیسی نافذه بیمه درمورد بیمه وسایرقوانین 

 .{ ذه ،مربوط دوطلب می باشدناف
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 14ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 }{ میباشد. ویا حدود اربعه: گزارشات بررسی ساحه

 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

مدیر پروژه باید به استعالمات درمورد شرایط قرارداد ، نقشه }

 {ها ، بل احجام کار مشخصات ووضعیت پروژه جواب ارائه نماید

 21بند  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

(روز بعد ازتاریخ 7ازشروع قراردادیعنی)}تاریخ تسلیمی ساحه 

 {می باشد. عقدقرارداد

شرایط  62ماده 

 عمومی قرارداد

مطابق به قانون }نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد 

 {میباشد.حکیمت، 

 محل حکمیت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. 

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

قراردادبه }قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جریان 

  {(یوم قراردادی پالن کاری خویش را ارائه بدارد7مدت )

  25ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

درجریان میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان}

(یوم قراردادی جهت تجدید ویاتصحیات پالن 10مدت ) قراردادبه

 .{ کاری خویش را ارائه بدارد

  26ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ریاست محترم دفتر  19/9/1392( مورخ 3119قرارمکتوب نمبر )

مقام وزارت دفاع ملی وامر وزارت محترم مالیه ودفتر محترم 

 . اشد سیستیکا اضافه کاری قابل مجرائی نمی ب

 ج.  کنترول کیفیت

ماده  1بند 

شرایط  33

عمومی 

 قرارداد

 :میعاد رفع نواقص

(روز،ودرمیعاد گرنتی بعد ازتکمیل 5درجریان کار)} 

(روز می باشد، 7کارواطالعیه رسمی مدیرپروژه به مدت )

متعهدمکلفت است درمدت تعین شده نواقصات را رفع 

طابق مندرجات میعاد گرنتی مدت یکسال میباشد.م.{نماید

 شرایط خاص نهاد استفاده کننده.

 1بند 

شرایط  45ماده 

 عمومی قرارداد

 {بی   ی   ادمی  :}  د ین هایا   د دم م 47قرارداد مطابق ماده 
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 46ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

عاد بعد ازختم می-1}فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 

 (فیصد6اجرا قرارداد )کارواکت مکمل تسلیمی پروژه تضمین 

روز بعد از در یافت نامه قبولی  10داوطلب برنده در مدت 

به  را، شرایط خاص قراردادتضمین اجرای  مشخص شده در  آفر، 

شکل قابل قبول به اداره به  اسعار قیمت قرارداد ارائه می 

( روز بعد از تاریخ صدور 28تضمین اجرا به مدت )نماید. 

 رای اعتبار می باشد.تصدیقنامه تکمیل، دا

عد ازختم میعاد گرنتی ورفع نواقصات پروژه پول تامینات ب -2

 میباشد.{ (فیصد5گرنتی )

 47ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 فسخ قرارداد : -6 

و سوووووایر موووووواد مووووورتب   59،   58،  57ای  منووووودرج  مووووواده هوووووای عوووووالوه برشووووور  -6.1

انه در جریووووان مووووار ویووووا تاخیرمووووار شوووورای  عووووام قوووورارداد، درصووووورت توقووووا خودسوووور

( از قیموووووت مجمووووووع  پوووووروژه طوووووور 0.1%پوووووروژه در مقــــــوووووـابل هووووور روز تووووواخیر )

 جریموووه اخوووذ، شووورمت متعهووود مجبوووور بوووه پرداخوووت آن میباشووود، بعووود از بیسوووت یووووم جریموووه

( پووووویش رفتوووووه باشووووود ومتعهووووود  80٪در صوووووورتیکه اموووووورات کووووواری پوووووروژه کمتووووور از )

سوووعی بوووه خووورج ندهووود وکوووار را بوووه سووورعت انجوووام ندهووود، دراجووورای اموووورات عقووود شوووده 

قوووورارداد فسووووق وطبووووق قووووانون توووودارکات بووووا شوووورکت متعهوووود برخووووورد صووووورت خواهوووود 

( پووویش رفتوووه باشووود فسوووق 80٪گرفوووتد درصوووورتیکه اموووورات کووواری پوووروژه بیشوووتر از )

( از قیمووووت 0.1٪قوووورارداد بووووه نفووووع دولووووت نبوووووده شوووورکت متعهوووود بووووا وضووووع روزانووووه )

(  10تکمیوول قووورارداد جریموووه تووواخیر گووردد، ایووون جریموووه نبایووود از) ٪ مجموووعی پوووروژه الوووی

( قیمووووت 10٪قیمووووت مجموووووعی پووووروژه تجوووواوز نمایوووود در صووووورتیکه جریمووووه توووواخیر بووووه )

ل مجموووعی پووروژه برسوود وبوواز هووم قوورارداد خووتم نگردیووده باشوود، طبووق قووانون وطرزالعموو

 تدارکات با شرکت متعهد برخورد صورت گیرد . 

ارت کننوووده، آمریوووت تسوووهیالت انجنیوووری، ق مووودیر پوووروژه، انجنیرنظووودر حوووا ت فسووو -6.2

سووواعت  24مووودیریت هوووا سووواحوی ومرکوووجی مکلوووا انووود بوووا تفووواهم قطعوووه مربوطوووه  الوووی 

بوووه اجنووواس وتجهیوووجات  موجوووود  درسووواحه کوووه ازمتعهووود بووواقی میمانووود را محاسوووبه نمووووده و

آن  شووووخ  مسووووؤل  قیوووود وجمووووع نماینوووود، ججوتووووام مربوطووووه مکلووووا بووووه حفوووو  ونگهووووداری

 میباشد. 

 48ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

{فیصد قیمت نهایی صفر}انعام برای انجام تمام امور ساختمان 

قرارداد در فی روز میباشد. حد اعظمی انعام برای انجام تمام 

 نهایی قرارداد میباشد.  {فیصد قیمتصفرامور ساختمان}

 49ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .{ قابل تطبیق نیست } پیش پرداخت

ماده  1بند 

شرایط  50

عمومی 

 قرارداد

{  ده فیصد از قیمت نهائی قرار داد}مبلغتضمین اجراء 

 میباشد.

تضمین اجرابه شکل  ضمانت بانکی بادرنظرداشت مندرجات 

شرطنامه ازطریق مراجع ذیربط ازیکی ازبانک ها معتبر کشوربعد 

یوم توسط داوطلب برنده  (10ازصدور نامه قبولی  درمدت  الی )

 اداره تدارکات تسلیم داده میشود.ترتیب وبه 
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  د دم م کام  هـ. 1بند 

شرایط عمومی  56ماده 
 قرارداد

 ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به

تاریخ}بعد ازختم قرارداد قراردادی ویامتعهد نقشه های  

تلیفون، انترنیت تمدید کانالیزاسیون ،تمدید کیبل )برق ،

وغیره(وسیستم ابرسانی بشمول کورکی ساحه وطبق قرارداد ارائه 

   بدارد{صورت می گیرد.

شرایط  56ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و 

شرایط عمومی  58ماده  1مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 

( 56( ماده )1مواد مندرج بند) قرارداد، مبلغ}الی دریافت

شرایط عمومی قرارداد توسط متعهدتکمیل نگردد پول از تامینات 

 %ازمجموع قرارداد استرداد نخواهد گردید {.5پرداخت شده 

 59ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد 

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل 

اره جهت تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اد

 :کار امور ساختمان 

 .{نظربه محاسبه ازطرف مدیرپروژه وهئیت براورد ثانی فیصدی ان تعین خواهد گردید }

 61ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 حواد   یر مترقب  وم برم  : -7.0

واد  غیوور مترقبووه عبووارت ازحووا تی اسووت مووه پیشووبین  آن طووور دقیووق نووا ممسوون میباشوود حوو-7.1

 یوووا حوووواددی کوووه منجووور بوووه : )زلجلوووه، طوفوووان، امووورا  سوووارا، اتوووش فشوووان هوووا، افوووات زمینووو و

وسوووماوا، اعوووالن رسوووم  حووور ، قطوووع روابووو  تجوووارت  سوووستور هووواا خصوصووو  ودولتووو  بوووا 

منووووووابع خووووووارج ، بنوووووودش راه هوووووواا مواصووووووالت  وتجووووووارت  بووووووین الوووووودول غوووووور  توووووودارمات، 

عات موووه ازطووورف دولوووت بوووه اعتصوووابات، اعتراضوووات مردموووی درمقابووول پوووروژه وغیوووره موضوووو

نشرمیرسوووود( میگووووردد، همدنووووان حووووواددی کووووه خووووارج از کنتوووورول جووووانبین قوووورارداد ) فرمووووایش 

فین در حالوووت پووویش آمووودن حوووواد  غیووور مترقبوووه ومجبوووره  طوووردهنوووده و فرموووایش گیرنوووده(  باشووودد 

د اکمیوول میعووقوورارداد  موافقووه دارنوود کووه زمووان  ضووایع  شووده قابوول  تالفووی و قابوول جبووران قبوول از ت

 . قراربوده ومستلجم تعدیل میباشد

 ح   نشایی: 

 شووورای  هوووذا منحیووو  تفصووویالت   زم بووورای طووورفین قووورارداد بووووده ونظووور بوووه شووورای  هووور

ه قووورارداد قابووول تغیووور میباشووود، هووور نووووع تصوووحیحات وتغیراتوووی کوووه نظووور بوووه ماهیوووت پوووروژ

 .اعمال گردد، برای جوان  قرارداد قابل تعمیل میباشد
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  اجرا شرایط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

  عمومی مشخصات  مورد در ها یادداشت

}این یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکی شرطنامه توسط 

 داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی شامل نمی باشند{ 

مشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی 

 بتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد.  و رقا

در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب 

ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد خام، 

و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف 

صفانه بودن که سبب ارائه بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و من

 آفر جوابگو و  تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. 

مشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده 

کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین یا جدیدترین 

 دیزاین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  و

 د، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.مواد باش

مشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده  

میباشد. اکثر مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرارداد 

امورساختمانی مناسب باشد، از جانب اداره یا انجنیر تحریر 

سکتور  میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تمام

ها وجود ندارد، اما اصول و عرف پا بر جا موجود در این اسناد 

 منعکس گردیده است. 

معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با 

شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، بنادر، قطار 

کات مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارآهن،

مشخصات تخنیکی عمومی شامل طرزکار، مواد و  .عامه میگردد

تجهیزات که معمواَل در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. 

ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده 

گردد.  هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق 

ات تخنیکی عمومی مشخصات اند مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخص

که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا 

 ( صادر شده باشد. ISO)توسط سازمان بین المللی استاندرد 

توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات 

تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی مبین این 

د که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و باش

مشخصات تخنیکی معادل یا باالتر از معیارات ذکر شده، قابل قبول 

میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات 

 تخنیکی درج گردد.  
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  ها کود و ها معیار بودن معادل

کود های خاص جهت تهیه  اجناس و درصورتیکه از معیارات و 

خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرین 

ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. 

مگر اینکه صریحًا طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و 

یا  کود ها از نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور

منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا باالتر از آن مشروط 

بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. 

قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل 

( روز 28پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان )

ر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می قبل از توافق کتبی مدی

نماید.  در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت 

قابل مالحظه معادل یا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، 

قراردادی معیار های مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده 

 نماید.  
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 ها نقشه  هفتم قسمت

 

 ها نقشه و ها یادداشت

درآخرصفحه  :نقشه های واقعی بشمول پالن ساحه به این بخش 

 شرطنامه هذا میباشد.

 .:به تعداد 

 . :نقشه هاشماره 
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 برق بخش
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 است موجود

 

 

 

 گادرتاورها
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 موجود است
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  هزارلیتره18
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 نفره10 قراول



 

 

 Page 
123 

 
  

 

 

 

  



 

 

 Page 
124 

 
  

 



 

 

 Page 
125 

 
  

 

 است موجود

 

 



 

 

 Page 
126 

 
  

 

 

 



 

 

 Page 
127 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 Page 
128 

 
  

 

 

 

 



 

 

 Page 
129 

 
  

 

 

 

 

 

 فاضالب سیستم
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 عمیق چاه

 

 

 

 

 

 سیپتیک چاه
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 16کار احجام بل   هشتم سمت

                                                 
}در قرارداد های بالمقطع، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الجام آور نمیباشد. برای معلومات ترتی  میشود و     16

 ده و اسناد مربوط به قرارداد میباشد.{وابسته به قرارداد نیست. جدول فعالیت ها توس  داوطل  تهیه گردی
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 کار احجام بل درمورد ها یادداشت 

صرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره  این یادداشت

  بوده و در اسناد نهایی شامل نمیگردد. 

 اهداف

 اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

ا که ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجر -1

 سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب میگردد؛

ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور  -2

 ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد.

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقالم در بل 

ساختمان  احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور

با تفکیک بخش ها یا امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحات 

مختلف، شرایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از جهات مختلف 

 میگردد، صورت گیرد.   

با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا 

 حد ممکن ساده و خالصه باشد. 
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ت هی ئي م بي افدا یایب   یکاایب  یك  یر اداید میابابا  م دي  ای یك  د لاهیا ای م ی جد ل  حجیم  دی ا هیل کیدل  اید   
                                                                          1398ل  ی  ایب   د  یایین.  

شما

 ره 
 تفصیالت

رتولید 
شو

ک

 کننده 

 احجام
واحد 

 قیاسی
 قیمت

مالحظ

 ات 

    
قیمت فی 

 واحد 

قیمت 

 مجموعی 
 

     m3 180  کندن کاری تهدا  درزمین قسم دوم و سوم   . 1

2 
ازمخلوط ریگ ، جغل  300اری ازسنگ پارچه کوهی بامصاله مارک سنگ ک

 کرش وسمنت درمارتهدا  ها طبق نقشه.
 93 m3     

3 
ازمخلوط ریگ  250خشت کاری ازخشت پخته درجه اول بامصاله مارک 

 وسمنت درماردیوارها طبق نقشه.
 220 m3     

4 
غل کرش وسمنت ازمخلوط ریگ ، ج 100کانکریت بدون سیق با مصاله مارک 

 درکارشیفته تهدابها ، مانسریت فرش ، پوشش واطراف تعمیر طبق نقشه.
 95 m3   

  

5 

ازمخلوط ریگ ، جغل کرش وسمنت  200کانکریت سیق داربا مصاله مارک 

ت درکاررنگ ، تهدا  ، پایه  ، گادر ، رنگ ، پاراپت ها وپوشش تعمیرامورا

 ایجابی ان طبق نقشه.

 225 m3   
  

     m3 50  انه ازخاک کنده شده محل معه تپ  کاری درکارداخل  اتاقها طبق نقشه.پر 6

     m3 40  .فرش جغل دریائی درکارفرش اطاق ها وپیاده روهاا  اطراف تعمیر طبق نقشه 7

8 
ازمخلوط ریگ  250تهیه ونص  کاشی ازکاشی درجه اول وطن  بامصاله مارک 

 تشنا  ها طبق نقشه. وسمنت درکاردیوارهای  داخل  وفرش
 190 m2     

9 
ازمخلوط ریگ  250تهیه ونص  موزائیك درجه اول وطن   با مصاله مارک 

 وسمنت درکارفرش منرل اول وزینه ها با امورات ایجاب  ان طبق نقشه.
 260 m2   

  

10 
 250با مصاله مارک  2cmسنگ مرمرسیاه درجه اول وطنی به ضخامت 

 20cmارپیجاره دیوارهای داخلی اطاق ها  به ارتفاع ازمخلوط ریگ وسمنت درک

 با امورات ایجاب  ان طبق نقشه.

 280 
مترطو

 ل
  

  

11 
پلسترکاری روا دیوارهای داخلی ، خارجی ، سقا ، پیك ودوطرف پاراپت 

ازمخلوط ریگ میده وسمنت با امورات ایجاب  ان طبق  250بامصاله مارک 

 نقشه. 

 2060 m2   
  

12 
پالستیکی بشمول گلگل  مارا سه قلمه  100آب  داخلی   % زنگمالی

درماردیوارهاا داخل  وسقا تعمیر با امورات ایجابی ان ازرنگ درجه اول 

 پامستان  یا معادل ان.

 1425 m2   
  

13 
ت رنگمالی خارجی ازنوع ویدرشیت سه قلمه درماردیوارها، پیك ودوطرف پاراپ

 درجه اول پامستان  یا معادل ان. تعمیر با امورات ایجابی ان ازرنگ
 635 m2     

14 
ساخت ونص  کتاره فلجی ازپروفیل درجه اول پامستان  یا معادل ان معه 

 رنگمالی ضد زنگ وروغنی دوقلمه درکارزینه های داخلی وبیرونی با امورات

 ایجابی ان طبق نقشه.

 21 m2   
  

15 
ق داردرجه اول ترم  یا ملی زرور 4عایق کاری ضد رطوبت توس  ایجوگام 

 معادل ان با امورات ایجابی ان.
 441 m2     

16 
عایق کار ضد حرارت  بام توس  توته های خشت پخته ومواد سب  با امورات 

 ایجابی ان درکارپوشش تعمیرطبق نقشه.
 38 m3     

17 
مه  ساخت ونص  دروازه های المونیمی درجه اول ترکی یا معادل ان معه اهن جا

 رتمام با امورات ایجابی ان طبق نقشه.ما
 74 m2     

18 
ن ساخت ونص  کلکین های المونیمی درجه اول ترکی یا معادل ان معه  نص  اه

ابی ملی بدون موچ با جالی ضد حشرات  ودیگر امورات ایج 5جامه ، شیشه  دو 

 ان طبق نقشه.

 65 m2   
  

19 

وبند های ( 40X40)mmساخت ونص  پنجره فلجی چوکات ازانگالرن

ملی بدون موچ بشمول یك  4معه نص  شیشه  mm(40x40)وسطی ازپروفیل 

ا بقلم رنگ ضد زنگ وروغنی دوقلمه ازمواد درجه اول پامستان  یا معادل ان 

 امورات ایجابی ان درکارمقابل روشن انداز دهلیج طبق نقشه.

 17 m2   

  

20 
ه گیم هندی یا معادل ان ب 24رساخت ونص  ناوه خسی معه کله فیل ازآهن چاد

 آنبراا آبروبام تعمیربا امورات ایجاب  cm(20x15)سایج
   متر 40 

 

   
  ایا ن هایا  
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 اید     تا  دا  یك  یر ادایدمیابابا  م دي ای یك  د ل   ضدید  : اهیا ای م ی جد ل  حجیم  دی ا هیل کیدل. 
                                     1398ایب   د ل  ی    یایبم بي افدات هی ئي  یایین

  شماره

 تفصیالت
کشورتول

 ید کنندم 
احجا

 م
واحد 

 قیاسی

 قیمت
مالحظا

 ت
قیمت 

فی 

 واحد 

قیمت 

 مجموعی

  دوسیستمه سامسنگ درجه اول کوریائی یا معادل ان  BTU -18000تهیه ونص   ا یرکندیشن  1
16 

 

 پایه 
    

     شیت 8    یا معادل ان.( مسمل السبا  شیت دارترم2x20wتهیه ونص  چراغ امرجنس  ) 2

     شیت 4  (مسمل السبا  درجه اول ترم  یا معادل ان.(w  1x20تهیه ونص  هسجیت  یت )خروج ( 3

     پایه 2  انج  پالستیس  پاکستانی یا معادل ان. 8تهیه ونص  هواکش  4

     شیت 4    ( درجه اول ترکی یا معادل ان.13wمعه گرون ) mm 300تهیه ونص  چراغ سقفی  5

     عدد 68  درجه اول ترکی یا معادل ان  . 16A/220V+Nتهیه ونص  ساکت زیرکار 6

     عدد 32  درجه اول ترکی  یا معادل ان .10A/220V +Nتهیه ونص  سوچ ی  پوله  زیرکار  7

با  درجه اول ترم  یا معه فوتوسل ان مسمل الس LED -100wتهیه ونص  پروجستور 8

 ن.معادل ا

     پایه 6 

( معه اتومات های ذیل  80x60x30cmتهیه ونص  صندوقده فلجی به ابعاد ) 9

(1X40A/380V+2X20A/220V+8X16A/220V+3X10A/220V  )

 درجه اول ترکی یا معادل ان

        پایه 1 

( معه اتومات های ذیل  80x60x30cmتهیه ونص  صندوقده فلجی به ابعاد ) 10

(1X40A/380V+9X20A/220V+8X16A/220V+3X10A/220V  )

 درجه اول ترکی یا معادل ان

     پایه 1 

     متر 10  تهیه وتمدید پیپ یك انج پالستیکی درجه اول وطن . 11

     متر 215  ( درجه اول وطن . 3X4)mm2تهیه وتمدید سیم مس  فکسولی  12

     متر 640  .( درجه اول وطن 3X2.5)mm2تهیه وتمدید سیم مس   فکسولی 13

85  انج پالستیکی درجه اول وطن . 3/4تهیه وتمدید پیپ  14

5 

     متر

     عدد 4  .  متربا تمام امورات ایجاب  ان 3وطول  20mmتهیه ونص  سیق آرت  مس  به قطر 15

     متر 12  ( درج  اول وغني.1x10)mm2تشی  وتمدید كیبل مسي بدوم  وش 16

     متر 10  ( درج  اول وغني.1x10)mm2ل مسي   وش دار تشی  وتمدید كیب 17

    عدد 1  درجه اول تركي یا معادل ان. (100X380V)هیه ونصب مین سوچ اتومات ت 18

    شیت 46  مكمل السباب شیت دار تركي یا معادل ان. w(2x36)تهیه ونصب چراغ نیون  19

20 
ت دارواترپروف تركي مكمل السباب شی w(2x36)تهیه ونصب چراغ نیون 

  یا معادل ان.

    شیت 10

 معه اتومات های ذیل( (60x40x30cmتهیه ونصب پینل بورد فلزی به ابعاد  21
   (PB(1X80A/380V+2X40A/380V  درجه اول ترکی یا معادل ان 

 
 

     ای  1

    عدد 190  درجه اول وطني.( (10X10)cmتهیه ونصب جین بكس پالستیكي به سایز 22

  
 ایا ن
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ك  د ل  دي ای یکیدل  اید     تا   د یب  یك  یر ادایدمیابابا  م ضدید  : اهیا ای م ی جد ل  حجیم  دی ا هیل 
  1398 د ل  ی  ایب    یایبم بي افدات هی ئي  یایین

 افصیال   ایدت
ک یدا
یبیم 
 کببمت 

  حجیم
ی حم 
  یی  

اال  یا  
حظی
  

 یا  ف  
 ی حم 

 یا  
 اجایه 

1 
تهیه ونصب کمود فرشی مکمل السباب درجه اول تركي یا 

 معادل ان.
 6 

 پایه
     

2 
تهیه ونصب دستشوی مکمل السباب درجه اول تركي یا معادل 

 ان.
 پایه 4 

    

3 
لیتره  مکمل السباب درجه اول  150تهیه ونصب بایلربرقی 

 تركي یا معادل ان.
 پایه 2 

    

4 
تهیه ونصب شاورایستاده  مکمل السباب درجه اول تركي یا 

 معادل ان.
 عدد 6 

    

     عدد 10  معه سیفون درجه اول وطني. pvcانج  3تهیه ونصب پایشویه   5

     عدد 6  تهیه ونصب مسلم شاورنكلي درجه اول تركي یا معادل ان. 6

7 
سرداخل چوري  یك  PPR( انج 3/4تهیه ونصب سه دهن )

 درجه اول وطني.
 عدد 28 

    

8 
یك سرداخل چوري   PPR( انج 3/4تهیه ونصب زانوخم )

 درجه اول وطني.
 عدد 18 

    

     عدد 18  ساده درجه اول وطني.  PPR( انج 3/4تهیه ونصب زانوخم ) 9

     متر 50  درجه اول وطني.   PPR( انج 3/4تهیه ونصب نل ) 10

     متر 24  درجه اول وطني.   PPRب نل یك انج تهیه ونص 11

     عدد 3  .تهیه ونصب وال یك انج برنجي درجه اول تایلندي یا معادل ان 12

13 
ل ( انج برنجي  درجه اول تایلندي یا معاد3/4تهیه ونصب وال )

 ان.
 عدد 4 

    

     عدد 6  درجه اول وطني.  upvcانج  4درجه 45تهیه ونصب زانوخم   14

     عدد 18  درجه اول وطني.  upvcانج  3درجه 45تهیه ونصب زانوخم   15

     عدد 2  درجه اول وطني.  upvcانج  2درجه 90تهیه ونصب زانوخم   16

     عدد 10  درجه اول وطني.  upvcانج  3تهیه ونصب سه دهن  17

     عدد 2  درجه اول وطني. upvcانج  3تهیه ونصب كلین اوت  18

     عدد 6  درجه اول وطني. upvcانج  (4x3)تهیه ونصب تبدیل 19

     عدد 2  درجه اول وطني. upvcانج  (3x2)تهیه ونصب تبدیل  20

     عدد 2  درجه اول وطني. upvcانج  (3x6)تهیه ونصب تبدیل  21

22 
درجه اول   upvcانج  (4x4x6x6)تهیه ونصب چهار دهن 

 وطني.
 عدد 6 

    
    عدد 6  درجه اول وطن .  upvcانج  (3x6x6)تهیه ونص  سه  دهن 23
    متر 20  درجه اول وطن    upvcانج  6تهیه وتمدید نل  24

    متر 16  درجه اول وطن    upvcانج  4تهیه وتمدید نل  25
    متر 24  درجه اول وطن    upvcانج  3تهیه وتمدید نل  26
    متر 12  درجه اول وطن    upvcانج  2تهیه وتمدید نل  27
  میجان 
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براي قومانداني  ( هزارلیتره  تیپیک18امورات ساختمانی یك باب ذخیره فلزی  اب) ضدید  :اهیا ای م ی جد ل  حجیم  دی ا کیدل
                       1398برای سال مالی مفرزه هوائي والیت بامیان. 

  ایدت 
 افصیال 

یدایبیم ک 
  حجیم کببمت 

ی حم 
  یی  

  یا 
 یا  ف   االحظی 

 ی حم
 یا  
 اجایه 

     مترمسع  66  کندم کاری تشداب درزمین قس  سوم وچشارم بشمول انتقال مواد ا افی ام ازساح   1

     مترمسع  8  سانتي مترمع  تپك كاري ام. 20 ران  جغل دریااي دركارتشداب ب  صخامت  2

     مترمسع  50  با مخلوغ ریگ ث جغل کرش ث سمنت با امورات ای ابی ام.  250کان ریت سیخدارمارک  3

4 
یرم   ای  ذ  ازفلزدرج  اول   اکستاني یا معادل ام  دركار 200X100mmتشی  ونصب شویلر

 بشمول رن مالي  د زنگ و رو ني  با امورات ای ابی ام غبد نقش  .
 

     مترطول 96

5 
ي ازفلزدرج  اول   اکستانی یا معادل ام دركارشبك   بندmm 200x80  ونصب شویلرتشی

  ..درارتفاا ذ یرم  بشمول رن مالي  د زنگ ورو ني  با امورات ای ابی ام موابد نقش
 

     مترطول 32

6 
ل درج  اول  اکستانی یا معادل ام ب  منموراتصا  25mmتشی  ونصب ان ربولت  ب  قور

 شداب غبد نقش  . ای  ها ي ت
     عدد 32 

7 
  ركار  ای ملی درج  اول  اکستانی یا معادل ام بمنمور اتصال گرم ها د 16نت وبولت ب  قور 

 موابد نقش  .
     عدد 375 

     عدد 8  ازفلزدرج  اول کراچی  اکستانی با امورات ای ابی ام. 400x400x20mm لیت آهنی  8

9 
ت ( با اموراBلزدرج  اول   اکستانی یا معادل ام درگرم )ازف400x400x10mm لیت آهنی

 ای ابی ام غبد نقش .
     عدد 12 

10 
ت ( با اموراCازفلزدرج  اول   اکستانی یا معادل ام درگرم )900x300x10mm لیت آهنی

 ای ابی ام غبد نقش .
     عدد 12 

11 
 ( باAل ام درگرم )ازفلزدرج  اول   اکستانی یا معاد 400x200x10mm لیت آهنی 

 امورات ای ابی ام غبد نقش .
 

     عدد 24

12 
 ( باDازفلزدرج  اول   اکستانی یا معادل ام درگرم ) 500x400x10mm لیت آهنی 

 امورات ای ابی ام غبد نقش .
     عدد 16 

13 
فاا ازفلزدرج  اول   اکستانی یا معادل ام  منمور روابط درارت 60x60x5mmاهن زاوی  

 یرم با امورات ای الی ام غبد نقش .ذ 
     مترطول 175 

14 

اا ازفلزدرج  اول   اکستانی یا معادل ام منمور روابط درارتف 80x80x5mmآهن زاوی  

 ذ یرم با امورات ای الی ام غبد نقش .
 

 مترطول 48
    

15 

 400x200mmIBM ذ یرمازفلزدرج  اول   اکستانی یا معادل ام دركارشبك  سر ای  هاي  

 بشمول رن مالي  د زنگ ورو ني  با امورات ای ابی ام موابد نقش .
 

 مترطول 10
    

16 
200X200mmIBMازفلزدرج  اول   اکستانی یا معادل ام دركارشبك  سر ای  هاي ذ یرم  

                                       بشمول رن مالي  د زنگ ورو ني  با امورات ای ابی ام موابد نقش .              
     مترطول 42 

17 

 ای  ملی ازفلزی درج  اول   اکستاني یا معادل ام دركارشبك  سر5 لیت فلزی ب   خامت 

 هاي ذ یرم  مع  رن مالی   د زنگ ورو نی با امورات ای ابی ام غبد نقش .   
 

25 M2   
  

18 
  سا تمام معادل ام دركار ملی ازفلزی درج  اول   اکستاني یا5 لیت فلزی ب   خامت 

 ذ یرم  مع  رن مالی   د زنگ ورو نی با امورات ای ابی ام  غبد نقش .   
 

47 M2     

19 

یرم  ب  ملی ازفلزی درج  اول   اکستاني یا معادل ام دركاروسط  ذ 5 لیت فلزی ب   خامت 

ا بگ ورو نی سانتي مترمع  رن مالی   د زن 10شكل )+(  ذ یرم داراي سورا شا ب  قور 

 امورات ای ابی ام  غبد نقش .   

 

15 M2   
  

20 
ازفلزی درج  اول   اکستاني یا معادل ام  دركارت كیمات 80X5mmآهن  تی ب   خامت

 ذ یرم  با امورات ای ابی ام  غبد نقش .   
     مترطول 50 

21 
ا امورات گیچ درج  اول روسی یا معادل ام درکار  وشه  ذ یرم ب 24نصب آهن چادر

 ای ابي ام غبد نقش .
 50 M2     

     M2 50  درکارایزولیشن  ذ یرم با امورات ای ابي ام. 10cm ش  شیش  ب   خامت  22

23 
ل  ل   زین  ازسیخ گو(ملی متر 65x10)تشی  ونصب زین  چوكات وقفچ  زین  ازآهن  تي

22mm .  دركارزین  اي ذ یرم  با امورات ای ابي ام غبد نقش 
     مترمربع 8 

24 
ي ازفلزدرج  اول  اکستانی یا معادل ام جشت ت كی  ذ یرم فلز  100x100x5mmان  رم

 باالي مسند سر ای  با امورات ای ابی ام.
     مترطول 34 

25 

ازفلزدرج  اول   20x20mmو روفیل40x40mmسا ت ونصب کتارم فلزي از روفیل

بد  د زنگ ورو نی د با امورات ای ابی ام غ اکستاني یا معادل ام بشمول  رن مالی  

 نقش .

 
   مترمربع 30

  

     مترمكعب 15   د با می یدت  اکیك ایجیمت  یحا مد ند ف اهم ر  ی ا ك كیدي  ن. 26

         ایا ن  
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مین الي ذخیره یپیک ازسطح ز( هزارلیتره  ت18آبرساني یك باب ذخیره فلزی  اب) ضدید  :اهیا ای م ی جد ل  حجیم  دی ا کیدل
                                           1398سال مالی  وازذخیره الي سطح زمین براي قومانداني مفرزه هوائي والیت بامیان

م  افصیال     ایدت 
بی
ای
ید
 
ک

ت 
بم
کب

 

 ی حم  یی    حجیم

  یا 

 االحظی 

 یا  ف  
 ی حم

  یا  اجایه 

1 
انج پول  ایتیلین  درجه اول  3نل تهیه وتمدید 

 وطن .

 
     متر 25

2 
انج پول  ایتیلین  درجه اول  2تهیه وتمدید نل 

 وطن .

 
     متر 22

3 
انج پول  ایتیلین   2درجه  90تهیه ونص  زانوخم 

 درجه اول وطن .

 
     عدد 5

4 
( انج 3x3x3درجه  ) 90تهیه ونص  سه دهن 

  .پول  ایتیلین  درجه اول وطن

 
     عدد 1

5 
انج پول  ایتیلین  درجه اول  2تهیه ونص  وال 

 وطن .

 
     عدد 1

6 
انج پول  ایتیلین  درجه اول  2تهیه ونص  پیوند 

 وطن .

 
     عدد 3

7 
انج پول  ایتیلین  درجه اول  2تهیه ونص  سام  

 وطن .

 
     عدد 6

         ایا ن  
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                                        میان.      ائي باامورات ساختمانی دیواراحاطه وجالي فنس قومانداني مفرزه هو ضدید  :اهیا ای م ی جد ل  حجیم  دی ا کیدل

 ای
 افصیال    دت 

مت
بب
مک
بی
ای
ید
ت
 
ک

 
  حجیم 

ی حم 
  یی  

  یا 

االحظ
   

 یا  ف  
 ی حم

 یا  
اجایه
 ل

1 
 کندم کاری  مسیردیوارجدید وجاي  ای  فنس درزمین قس  بدوم دست 

 .بندي
 

     مترمكعب 195

2 
( ازمخلوغ  ریگ ث سمنت  250کان ریت سیخدار با مصال  مارک  ) 

 وجغل کرش درکار تشداب دیوار با امورات ای ابی ام غبد نقش .
 

83 
 مترمكعب

    

3 

ازمخلوغ ریگ ث سمنت  150کان ریت بدوم سیخ با مصال  مارک 

وجغل کرش دركار سرسنگ كاري وجاي  ای  فنس غبد نقش  با 

 امورات ای ابي ام. 

 

22 
 مترمكعب

    

4 
ی  ا   كای  یفدش جغ  مدییئي مدكیدفدش ادا ا ك كیدي   ن ن   بق

 28   اید    یجی ي  ن .
 مترمكعب

    

5 

ریگ ث جغل  ازمخلوغ 150سنگ کاری ازسنگ  ارچ  کوهی با مصال  

کرش وسمنت دركار رق  وكرسي ب  ارتفاا الي یك متر غبد نقش  با 

 امورات ای ابي ام.

 

62 
 مترمكعب

    

6 

ازمخلوغ ریگ ث جغل  150سنگ کاری ازسنگ  ارچ  کوهی با مصال  

 کرش وسمنت دركاركرسي ب  ارتفاا الي س  متر غبد نقش  با امورات

 ای ابي ام.

 

616 
 مترمكعب

    

7 
ازمخلوغ  300ن اف كاري دوغرف دیوارسنگ كاري با مصال  مارك ه

 ریگ وسمنت غبد نقش  با امورات ای ابي ام.
     مترمربع 2052 

8 

( درج  اول چینااي یا 5x5ملي سایز ان  ) 4تشی  ونصب جالي فنس 

بي معادل ام مع  دروازم فنسي بشمول قفل ودست یرآم با امورات ای ا

 ام غبد نقش .

 

232 

 ااداد ع

    

9 
ای  انج جستي درج  اول تایلندي یا معادل ام دركار  2تشی  ونصب نل 

و شا   هاي ام براي سی   اردارث جالي فنس  ودروازم فنسي غبد 

 نقش  با امورات ای ابي ام.

 

540 
 مترغول

    

10 
ای   انج جستي درج  اول تایلندي یا معادل ام دركار  4تشی  ونصب نل 

 فنسي غبد نقش  با امورات ای ابي ام. هاي دروازم
 

6       

11 
ب   تشی  وتمدید سی   ارداركه درج  اول چینااي یا معادل ام  دوغرف

 لین غبد نقش  با امورات ای ابي ام. 5حال 
 

     مترغول 2280

12 
ي سانتي متردرج  اول چیناا 60تشی  تمدید سی   اردارحلقوي ب  قور

 ا امورات ای ابي ام.یا معادل ام غبد نقش  ب
 

     مترغول 456

13 
حكیم ه  ااهیا  یم یك یبیم الي بدم مدجا  ی   یبیئي یی ادیم   ن ج

    كیلیدد م 8  كیدي ن   بق ا  ی  اید    یجی ي  ن.

14 

 یک  یبصر یك مدی ات فلاي  یكی   ا دیفی  
T=3(40X60)mm   یكی   لا ی د با  ا دیفی  ،
T=3(40X60)mm الي ااد،   د س فلاي  3ش  اآهن دیي ك

،  ف  دیكي   ای   T=3(40X60)mm بج ،  یب   ا  ییا 12
    ندبگایبي ضم ابگ یدیغبي  اای م مدجا  ی   یك ایبي یی ادیم

   ی  یید اید    یجی ي  ن ن   بق ا ابهم ي.

 اد عااد 10

   

      ایا ن 
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ل رای سابجي  مفرزه هوائي والیت بامیان. سه کاری امورات شبكه آبرساني وفاضالب خارضرورت :تهیه مواد واجرای احجام پرو
                                                                                1398مالی 

 اید
م  افصیال    ت 

بی
ای
دی
 
ک

ت 
بم
کب

  حجیم  

ی حم 
 یی 
 ل 

   یا  

 یا  ف  
 ی حم

 یا  
 ه اجای

االح
 ظی 

     متر 3  انج پولي ایتیلین  درجه اول وطني . 3تهیه وتمدید نل  1

     متر 30  انج پولي ایتیلین  درجه اول وطني . 2تهیه وتمدید نل  2

     متر 25  انج پولي ایتیلین  درجه اول وطني . 1.5تهیه وتمدید نل  3

     متر 30  ول وطني .انج پولي ایتیلین  درجه ا 3/4تهیه وتمدید نل  4

     متر 25  انج پولي ایتیلین  درجه اول وطني . 1تهیه وتمدید نل  5

 انج پولي ایتیلین درجه اول وطني. 3تهیه ونصب گیت وال  6
 

     عدد 1 

 انج پولي ایتیلین درجه اول وطني. 1تهیه ونصب گیت وال  7
 

     عدد 1 

 تیلین درجه اول وطني.انج پولي ای 2تهیه ونصب گیت وال  8
 

     عدد 1 

     عدد 1  انج پولي ایتیلین درجه اول وطني. 3/4تهیه ونصب گیت وال  9

     عدد 1  انج پولي ایتیلین درجه اول وطني. 1.5تهیه ونصب گیت وال  10

11 
 ( انج پولي3x3x3درجه ) 90تهیه ونصب سه دهن 

     عدد 1  ایتیلین درجه اول وطني.

12 
 ( انج پولي2x2x2درجه ) 90یه ونصب سه دهن ته

     عدد 1  ایتیلین درجه اول وطني.

     عدد 1  ( انج پولي ایتیلین درجه اول وطني.2x3تهیه ونصب تبدیل ) 13

     عدد 1  ( انج پولي ایتیلین درجه اول وطني.1x3تهیه ونصب تبدیل ) 14

     عدد 1  رجه اول وطني.( انج پولي ایتیلین د2x1تهیه ونصب تبدیل ) 15

     عدد 1  ( انج پولي ایتیلین درجه اول وطني.2x3/4تهیه ونصب تبدیل ) 16

17 
( انج پولي ایتیلین درجه اول 1x1درجه ) 90تهیه ونصب زانوخم 

     عدد 3  وطني.

18 
 ( انج پولي ایتیلین درجه اول3/4x3/4درجه ) 90تهیه ونصب زانوخم 

     عدد 2  وطني.

19 
 ( انج پولي ایتیلین درجه اول1.5x1.5درجه ) 90تهیه ونصب زانوخم 

     عدد 2  وطني.

20 
درجه اول وطني براي   40سكیچول  PVCانج  5تهیه وتمدید نل 

     متر 132  فاضالب خارجي.

21 

( ازخشت پخته درجه اول با 80x80x80)CMساخت منهول به ابعاد 
وسمنت معه سرپوش چدني با تمام ازمخلوط ریگ   150مصاله مارك 

     حلقه 6  امورات ایجابي ان مطابق نقشه.

22 

( ازكانكریت 120x130x120)CMساخت منهول به ابعاد 
ازمخلوط ریگ ، چغل كرش وسمنت به  200سیخداربامصاله مارك 

سانتي متربشمول كندن كاري وسرپوش چدني با تمام 12ضخامت 
  امورات ایجابي ان مطابق نقشه.

 حلقه 2

    

24 
 كندن كاري وپركاري مسیرنل هاي فاضالب به ابعاد

0.6x1.3x245)M)  
191 

اادا
     كدر

25 
تهیه وفرش سرمه ریگ براي بسترپایپ هاي آب وفاضالب به 

 (245x0.6x0.4 M)ابعاد

 

 
59 

اادا
     كدر

 تهیه وتمدید نوارخطرپالستیكي براي پایپ هاي آب وفاضالب. 26
 

 
     متر 245

         ایا ن  
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رزه هوائي والیت اني مفانج براي قوماند 12حفریك حلقه چاه عمیق به قطر ضدید  :اهیا ای م ی جد ل  حجیم  دی ا کیدل  اید  
                                   1398برای سال مالی بامیان.

 اید
مت افصیال    ت 

بب
 ک
یم
یب
 ا
ید
 
ک

   ی حم  یی   حجیم  

  یا  
االحظ
   

  یا  ف  ی حم 
 یا  

  اجایه 

1 
انج  توسط  12متروقطر 80حفرنمودن چاه به عمق 

     متر 80  .دستگاه روتوري

2 

قدرت  10HP,7.5KWانج  زیرابي  2تهیه ونصب واترپمپ 
متر معه سوچبورد درجه اول ایتالوي یا معادل  122پرتاب 

     پایه 1  ان..

3 
فلتردار  80انج پالستیكي سكیچول  8د نل كیسنگ تهیه وتمدی

     متر 80  وبدون فلتردرجه اول وطني.

4 
تهیه وپركاري جغل نخودي سورت شده  دركاراطراف نل 

 كیسنگ.
 

     مترمكعب 3 

5 
اخل انج پولي ایتیلین درجه اول وطني براي د 2تهیه وتمدید نل 

     متر 100  چاه.

6 
 انج پولي ایتیلین درجه اول 2درجه  90تهیه ونصب زانوخم 

     عدد 1  وطني 

     عدد 1  انج پولي ایتیلین درجه اول وطني  2تهیه ونصب وال   7

     عدد 2  انج برنجي جرمني یا معادل ان. 2تهیه ونصب تنبه وال   8

     عدد 2  انج پولي ایتیلین درجه اول وطني  2تهیه ونصب پیوند   9

     عدد 5  انج پولي ایتیلین درجه اول وطني  2سامي   تهیه ونصب 10

     عدد 4  انج پولي ایتیلین درجه اول وطني  2تهیه ونصب اشتت   11

     عدد 3  انج پولي ایتیلین درجه اول وطني  2تهیه ونصب زانوخم   12

     چوره 1  انج فلزي وطني. 2تهیه ونصب خمود  13

     كلچه 1  ف درجه اول.تهیه البرتیب واترپرو 14

     ساعت 8  كمپریسورتست جهت پاك كاري چشمه هاي چاه 15

     ساعت 8  پمپ تست جهت صفاكاري چاه. 16

17 
درجه اول تركي یا معادل ان براي  mm 102كیبل فوالدي 

     متر 170  محكم نمودن واترپمپ.

18 

( ازخشت پخته 80X80X80)CMساخت منهول به ابعاد
ازمخلوط ریگ  وسمنت  150ه اول با مصاله مارك درج

بشمول كندن كاري ، پلستركاري  معه سرپوش چدني با تمام 
     حلقه  1  امورات ایجابي ان مطابق نقشه.

19 

ازمخلوط ریگ ،  100كانكریت بدون سیخ بامصاله مارك 
( وكف 2X0.2X2)mجغل كرش وسمت دردهنه چاه به ابعاد

 1  ورات ایجابي ان.منهول دهنه چاه با ام
 مترمكعب

    

         ایا ن  
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  1398مالی  ( متر مکعب تیپیک برای تاسیسات مفرزه هوای والیت بامیان برای سال140مواد واجرای احجام پروسه کاری ساختمانی دوباب چاه سپتیک )

 افصیال   ایدت

م 
بی
ای
ید
 
ک

ت 
بم
کب

 

 واحد قیاسی احجام

   یا 

 قیمت فی واحد
 یا  
مالح اجایه 

 ظات 

    مترمکعب 334  کندک کاری درزمین قسم سوم  1

2 
سنگ کاری ازسنگ پارچه کوهی بامصاله مارک 

cm2150kg/  وسمنت طبق نقشه ازمخلوط ریگ جغل دار  
   مترمکعب 124

 

3 

ازمخلوط  250kg/cm2کانکریت سیخدار بامصاله مارک 
به شمول قالبندی ،سیم تابی  ریگ جغل کرش وسمنت

  درکارپوشش ،وبیم باامورات ایجابی آن طبق نقشه 
   مترمکعب 20

 

4 
ازمخلوط  150kg/cm2کانکریت بدون سیخ بامصاله مارک 

 ریگ جغلدار وسمنت درکارفرش طبق نقشه .
   مترمکعب 8 

 

5 

سانتی  11خشت کاری پخته درجه اول به ضخامت 
ازمخلوط ریگ وسمنت  150kg/cm2متربامصاله مارک 

 باامورات ایجابی آن درکارداخلی چاه طبق نقشه .
   مترمکعب 16 

 

6 

سرپوش چاه ازکانکریت سیخدار بامصاله مارک 
250kg/cm2  90به ابعادx90x12 cm  ازمخلوط ریگ

 جغل وکرش وسمنت طبق نقشه 
   عدد 4 

 

7 
ازمخلوط ریگ  250kg/cm2پلستر کاری بامصاله مارک 

 درکار داخلی چاه  وسمنت
 

 
   مترمربع 336

 

8 
عایق کاری توسط ایزوگام دوال درجه اول درکار داخلی چاه 

 طبق نقشه .
   مترمربع 180 

 

    مترمربع 10  درجه اول طبق نقشه  14ساخت ونصب زینه ازسیخ گول نمبر 9

    متر 4  انج پالستیکی درجه اول وطنی برای هواکش  4تهیه ونصب نل  10

11 
انج پالستیکی درجه اول 4درجه 90تهیه ونصب زانوختم 
 وطنی برای هواکش 

   عدد 4 
 

12 
لخ قطر  250kg/cm2بلول کانکریتی سیخدار بامصاله مارک 

 سانتی متر وبه طول یک  20
   متر 3 

 

13 
پرانه اطراف سنگ کاری ازخاک کنده شده ساحه معه تپک 

 متر  3.25اع سانتی متر وبه ارتف30کاری آن به عرض 
   مترمکعب 50 

 

14 
انتقال خاک کنده شده محل به شمول پاک کاری وجمع آوری به 

 10kmفاصله 
   مترمکعب 284 

 

   میزان عمومی  
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ک برای  تهیــــه مــــواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب طعام خانه واشپزخانه تیپی:  ضرورت 
  1398برای سال مالی نی مفرزه هوائی والیت بامیان.   قوماندا

 تفــصــــــیالت        شماره 

ر 
شو

ک

ه 
ند

کن
د 

ولی
ت

 

 احجام 
واحد 
 قیاسی 

 قـــیمـــــت 
مالحظا
فی     ت 

 واحد
 مجموعی  

     مترمکعب 112  .کندن کاری درزمین قسم سوم با تمام امورات ایجابی ان طبق نقشه 1

2 
ریت بدون سیخ درکار زیرتهداب کف اطاق ,اطراف تعمیر کانک

ازمخلوط ریگ وسمنت با تمام  150وشیفته بام با مارک مصاله 
 امورات ایجابی ان.

     مترمکعب 110 

3 
ازمخلوط ریگ وسمنت با  250کانکریت سیخداربا مارک مصاله 

لپ تمام امورات ایجابی ان درکارتهداب ,پایه ها رنگ ها,بیم ها وس
 مطابق نقشه 

     مترمکعب 148 

4 
سنگ کاری از سنگ پارچه کوهی درجه اول درکارغرقه وکرسی 

 با تمام امورات ایجابی ان. 250با مارک مصاله 
     مترمکعب 92 

5 
 پرانه خاک از خاک کنده شده ساحه معه تپک کاری با تمام امورات

 سانتی متر. 20ایجابی ان طبق نقشه با ضخامت 
     کعبمترم 50 

6 
سانتی متر درکارکف واطراف  25پرانه جغل دریائی به ضخامت 

 تعمیر با تمام امورات ایجابی ان طبق نقشه.
     مترمکعب 95 

7 
از ریگ  250خشت کاری ازخشت پخته دراول با مارک مصاله 

 وسمنت با تمام امورات ایجابی ان طبق نقشه.
     مترمکعب 98 

8 
دیوار های خارجی ,داخلی وسقف با مارک پلسترکاری درکار روی 

 ازریگ وسمنت با تمام امورات ایجابی ان طبق نقشه. 250مصاله 
 

131
0 

     مترمربع

9 
پالستیک دوقلمه معه یک  100رنگمالی ازرنگ درجه اول ابی %

قلم استر با تمام امورات ایجابی ان در روی دیوارهای خارجی 
 وداخلی وسقف.

 
131

0 
     مترمربع

10 
ملی واهن  5تهیه ونصب دروازه وکلکین پی وی سی معه شیشه دوال

 جامه درجه اول ترکی یامعادل ان با تمام امورات ایجابی ان طبق
 نقشه.

     مترمربع 122 

11 
ازریگ وسمنت  350تهیه ونصب کاشی درجه اول با مارک مصاله 

با تمام امورات ایجابی ان درکاردیوار های دستشوی وظرفشویی 
 طبق نقشه.

     مترمربع 20 

12 
پرانه از توته های خشت پخته بخاطر شیب کشی وعایق بام به 

 سانتی متر طبق نقشه با امورات ایجابی ان. 10ضخامت 
     مترمکعب 30 

13 
ملی درکاربام وکنار ان 4تهیه ونصب ایزوگام درجه اول زرورقدار

 با تمام امورات ایجابی ان طبق نقشه.
     بعمترمر 348 

14 
(سانتی متر از اهن چادر 15*15ساخت ونصب ناوه خسی به سایز)

 گیچ با تمام امورات ایجابی ان طبق نقشه. 24
     متر 36 

15 
سانتی متر با  2تهیه ونصب سنگ تراسو درجه اول به ضخامنت 

ازریگ وسمنت با تمام امورات ایجابی ان طبق  350مارک مصاله 
 نقشه درکارکف تعمیر.

     مترمربع 261 

16 
گیچ معه قبه ان درکاراشپز خانه  18تهیه ونصب هواکش از اهن 

 .ازفلز درجه اول پاکستانی با تمام امورات ایجابی ان طبق نقشه 
     مترمربع 24 

     مترمربع 60  با امورات ایجابی ان.1:2هنگاف کاری روی سنگکاری به نسبت  17

18 
از انگالرن به سایز تهیه ونصب پنجره باالی جوی 

 (ملی متر با تمام امورات ایجابی ان طبق نقشه .3*40*40)
     مترمربع 1 

     مترمکعب 62  ن.اکیلومتربا تمام امورات ایجابی 20انتقال خاک اضافی الی فاصله  19

         میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان  
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ی مفرزه ماندانای احجام پروسه کاری امورات شبکه برق یک باب طعام خانه واشپزخانه تیپیک برای قوتهیــــه مــــواد واجر
    1398برای سال مالی هوائی والیت بامیان.

 تفــصــــــیالت        شماره 

د 
ولی

رت
شو

ک

ه 
ند

کن
 

 احجام 
واحد 
 قیاسی 

 قـــیمـــــت 

مالحظا
 فی واحد    ت 

 
 مجموعی 

1 
(وات مکمل شیت دارچکی یامعادل 18*4ونصب چراغ نیون )تهیه 
 ان.

     شیت 9 

2 
درجه اول کوریائی  24000BTUتهیه ونصب ایرکندیشن سامسونگ 

 یامعادل ان.
     پایه 3 

3 
معه براکت ان ترکی  LED(وات 250تهیه ونصب پروجکتور )

 یامعادل ان.
     شیت 8 

     پایه 4  ل پاکستانی یامعادل ان .درجه او 16تهیه ونصب هواکش فلزی " 4

     عدد 8  (وات ترکی یا معادل ان.20*2تهیه ونصب امر جنسی الیت ) 5

     عدد 3  (وات ترکی یامعادل ان.9*1تهیه و نصب اگزیت الیت ) 6

     عدد 4  ترکی یامعادل ان. 10A/220Vتهیه ونصب فتوسیل  7

     عدد 12  رکی یامعادل ان.ت 16A/220Vتهیه ونصب ساکت زیر کار 8

     عدد 13  ترکی یامعادل ان. 10A/220Vتهیه ونصب سوچ زیر کار 9

     متر 12  ترکی یامعادل ان.( 1X16mm2)تهیه وتمدید سیم مسی پوشدار  10

     متر 12  ترکی یامعادل ان.(1X16mm2)تهیه وتمدید سیم مسی بدون پوش  11

12 
وات  24واترپروف معه گروپ  mm 300تهیه ونصب چراغ سقفی 

 چکی یامعادل ان.
     شیت 15 

13 

(سانتی متر 30*60*80تهیه ونصب صندوقچه فلزی زیرکار با ابعاد )
معه اتومات های 

(1x63A/380V+3X25XA+6X16A+5X10A/220V) ترکی
 یامعادل ان.

     پایه 1 

14 
ی وات ترک 24تهیه ونصب چراغ کوردار واترپروف معه گروپ 

 یامعادل ان.
     شیت 2 

     عدد 66  (سانتی متر ترکی یامعادل ان.10*10تهیه ونصب قطی پالستیکی ) 15

     متر 432  وطنی یامعادل ان.mm2  (3x2.5)تهیه وتمدید سیم مسی فکسولی 16

     متر 50  وطنی یامعادل ان.mm2(3x4) تهیه وتمدید سیم مسی فکسولی 17

     متر 482  درجه اول وطنی. PVC 3/4یپ "تهیه وتمدید پا 18

19 
وطنی یامعادل ان برای mm2 (4x35)تهیه وتمدید سیم مسی فکسولی

 تعمیر اداری .
     متر 20 

     متر 45  ترکی یامعادل ان .mm2 (4x16)تهیه وتمدید سیم مسی فکسولی 20

21 
ی وطنی یامعادل ان براmm2(4x10)تهیه وتمدید سیم مسی فکسولی 

 نفری وواترپمپ. 20قراول 
     متر 135 

22 
وطنی یامعادل ان برای mm2(3*6)تهیه وتمدید سیم مسی فکسولی 

 چهارباب گاردتاور .
     متر 380 

23 
چکی یامعادل ان برای قراول  40A/380Vتهیه ونصب فیوز اتومات 

 نفری . 20
     عدد 1 

24 
معادل ان برای چکی یا 1X63A/380Vتهیه ونصب فیوز اتومات 

 طعام خانه 
     عدد 1 

25 
چکی یامعادل ان برای  125A/380Vتهیه ونصب فیوز اتومات 

 تعمیر اداری 
    عدد 1 

26 
چکی یامعادل ان برای  25A/220Vتهیه ونصب فیوز اتومات 

 گاردتاور .
    عدد 4 

27 
کندن کاری ,پرکاری وتپک کاری مسیر کیبل به 

 ر با امورات ایجابی ان.(مت0.5*0.7*543ابعاد)
 190 

مترمکع
 ب

   

    متر 560  درجه اول وطنی. PVC 1تهیه وتمدید پایپ " 28

    متر 20  درجه اول وطنی. PVC 2تهیه وتمدید پایپ " 29

    متر 543  تهیه ونصب ناور خطر درجه اول وطنی. 30

         میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان  
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م خانه ک باب طعاتهیــــه مــــواد واجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه ابرسانی داخلی وخارجی وسیستم دیگدان های گازی ی  دولج
 نظربه راپــور: انجنیراحمدجاوید.واشپزخانه تیپیک برای قوماندانی مفرزه هوائی والیت بامیان.   

 تفــصــــــیالت        شماره 

ولی
رت

شو
ک

ند
کن

د 
ه 

 

 احجام 
واحد 
 قیاسی 

 قـــیمـــــت 

فی     مالحظات 
 واحد

 مجموعی  

     عدد 8  تهیه ونصب لکالتور برای کنترول گاز درجه اول ترکی یامعادل ان. 1

2 
سانتی  45(سانتی مترچدنی به ارتفاع 80*80تهیه ونصب دیگدان گاز)

 متر از اهن چادر یک ملی متر سه شعله یی ساخت وطن.
     پایه 4 

     عدد 12  سانتی متر درجه اول. 40تهیه ونصب نیچه نیم انچ مخصوص گاز  3

4 
مخصوص گازبا کیفیت عالی امورات ایجابی  2تهیه وتمدید نل اهنی "

 ان.
     متر 6 

     عدد 1  مخصوص گازترکی یامعادل ان. 0.5*"2تهیه ونصب بوتلی " 5

     متر 14  ص گازترکی یامعادل ان.مخصو 0.5تهیه ونصب نل اهنی " 6

     عدد 1  مخصوص گاز برنجی ترکی یامعادل ان. 1تهیه ونصب وال " 7

     عدد 12  مخصوص گازبرنجی ترکی یامعادل ان. 0.5تهیه ونصب وال " 8

     عدد 1  مخصوص گاز ترکی یامعادل ان. 2تهیه ونصب پیوند اهنی " 9

10 
مخصوص گاز درجه اول ترکی یامعادل  0.5تهیه ونصب پیوند اهنی "

 ان.
     عدد 12 

     عدد 1  مخصوص گازپاکستانی یامعادل ان. 2تهیه ونصب زانوخم اهنی " 11

12 
فلزی مخصوص گازدرجه اول ترکی 1تهیه ونصب زانوخم اهنی "

 یامعادل ان.
     عدد 4 

13 
ی فلزی مخصوص گازدرجه اول ترک0.5تهیه ونصب زانوخم اهنی "

 یامعادل ان.
     عدد 3 

14 
مخصوص گازترکی یامعادل  2*"0.5*"2تهیه ونصب سه دهن اهنی "

 ان.
     عدد 8 

15 
مخصوص گازدرجه اول ترکی یامعادل  0.5تهیه ونصب سه دهن اهنی "

 ان.
     عدد 4 

     عدد 10  2تهیه ونصب بست اهنی برای نل " 16

17 
مکمل السباب درجه اول ایتالیوی  لیتره ارستون 80تهیه ونصب بایلر

 یامعادل ان .
     پایه 2 

18 
لیتره ارستون مکمل السباب درجه اول ایتالیوی  50تهیه ونصب بایلر

 یامعادل ان .
     پایه 2 

     پایه 2  تهیه ونصب ظرفشویی دوخانه یی مکمل السباب چینائی یامعادل ان. 19

     عدد 3  نائی یامعادل ان.تهیه ونصب دستشوی مکمل السباب چی 20

     عدد 3  مکمل السباب پالستیکی درجه اول وطنی. 3تهیه ونصب پایه شویه " 21

     عدد 2  تهیه ونصب مخلوط کن دیواری مکمل السباب ترکی یامعادل ان. 22

     عدد 12  تهیه ونصب چوچه وال نیم انچ نکلی چینائی یامعادل ان. 23

     متر 30  بار درجه ا ول وطنی . 20پلوتلین  2ل "تهیه وتمدید ن 24

     متر 32  درجه اول وطنی. Dکالس  PVC 4تهیه وتمدید نل " 25

     متر 28  درجه اول وطنی. Dکالس  PVC 3تهیه وتمدید نل " 26

     متر 16  درجه اول وطنی. Dکالس  PVC 2تهیه وتمدید نل " 27

     متر 20  درجه اول وطنی. PPRC 1تهیه وتمدید نل " 28

     متر 12  درجه اول وطنی. PPRC 4/3تهیه وتمدید نل " 29

     عدد 1  بار درجه اول وطنی. 20پلوتین  2تهیه ونصب وال " 30

     عدد 2  درجه اول وطنی. PPRC 1تهیه ونصب وال " 31

     عدد 1  بار درجه اول وطنی. 20پلوتلین  2تهیه ونصب پیوند " 32

     عدد 2  درجه اول وطنی. PPRC 1تهیه ونصب پیوند " 33

     عدد 6  درجه اول وطنی. PVCدرجه  90  4تهیه ونصب زانوخم " 34

     عدد 4  درجه اول وطنی. PVCدرجه  45  4تهیه ونصب زانوخم " 35

     عدد 12  درجه اول وطنی. PVCدرجه  90  3تهیه ونصب زانوخم " 36
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     عدد 7  درجه اول وطنی. PVCدرجه  45  3ه ونصب زانوخم "تهی 37

     عدد 4  درجه اول وطنی. PVC 2تهیه ونصب زانوخم " 38

     عدد 4  بار درجه اول وطنی. 20پلوتیلین  2تهیه ونصب زانوخم " 39

     عدد 8  درجه اول وطنی . PPRCساده  1تهیه ونصب زانوخم " 40

     عدد 16  درجه اول وطنی . 4/3PPRCم "تهیه ونصب زانوخ 41

     عدد 22  یکطرف چوری درجه اول وطنی . PPRC 4/3تهیه ونصب زانوخم " 42

     عدد 2  درجه اول وطنی . PVC  4*"4*"4تهیه ونصب سه دهن " 43

     عدد 7  درجه اول وطنی . PVC  4*"3*"4تهیه ونصب سه دهن " 44

     عدد 2  درجه اول وطنی . PVC  3تهیه ونصب سه دهن " 45

     عدد 2  درجه اول وطنی. PPRCتهیه ونصب سه دهن یک انچ  46

     عدد 15  درجه اول وطنی. PPRC 4/3تهیه ونصب سه دهن " 47

     عدد 4  یکطرف چوری درجه اول وطنی . 4/3PPRCتهیه ونصب سه دهن " 48

     عدد 6  وطنی.درجه اول  PPRC 4/3تهیه ونصب سامی " 49

     عدد 2  درجه اول وطنی . PPR 4/3*"1تهیه ونصب بوتلی " 50

     عدد 14  درجه اول وطنی. PPR 4/3تهیه ونصب اشتت سامی " 51

52 
کندن کاری وپرکاری برای تمدید شبکه ابرسانی با ابعاد 

 (متر با امورات ایجابی ان.50*0.7*0.9)
     مترمکعب 31 

     مترمکعب 32  ه ریگ برای اطراف نل با امورات ایجابی ان.تهیه سرم 53

54 
(سانتی متر ازخشت پخته با مارک 80*80*80اعمارمنهول با ابعاد )

معه سرپوش اهن کانکریتی بشمول کندن کاری پلسترکاری  200مصاله 
 به همه امورات ایجابی ان.

     باب 3 

         ــزانمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الیت وه هوائی تهیــــه مــــواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی چهارباب گارد تاور تیپیک برای قوماندانی مفرز  جدول
    1398برای سال مالی بامیان. 

 تفــصــــــیالت        شماره 

د 
ولی

 ت
ر
شو

ک

ه 
ند

کن
 

 احجام 
واحد 
 قیاسی 

 قـــیمـــــت 

 مالحظات 
 مجموعی   فی واحد   

 60  کندنکاری زمین قسم سوم درکارتهداب ها با تمام امورات ایجابی ان. 1
مترمکع

 ب
    

2 
ازمخلوط ریگ ,جغل کرش 250کانکریت سیخدار با مارک مصاله 

ان طبق وسمنت درکار تهداب ,پایه ,بیم وسلب با تمام امورات ایجابی 
 نقشه.

 
 

116 
مترمکع

 ب
    

3 
ازمخلوط ریگ جغل ,کرش  150کانکریت بدون سیخ بامارک مصاله 

وسمنت درکارتهداب ,کف واطراف گاردتاور با تمام امورات ایجابی ان 
 طبق نقشه.

 32 
مترمکع

 ب
    

4 
جغل دریائی درکارکف واطراف گاردتاوربشمول تپک کاری با تمام 

 امورات ایجابی ان.
 

 
32 

مترمکع
 ب

    

5 
خشت کاری ازخشت پخته درجه اول درکار گارد تاور با تمام امورات 

 ایجابی ان مطابق نقشه.
 32 

مترمکع
 ب

    

6 
درکار گارد تاور با تمام  250پالستر داخلی وخارجی ار مارک مصاله 

 امورات ایجابی ان طبق نقشه.
     مترمربع 864 

7 
ک قلم استر ودو قلم رنگ از رنگ درجه رنگمالی داخلی وبیرونی معه ی

 پالستیک با تما م امورات ایجابی ان طبق نقشه. 100اول %
     مترمربع 864 

8 
(سانتی متر معه ضد زنگ با 1*20*20تهیه ونصب صفحه فلزی به ابعاد)

 امورات ایجابی ان.
 

 
     مترمربع 1.6

9 
طبق نقشه معه تهیه ونصب زینه فلزی برای گارد تاورازفلزدرجه اول 

 رنگ وضد زنگ با تمام امورات ایجابی ان.
 

 
     مترمربع 9

10 
تهیه ونصب دروازه فلزی برای پوشش زینه معه چپراس ودستگیر از فلز 

 درجه اول با تمام امورات ایجابی ان.
     مترمربع 2.4 

11 
تهیه ونصب کلکین پی وی سی معه شیشه ,چپراس,قفل ,ودستگیر با تمام 

 ت ایجابی ان طبق نقشه.امورا
     مترمربع 22 

12 
تهیه ونصب دروازه فلزی از فلزدرجه اول معه شیشه ,چپراس ,قفل 

 ,دستگیر
 رنگ وضد زنگ با امورات ایجابی ان طبق نقشه.

     مترمربع 10 

13 

پوشش از قیچی پوشش فلزی ,چوکات بندی همرای پروفیل 
دی همرای پروفیل (ملی متر معه شمع بندی وبیره بن4*40*40)
(ملی متر بعد 4*40*40(ملی متر شده بندی همرای پروفیل )4*40*40)

گیچ نالیدار روسی با  24سانتی متر اهن پوش همرای اهن  60از هر 
 امورات ایجابی ان طبق نقشه.

     مترمربع 152 

14 
ا ملی متر دراطراف گارد تاور با تم 4تهیه ونصب جالی فنسی به ضخامت 

 ایجابی ان طبق نقشه. م امورات
     مترمربع 172 

15 
(ملی متر از فلز درجه 5*60*60تهیه ونصب چوکات بندی از پروفیل )

 اول
 باتمام امورات ایجابی ان طبق نقشه.

     متر 328 

         میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان  
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والیت  زه هوائیحجام پروسه کاری امورات شبکه برق چهارباب گارد تاور تیپیک برای قوماندانی مفرتهیــــه مــــواد واجرای اجدول 
 1398برای سال  بامیان

 تفــصــــــیالت        شماره 

د 
ولی

 ت
ر
شو

ک

ه 
ند

کن
 

 احجام 
واحد 
 قیاسی 

 قـــیمـــــت 

 مالحظات 
 مجموعی   فی واحد   

1 
وات معه ولدر ترکی LED(1*13) تهیه ونصب گروپ انرژی سیور

 یامعادل ان.
     عدد 4 

2 
(وات ترکی یامعادل ان با امورات 250) LEDتهیه و نصب پرجکتور

 ایجابی ان.
     شیت 16 

     عدد 8  درجه اول وطنی . 16A/220Vتهیه ونصب ساکت  3

     عدد 8  درجه اول وطنی. 10A/220Vتهیه ونصب سوچ یکپوله زیرکار  4

5 
سامسونگ درجه اول  9000BTUتهیه ونصب ایرکندیشن دوسیستمه 

 کوریائی یامعادل ان.
     پایه 4 

6 
برای ساعقه گیر درجه mm2 ((1x10تهیه وتمدید سیم مسی بدون پوش 

 اول وطنی.
     متر 38 

7 
(برای گروند درجه اول 1x10) )mm2 تهیه وتمدید سیم مسی بدون پوش

 وطنی.
     متر 64 

8 
ملی متر  20سانتی متر وقطر  60هیه ونصب ساعقه گیر مسی بطول ت

 ترکی یامعادل ان.
     عدد 4 

9 
ملی متر جرمنی یامعادل  20متر وقطر  3تهیه ونصب سیخ ارتی بطول 

 ان.
     عدد 4 

     متر 52  (درجه اول وطنی .3*4) mm2تهیه وتمدید سیم سی فکسولی  10

     متر 60  (درجه اول وطنی .3*2.5) ) mm2 ولیتهیه وتمدید سیم سی فکس 11

12 
تهیه ونصب فیوز بکس پالستیکی زیر کار معه اتومات های 

(1x20A+2X16A+1X10A/220V .ترکی یامعادل ان)  
 

 
     عدد 4

     متر 400  درجه اول وطنی.mm2 ( (3x6 تهیه وتمدید کیبل مسی فکسولی 13

     عدد 4  (وات ترکی یامعادل ان.20*2گروپ )تهیه ونصب امرجنسی الیت معه  14

15 
(با 0.7*0.5*100کندن کاری وپرکاری وتپک کاری مسیرکیبل به ابعاد)

 امورات ایجابی ان.
     مترمکعب 140 

     متر 400  درجه اول وطنی . pvc 1تهیه وتمدید پایپ " 16

     متر 400  تهیه وتمدید ناور خطر وطنی . 17

18 
درداخل فیوز بکس منبع برق X25A/220V 1صب فیوز اتومات تهیه ون

 درجه اول وطنی .
     عدد 4 

         میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان  
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 نفری برای قومانانی  10ضرورت : تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمارقراول 

 تفــصــــــیالت        شماره 
کشور 
تولید 
 کننده 

 احجام 
واحد 
 قیاسی 

 قـــیمـــــت 
فی     مالحظات 

 واحد
 مجموعی  

با امورات  3-2کندن کاری تهداب تعمیر قراول درزمین قسم  1
  ایجابی ان.

     مترمکعب 32

2 
از  150سنگ کاری از سنگ پارچه کوهی با مصاله مارک 

ار وسمنت درکار غرقه وکرسی تعمیر قراول مخلوط ریگ جغلد
  طبق نقـشه با همه امورات ایجابی ان.

     مترمکعب 35

3 
ازمخلوط ریگ وجغل  150با مارک مصاله  PCCکانکریت 

 وسمنت درکاری تهداب هاتعمیر قراول با امورات ایجابی ان.

 
 مترمکعب 3.5 

 
 

  

4 
یر قراول بام پلسترکاری دیوارهای داخلی وخارجی وپراپت تعم

ازمخلوط ریگ وسمنت با همه امورات ایجابی  150مصاله مارک 
  ان.

 مترمربع 314

 

 

  

5 
ازمخلوط ریگ وجغل  150با مارک مصاله  PCCکانکریت 

 وسمنت درکاری کف واطراف تعمیرقراول با امورات ایجابی ان.

 
 

 مترمکعب 8
 

 
  

6 
ل وسمنت ازمخلوط ریگ جغ 200با مارک مصاله  RCCکانکریت 

درکار رینگ سر سنگ کاری ،رینگ ،سلب ،پارپت  تعمیرقراول با 
  امورات ایجابی ان طبق نقشه.

   مترمکعب 18.5

  

ازمخلوط  150هنگاف کاری روی سنگ کاری با مصاله مارک  7
  ریگ وسمنت با امورات ایجابی ان.

 مترمربع 14
 

 
  

8 
نـصب ساخت ونصب دروازه المونیمی درجه اول ترکی معه 

 ملی بـدون موج با آهن جامه وقفل مغزه پله با همه 5دوالشیشه 
  امورات ایجابی ان.

   مترمربع 11

  

ساخت ونصب کلکین المونیمی ترکی معه شیشه  وجالی ضد  9
  حشرات دوال واهن جامه درجه اول با همه امورات ایجابی ان.

 مترمربع 8
 

 
  

10 
نگ ویدرشیت رنگمالی دیوارهای داخلی وخارجی ازر

ل %درجه اول پاکستانی یا معادل ان سه قلمه برای تعمیر قراو100
  با امورات ایجابی ان.

   مترمربع 314

  

11 
(سانتی 20*15سـاخت ونصب ناوه خسی معـه کله فیل به سایز )

ا یگیـچ درجه اول هــندی  24متربـرای تعمیر قراول از اهن چادر 
  معادل ان با امورات ایجابی ان.

   متر 8

  

تهیه وپرانه توسط خاک جغلدرا معه تپک کاری ان درکارفرش   12
 تعمیرقراول طبق نقشه.

 

 
   مترمکعب 13.2

  

پرانه ازجغل دریایی معه تپک کاری آن درکارفرش تعمیرقراول  13
  طبق نقشه.

   مترمکعب 6.6
  

14 

تهیه ونصب کاشی درجه اول رویکار دیوار های داخلی برای 
 300متر با مصاله مارک  2تعمیر قراول به ارتفاع  تشناب

 ازمخلوط ریگ وسمنت با امورات ایجابی ان.

 

   مترمربع 18

  

ملی زرورقدار درجه اول  در بام وکف  2عایق کاری از ایزوگام  15
 تعمیرقراول با امورات ایجابی ان.

 
 

   مترمربع 90
  

پخته روی بام عایق کاری ضد حرارت از مواد سبک توته خشت  16
  سانتی متربا امورات ایجابی ان.10تعمیر قراول بضخامت 

   مترمکعب 6.5
  

         مــــــــــــــــــــــــــــیزان
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 تفــصــــــیالت        شماره 

کشور 
تولید 
 کننده 

 احجام 
واحد 
 قیاسی 

 قـــیمـــــت 
 مالحظات 

 مجموعی   فی واحد   

1 
صب ایرکندیشن دوسیستمه سامسونگ تهیه ون
9000BTU . کوریائی یامعادل ان با امورات ایجابی ان 

   پایه 2 
  

     عدد 4  وطنی .16A/220Vتهیه ونصب ساکت زیرکار  2

3 
درجه اول MM2( (3*6 تهیه وتمدید کیبل مسی فکسولی

 وطنی.
   متر 30 

  

4 
وات معه ولدر ان درجه LED ((18 تهیه ونصب گروپ

 اول ترکی یا معادل ان .
   عدد 2 

  

5 
وات معه ولدر ان درجه LED ((9 تهیه ونصب گروپ

 اول ترکی یا معادل ان معه ولدر ان.
   عدد 1 

  

مکمل W 250معه گروپ LEDتهیه ونصب پرجکتور 6
  السباب ترکی یا معادل ان معه براکت .

   عدد 1
  

7 
 ابعاد کندن کاری پرکاری وتپک کاری مسیر کیبل به

M(18*0.5*0.7.با امورات یجابی ان)  
 

   مترمکعب 6.3 
  

     عدد 10  (سانتی متر وطنی.10*10تهیه ونصب قطی پالستیکی ) 8

     متر 18  تهیه ناور خطر وطنی . 9

10 

تهیه ونصب فیوز بکس پالستیکی زیرکار یک لره 
جرمنی یا معادل ان معه اتومات های 

(1X20A+3X16A+1X10A/220V با امورات)
 ایجابی ان.

   پایه 1 

  

11 
درجه اول mm2 ((3*4 تهیه وتمدید سیم مسی فکسولی 

  وطنی.
     متر 20

معه گروپ mm ((300 تهیه ونصب چراغ سقفی  12
  ترکی یا معادل ان . LED(وات 9)

     عدد 1

13 
ترکی یا معادل  2mm(2.5*3)تهیه وتمدید سیم مسی فکسولی

 ان.
 متر 35 

 
 

  

     متر 55  وطنی . PVC 4/3تهیه وتمدید پایپ  14

     متر 30  وطنی . PVC 1تهیه وتمدید پایپ " 15

16 
ملی 20متر وقطر  3تهیه وتمدید سیخ ارتی بطول 

مترترکی یا معادل ان معه قلفک مسی با امورت ایجابی 
  ان.

 عدد 1
 

 
  

17 
ترکی یا mm2(1*6)تهیه وتمدید سیم مسی پوش دار

 عادل ان برای ارتی .م
 

 متر 5
 

 
  

18 
مکمل السباب  8تهیه ونصب هواکش پالستیکی "

 پاکستانی یا معادل ان.
 

 عدد 1
 

 
  

19 
ترکی یا  10A/220Vتهیه ونصب سویچ یکپوله زیرکار 

 معادل ان.
 

 عدد 6
 

 
  

         ایـــــــــــــــــــــــــــــــا ن
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امیان سال مفرزه هوای بنفری برای قوماندانی. 10ه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه ابرسانی قراول ضرورت : تهی
  1398مالی 

 تفــصــــــیالت        شماره 
کشورتولید 

 کننده
 احجام 

واحد 
 قیاسی 

مالحظا قـــیمـــــت 
 مجموعی   فی واحد    ت 

1 
ل السباب درجه اول چینائی تهیه و نصب کمود فرشی مکم

 یامعادل ان.
   پایه 1 

  

2 
وی لیتره مکمل السباب درجه اول ایتال 80تهیه ونصب بایلر برقی 

 یامعادل ان.
 

 
   پایه 1

  

     پایه 1  تهیه ونصب دستشوی مکمل السباب درجه اول چینائی یامعادل ان. 3

     پایه 1  معادل ان.تهیه ونصب شاور مکمل السباب درجه اول چینائی یا 4

     عدد 1  نکلی درجه اول چینائی یامعادل ان 0.5تهیه ونصب دبل شیر دهن " 5

     عدد 1  تهیه ونصب مسلم شاورنکلی درجه اول چینائی یامعادل ان. 6

     متر 10  درجه اول وطنی. PPR(0.5تهیه وتمدید پایپ شش سوت)" 7

8 
شبکه داخلی تعمیردرجه اول برای  PPR 1تهیه وتمدید پایپ "

 وطنی.
   متر 3 

  

9 
یک  PPR 0.5*"0.5*"1درجه " 90تهیه ونصب سه دهن 

 سرداخل چوری درجه اول وطنی .
   عدد 2 

  

10 
ساده درجه  PPR 1*"1*"1درجه " 90تهیه ونصب سه دهن 

 اول وطنی .
 

 
   عدد 1

  

 ساده درجه PPR 0.5*"0.5درجه " 90تهیه ونصب زانوخم  11
 اول وطنی.

 
 

     عدد 6

یک سرداخل  PPR 0.5*"0.5درجه " 90تهیه ونصب زانوخم  12
  چوری درجه اول وطنی.

     عدد 5

     متر 3  درجه اول وطنی. 40سکجول  pvc 4تهیه وتمدید " 13

درجه اول  40سکجول  PVC 4درجه " 45تهیه ونصب زانوخم  14
 وطنی.

 
 

   عدد 1
  

     عدد 1  درجه اول وطنی. 40سکجول  PVC 4" تهیه ونصب سیفون 15

     عدد 1  درجه اول وطنی. 40سکجول  PVC 2تهیه ونصب سیفون " 16

درجه اول  40سکجول  PVC 2درجه " 45تهیه ونصب زانوخم  17
 وطنی.

 
 

   عدد 2
  

18 
درجه اول  40سکجول  PVC 2درجه " 90تهیه ونصب زانوخم 

 وطنی.
 

 
   عدد 3

  

 40سکجول  PVC 4*"2*"4درجه " 45ه ونصب سه دهن تهی 19
  درجه اول وطنی.

   عدد 1
  

     متر 3  درجه اول وطنی. 40سکجول  PVC 2تهیه وتمدید پایپ " 20

     عدد 1  پالستیکی درجه اول وطنی. 2تهیه ونصب پایشویه " 21

22 

(سانتی متر ازخشت پخته 80*80*80ساخت منهول به سایز )
معه سرپوش اهن کانکریتی برای سیستم اب  150رک ومصاله ما

 تعمیر قراول با امورات ایجابی ان.

 

   باب 1

  

     عدد 3  درجه اول وطنی. PVC 4*"2تهیه ونصب بوتلی " 23

       ایـــــــــــــــــــــــــــــــا ن

جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش 

نی نشده بیرون از بل احجام کار بیشتر باشد. جهت بررسی واقعی بودن بی

نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از 

 موارد ذیل میباشد:

لست بخش های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که  -1

بیانیه به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج میگردد، با 

 شرایط پرداخت امور ساختمان به قراردادی

مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به  -2

 نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد. 
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 مبالغ احتمالی 

یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی )افزایش مقدار( در 

 بل احجام کار شامل میگردد. 

هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در  همچنان

 بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد. 

شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از 

 درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد. 

روش استفاده و  (Contingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی )

مقام با صالحیت منظور کننده آن که معمواًل مدیر پروژه میباشد، در 

  شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد.

 محاسبوی اشتباهات  تصحیح

هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در  قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی 

حیح و صورت گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از تسلیمی آفر آنرا تص

هر تصحیح توسط شخص با صالحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل 

احجام کار توام با بیانیه ذکر مقدار مجموعی اصالحات وارده در بل 

 ر قیمت گذاری شده، ارائه میگردد.احجام کا

 اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می نماید:

{اصالحات محاسبوی بوده و توسط ورق 20این بل احجام کار در برگیرنده }

 شخص با صالحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردیده است. 
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 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 

 فورمه ها                            عنوان فورمه ها

 تضمین آفر: تضمین بانکی   05فورمه امور ساختمان کوچک/

 اظهار نامه تضمین آفر   06امور ساختمان کوچک/ فورمه

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    07فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ ساختمانی امور فورمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه }فورمه های نمونوی قابل قبول تض

گردیده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در این 

پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را 

 ارائه می نمایند{

 

 

 

 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/

  ......................ردد{}نام و آدرس بانک درج گ بانک:
 وزارت دفاع ملی ریاست اکمال وخریداری }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع

 ..............}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 ....................}شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

 ،.................{}نام مکمل داوطلب درج گرددکه  یافتیماطالع 

برای اجرای  {1397/ / }منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ 

تحت اعالن تدارکات شماره  ...............}نام قرارداد درج گردد{
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به شما ارائه نموده .............}شماره اعالن تدارکات درج گردد{

 است. 

اید همراه با تضمین آفر برعالوه می دانیم که مطابق شرایط شما، آفر ب

 ارائه گردد. 
 .........}نام بانک درج گردد{بر اساس درخواست داوطلب، ما 

بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی 

را  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت  افغانی }مبلغ{

 ، بپردازیم:که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد

تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از  (1)

 انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛

انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت  (2)

 های ارائه شده در آفر؛

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

 پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛

راهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از ف (4)

 طرف داوطلب برنده؛

در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده  (5)

 چهل و نهم این قانون.

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   

ای درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی ه (6)

قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمین اجرا طبق 

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبان

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

روز بعد از ختم میعاد اعتبار  28( 2با داوطلب برنده؛ یا )

}تاریخ ختم آفر آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 

 ..............گردد{ درج

در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما 

 قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.

اطاق تجارت بین المللی  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 میباشد.

 ................}امضای مسئول مربوط درج گردد{امضا: 

 ....................}مهر گردد{مهر: 

 

 

 

 

 

 
 اظهار نامه تضمین آفر
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 06فورمه امور ساختمان کوچک/

 

 { }  شماره اعالن تدارکات:

 {                      }  شماره شرطنامه داوطلبی:

}درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره تشخیصیه آن   شماره آفر بدیل:

 درج گردد{

ج }روز، ماه و سال تسلیمی آفر در  تاریخ:

 ....................گردد{

 

  وزارت دفاع ملی{به: 

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر 

 ارائه گردد. 

ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد 

}تاریخ سر از  ................}تعداد سال درج گردد{اره برای مدت با اد

محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل  ................درج گردد{

 موارد ذیل می باشد:

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه  -2

 سلیمی آفر؛ت

انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های  -3

 ارائه شده در آفر؛

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد  -4

 از طرف داوطلب برنده؛

فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف  -5

 .داوطلب برنده

نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای  این اظهار

روز بعد از ختم میعاد  28قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا 

 اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

}امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را امضا : 

 .....................دارد{

نام داوطلب درج }امضای این اظهار نامه از طرف:  دارای صالحیت

 ...............{گردد

 ..................}روز، ماه و سال درج گردد{تاریخ: 

 ..........}مهر گردد{مهر :  

 

}یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به 

  .......................نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد{
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 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط(

 07فورمه امور ساختمان کوچک/

  ................}نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک: 
 ...................}نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع

 ............}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 ....................ره درج گردد{}شماشماره تضمین بانکی آفر

}به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود 

 ارائه شده خانه پری می نماید{

، ..............}نام مکمل قراردادی درج گردد{اطالع حاصل نمودیم که 

}شماره منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره که 

سال درج  }روز، ماه ومؤرخ رج گردد{ قرارداد د

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود  .......................گردد{

}نام قرارداد و توضیح مختصر امور انجام با اداره محترم شما بمنظور 

 عقد می نماید.  ..................ساختمانی درج گردد{

رارداد، تضمین اجراء نیز عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این ق

 الزم می باشد. 

به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

را بمجرد  .................{به حروف و ارقام درج گردد 17مبلغ}

دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از 

دالیل و زمینه های ارسال  شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه

  تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان 28این تضمین )

هر .................{درج گردد 18روز، ماه و سال}به ما یا الی تاریخ 

کدام که اول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت 

ضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده مطابق این ت

 شود. 

اطاق تجارت بین المللی، به  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2استثنای فقرۀ 

 

}امضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج 

 گردد{

 

 بانک{ }مهر

 

 کننده{ اکمال }مهر

 

 

 

 

 

                                                 
 نماید{}تیمین کننده )بان ( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج می 17
ه در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این ( روز بعد از تاریق تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت ک28}این تاریق ) 18

قسمت آخر  ر را درتیمین را از بان  بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تیمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تیمین، اداره یادداشت زی
است کتبی اداره قبل از ( سال در مقابل درخو1( ماه یا )6پاراگراف این فورمه درج مینماید:"تیمین کننده)بان ( به ی  تمدید زمان برای مدت )

 ختم اعتبار تیمین، موافقه مینماید"{
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورمه امور ساختمان کوچک/

 دراین پروژه پیش پرداخت قابل تطبیق نیست

}به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود 

 ارائه شده خانه پری می نماید{

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:
 ره درج گردد{}نام و آدرس ادا: ذینفع

 }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

}نام و اطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود،  آدرس قراردادی درج گردد{، که

}روز، ماه وسال درج مؤرخ ردد{ }شماره قرارداد درج گقرارداد شماره 

گردد{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما 

}نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان  بمنظور اجرای امور ساختمان

 درج گردد{عقد نماید. 

عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در 

 داخت صورت میگیرد.  مقابل تضمین پیش پر

مبلغ }به درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما { به حروف و ارقام درج گردد

که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای 

  ا بپردازیم.اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد، به شم

این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت 

متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب نمبرش طوریکه پیش پرداخت 

 }شماره و محل حساب درج گردد{دریافت شده باشد 

مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط 

ه در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن تذکر و قراردادی ک

به ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریافت کاپی 

( فیصد قیمت قرارداد برای 80تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )

 {درج گردد 19روز، ماه و سال}پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ 

   فاقد اعتبار میگردد.

اطاق تجارت بین المللی،  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 میباشد.

 }امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

 

 

                                                 
( روز بعد از تاریق تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این 28}این تاریق )  19

قسمت آخر  ر را درم اعتبار تیمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تیمین، اداره یادداشت زیتیمین را از بان  بصورت کتبی قبل از خت
سال در مقابل درخواست  (1( ماه یا )6پاراگراف این فورمه درج مینماید:"تیمین کننده)بان ( به ی  تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از )

 افقه مینماید"{کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تیمین، مو
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر }

دستور العمل برای  28مطابق ماده  اصالح اشتباهات محاسبوی

 3داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق  16ماده 

دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق  18ماده 

موافقه  طلبان، یا تغییرات دیگریودستور العمل برای دا 27ماده 

شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان 

کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می 

  {باشد.

}سال، ماه و روز درج این موافقتنامه به تاریخ 

 }نام و آدرس اداره درج گردد{میان  ...........گردد{

و آدرس داوطلب برنده درج  }نامو ...........................

 عقد گردیده است. ..............گردد{

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه 

}نام و نمبر تشخیصیه قرارداد نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد 

پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره  ................درج گردد{

 را اجرا می نماید. 

 ین موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:ا

کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می  .1

نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می 

شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی 

 میگردند. 

نماید که قرارداد قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می  .2

امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط 

 این قرارداد رفع می نماید.

اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل  .3

پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و 

خص شده در این رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مش

 قرارداد پرداخت نماید. 

4.   
 

 طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

 .................}خانه پری گردد{  مهر در حضور 

}خانه پری  امضا، مهر، و تسلیم گردید

 .................گردد{

 .................}خانه پری گردد{   در حضور

}امضا توسط نماینده با صالحیت   اداره:      امضا الزام آور 

 ...........................اداره{

}امضا توسط نماینده با صالحیت  امضا الزام آور قراردادی: 

 ...................قراردادی{
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 فرمایه دهندم  اص شرایط 
 قووورارداد ) فرموووایهایووون شووورایط  منی یووو  شووورایط موووتم  شووورایط  ووواص قووورارداد ترتیوووب و جوووانیبن  

اد دهنووود ث فرموووایه گیرنووودم و جزوتوووام مربوغووو  ( عووو وم از موووواد منووودرج شووورایط عوووام و ووواص قووورارد

 م لب ب  اجرای و توبید شرایط آتی میباشند. 

 و اموووورات سووواختمانی بوووا  تعمیووور دو منجلوووه  چهوووار اطاقوووه  بشووومول شوووبکات بووورق عنووووان پوووروژه : }

متووور مکعووو  بووورای قوووو مانووودانی مفووورزه  هووووایی 140تی  ابرسوووانی،  فاضوووال  و یووو  بوووا  چووواه سووویپ

 {و یت  فراه 

     {                                                              25105}  -: مود

 {    انکشافی}      -نوع بودجه:

 {  وزارت دفاع ملیریاست ساختمانی فرمایش دهنده : }

 ( روز.242)لیمی ساحه تاریق تس اری()مطابق پالن ک -:معیاد اجرای قرارداد

 {روش بازملی } -روش داوطلبی:

 {       بلمقطعنوع قراردا د }  

 {  سال1میعاد گرانتی امور ساختمانی: }  

 -معلو مات عمومی : -1.0

ی کووووار سوووووال وجووووود داشووووته باشوووود، رمووووورد اسووووناد تخنیکووووی ، نقشووووه  و  یحووووهدر صووووورتیکه د-1.1

ا اسوووت توووا شووورکت را  در موووورد کمووو  وهمکووواری نمووووده و درصوووورت انجنیووور نظوووارت کننوووده مکلووو

ارایوووه  لوووجوم بوووا توجوووه بوووا مشووووره وتفووواهم مووودیر پوووروژه ) مووودیر قووورارداد ( و بوووا درنظرداشوووت معلوموووات

 شده توس  شعبات مربوط در اسرع وقت برای متعهدمعلومات ارایه نماید. 

نیوور نظووارت کننووده، پووالن کوواری تعوودیل ر صووورتیکه نیوواز باشوود بنووابر مهووم بووودن توضوویحات انجد -1.2

 گردد، مدیر پروژه مکلا است پالن کاری را تعدیل ومنظوری آنرا اخذ نماید. 

حات طووووری باشووود کوووه تجدیووود پوووالن کووواری نتوانووود زموووان را جبوووران نمایووود درایووون هرگووواه توضوووی  -1.3

و مووودیر  صوووورت بوووا درنظووور داشوووت نظووور انجیووور نظوووارت کننوووده، تسوووهیالت انجنیوووری ججوتوووام مربوطوووه

پوووروژه ) مووودیر قووورارداد ( حسووو  لوووجوم و موجوووه بوووودن توضووویحات، زموووان موووورد نظووور قابووول جبوووران 

 خواهد بود. 

رایوووون قوووورارداد ریاسووووت امورسوووواختمانی وملکیتهووووا، آمریووووت تسووووهیالت انجنیووووری مرجووووع تموووواس د -1.4

 ونماینده ریاست اکمال وخریدرای ازآغاز الی انجام کار میباشد.

( شووورمت متعهووود %10در مووودت زموووان گرنتووو ) ر اموووور فووووقددن عووووار  در صوووورت پووویش آمووو -1.5

مستوووو  رسوووم  را از طووورف ریاسوووت اموووور سووواختما نووو  و ملسیتهوووا ویوووا ریاسوووت امموووال وخریووودارا بوووه 

اسوووواس شووووسایات مرجووووع اسووووتفاده مننووووده دریافووووت خواهوووود نــــــووووـمودد موووودیر پووووروژه و ریاسووووت امووووور 

ی  شووورکت متعهووود را احیوووارو رسوووما  استحیووواری یووووم کوووار  3سووواختمانی مکلوووا اسوووت توووا در میعووواد 

ی شووورکت ، زموووان شووورکت را اخوووذ نمایووود، درصوووورت عووودم مراجعوووه بموقوووع و یوووا هوووم بوووه تقاضوووا موجوووه

احیوووار میتوانووود تغییووور نمایووود در حا تیکوووه شووورکت متعهووود بوووه وقوووت زموووان پابنووود نباشووود،  مووودیر پوووروژه 

رکت متعهوود اصوودار نموووده  حسوو  ( یوووم رسووما  مکتووو  را بووه جانوو  شوو 2مکلووا اسووت تووا در  وورف )

ی پووروژه را رفووع نمایوود در غیووـر آن شوورای  عووام قوورارداد متعهوود مکلووا میباشوود نووواق  بووه میووان آمووده

ی هئیوووت اداره فرموووایش دهنوووده  بوووا درنظووور داشوووت شووورای  عوووام قووورارداد عووووار  را بوووه اسووواس نظریوووه

نمووووده ومصوووارف آنووورا  سووواختمان تووورمیم ویوووافنووو  موجوووود درسووواحه بوووه قیموووت روز توسووو  شووورمت دوم 

( شووورمت متعهووود بوووه امووور مقاموووات ذیصوووالح پرداخوووت مینمایووود،  آنگووواه شووورمت 10%از پــوووـول گرنتووو  )
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متعهووود حوووق شوووسایت را نخواهووود داشوووت . مووودت گرنتوووی اموووور فووووق بعووود از تسووولیم دهوووی یکسوووال میباشووود و 

مانووووت ( حجووووم قوووورارداد از  حوالووووه متعهوووود وضووووع و مطووووابق طرزالعموووول توووودارکات بووووه حسووووا  ا%10)

 نگهداری میگردد .

( از حجووووم مووووار پوووروژه را بووووه شووووسل قووورارداد فرعوووو  بووووه 20%ل  میتوانوووود الووو  )قوووراردادا اصوووو -1.6

 شرای  عام قرارداد واگذار نماید.  7شرمت دیگر با درنظر داشت ماده 

 ند گمووورکسوووشووورکت هوووای شوووامل پروسوووه داوطلبوووی مکلوووا بوووه تهیوووه اسووونادمالکیت، سوووند خریووود،  -1.7

 یری ماشینری مورد نیاز پروژه میباشند. وسند کرایه گ

لیسووووت ذیوووول شووووامل ماشوووونیری نظوووور بووووه ماهیووووت ونوعیووووت پووووروژه بووووادرنظر داشووووت کمیووووت، تنوووواژ، 

 مشخصات تخنیکی و سایر خصوصیات  زم میباشد : 

ر
هشوووما

 نوع ماشینری 
 مشخصات تخنیکی و تناز 

 تعداد

 پایه 1  اسکواتور برای کندن کاری  1

 پایه 1  ماشین تپ  کاری  2

 پایه 1  میکسر کانکریت 3

 پایه 1  تانکر آ  4

 

+( درجووووه سووووانت  گریوووود  وحسوووو  مکتووووو  توقووووا کووووار 5ه پووووائین توووور ازم بووووت )درموسووووم سوووورما -1.8

وزارت اموووور شوووهر سوووازی، اموووور سووواختمانی متوقوووا گردیوووده و حسووو  شووورای  منووودرج شووورای  عوووام 

ر قابووول جبوووران محسوووبو  گردیوووده  ومووودیشووورای  عوووام قووورارداد ( منحیووو  حوووواد   42قووورارداد) مووواده 

داد ( پوووروژه مکلوووا میباشووود توووا ترتیبوووات  زم را جهوووت تمدیووود زموووانی تکمیووول قووورارداد ) تعووودیل قووورار

 روز اتخاذ نماید.  30قبل از ختم میعاد قرارداد  حداقل 

 هرگووواه مووودیر پوووروژه وانجنیووور نظوووارت کننوووده احسووواس نماینووود کوووه اوضووواع جووووی و درجوووه حووورارت 1.9

ژه تخنیکوووی و مسووولکی متیووومن کیفوووت باشووود و درآینوووده کووودام مشوووکل تخنیکوووی و مسووولکی در پووورو ازنگووواه

 وارد ننماید،  با درج نظرشان درژورنال کار امور ساختمانی میتواند ادامه یابد.

در هوور دو حالووت فوووق، موودیر پووروژه مکلووا اسووت تووا بووا اصوودار مکتووو  رسوومی موضوووع را بووه  1.10

 ع دهد. شعبات مربوط و قراردادی اطال

عووووودازتاریق عقووووود قووووورارداد ورسووووویدن موفقتناموووووه ذریعوووووه مستوووووو  از ریاسوووووت محتووووورم امموووووال ب -1.11

وخریووودارا بوووه ریاسوووت سووواختمان  وملسیتهوووا وصووودور مکتوووو  آغووواز کوووار و تسووولیمی سووواحه ازطووورف 

امووول شوووعبه مربوطوووه بوووه متعهووود، درمعیووواد موووارا قابووول محاسوووبه میباشووود. درحا تیکوووه سووواحه بنوووابر عو

ان وقووت و زمووان آن بدسووترس قووراردادی قوورار نگیوورد ، ایوون اموور منحیوو  حووواد  قابوول جبوورمختلووا در

ی ) محسوووو  شوووده و مووودیر پوووروژه قبووول از خوووتم معیووواد قووورارداد، ترتیبوووات  زم را جهوووت تمدیووود زموووان

 روز قبل اتخاذ مینماید.  30تعدیل قرارداد ( حد اقل

موووانی در قووورارداد مطوووابق موووواد منووودرج رارداد وتمدیووود زقوووکووواهش وافوووجایش حجوووم، تغیووور شووورای  -1.12

بووول از یووووم ق 30شووورای  عوووام قووورارداد و طرزالعمووول تووودارکات زموووانی قابووول تطبیوووق میباشووود کوووه حووود اقووول 

خووووتم میعوووواد زمووووانی تکمیوووول قوووورارداد اجوووور ت  زم مطووووابق بووووه مووووواد منوووودرج شوووورای  عووووام قوووورارداد 

دیر اخوووذ گووورد یوووده باشووود. مووو صوووورت گرفتوووه وترتیبوووات و منظووووری هوووا  زم درمیعووواد تکمیلوووی قووورارداد

 30پوووروژه و قوووراردادی هریووو  بنوبوووه خوووود مکلوووا میباشوووند بوووا درنظووور داشوووت میعووواد زموووانی ) حوووداقل 

 یوم ( قبل از تکمیل میعاد قرارداد اجراات  زم را مرعی نمایند. 

 شرای  است نایی: 

جووووه موووالی  ی  اولوووی از تمویووول ودرصوووورتیکه دونر)تمویووول کننوووده موووالی پوووروژه( بعووود از موافقوووه .3

بعوود ازتوواریق مودرعقوود قوورارداد  الووی زمووان تکمیلووی پووروژه خووود داری  نمایوودد  بعوود از اطووالع 

 24آموووور اعطووووا  ومنظوووووری هووووای  زم، ریاسووووت امووووور سوووواختمانی مکلووووا اسووووت در موووودت 

سوواعت طووی تموواس تیلفووونی موودیر پووروژه را مطلووع نموووده و الووی دو یوووم مکتووو  ارسووال نمایوود، 

تووا بووا تموواس تیلفووونی موضوووع را بووا قووراردادی شووری  سوواخته و بووا  موودیر پووروژه مکلووا اسووت

یووووم بوووه جانووو  قوووراردادی، کوووار اموووور  7ارسوووال اطالعیوووه )ایمیووول و مکاتبوووه ( در مووودت زموووان 
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سووواختمانی را توقوووا دهووودد قوووراردادی مکلوووا اسوووت توووا مطوووابق مفووواد منووودرج ایووون فقوووره عمووول 

 نماید. 

افقووووه قووووراردادی و اموووور مجوووودد آغوووواز درصووووورت دریافووووت وجوووووه نهوووواد فرمووووایش دهنووووده و مو .4

کارتوسووو  آمووور اعطوووا مربوطوووه بووودون تغییووور فیوووات، زموووان تووواخیر شوووده منحیووو  حوووواد  قابووول 

 جبران محسو  شده و درمورد تعدیل ) تمدید زمانی(  اقدام گردد. 

 مكلفیت فرمایه گیرندم : -2.0

ارپروژه راعموووال  راردادی مکلوووا اسوووت بعووود از دریافوووت مکتوووو  آغووواز کوووار بووودون توووأخیر، کوووقووو -2.1

نمایووودد  یوووم کوواری ( آغوواز نمایووود وامووور قوورارداد را مطووابق پووالن کوووار زمووان بنوودی شووده تکمیوول7الووی )

 در صوووورت بوووروز عوامووول مجبوووره،  غیووور مترقبوووه، مسوووائیل امنیتوووی و یوووا هوووم عوامووول دیگووور کوووه باعووو 

ت تووواخیر در آغووواز کوووار گوووردد، متعهووود مکلوووا اسوووت بصوووورت رسووومی موضووووع را بوووه انجنیووور نظوووار

کننوووووده، مووووودیر پوووووروژه وریاسوووووت اموووووور سووووواختمانی و مکلیتهوووووا وشوووووعبات مربووووووط درمیعووووواد فووووووق 

 الذکراطالع دهد. 

شوووود،  ندر صوووورتیکه سووواحه بوووه قوووراردادی تسووولیمی داده  2.1 هرگووواه بنوووابر عوامووول منووودرج فقوووره 2.2

ران جبووومیعووواد تووواخیر شوووده بعووود از تائیووودی انجنیووور نظوووارت کننوووده واسوووناد موجوووه منحیووو  حوووواد  قابووول 

 محسو  شده وقابل تعدیل  درمیعاد تکمیل پروژه میباشد. 

راردادی مکلوووا اسوووت مطوووابق پوووالن کووواری زموووان بنووودی شوووده  منووودرج قووورارداد و یوووا هوووم پوووالن قووو -2.3

ی انجنیووور نظوووارت کننوووده در میعووواد تعیوووین شوووده، کوووار پوووروژه را تکمیووول کووواری تجدیووود ومنظوووور شوووده

یعووواد میووواهم سووایر حوووواد  منووودرج شووورای  عموووومی قووورارداد،  نمایوود، درحوووا ت غیووور مترقبوووه ، مجبوووره و

 تطبیق پروژه مبتنی به د یل موجه قابل تعدیل) حا ت قابل جبران ( خواهد بود. 

یووووم کووواری( بعوووداز خوووتم کوووار )میعووواد قووورارداد و هرگونوووه تمدیووود 7راردادی مکلوووا اسوووت الوووی )قووو -2.4

زسووووواحه خوووووارج نمووووووده وسووووواحه را زموووووانی منظوووووور شوووووده(  تموووووام پرسوووووونل وتجهیوووووجات خوووووویش را ا

ه بوووازهرنووووع موووواد اضوووافی وک افوووات ایجووواد شوووده درجریوووان کوووار پووواک کووواری نمایووود تووواهیم نووووع صووودمه 

نوووان محوووی  زیسوووت وارد نگووورددد دریووون موووورد بایووود بوووه انجنیووور نظوووارت کننوووده ومسووووولین ججوتوووام اطمی

 داده شود.

رفت هووووربخش پروسووووه هووووای زآغوووواز کووووار، درجریووووان کووووار )پیشووووقووووراردادی مکلووووا اسووووت قبوووول ا -2.5

ور کووواری درمطابقوووت بوووه پوووالن کووواری و یووواهم پوووالن کووواری تجدیووود شوووده و منظوووور شوووده ( والوووی خوووتم امووو

سوووواختمانی) درصووووورت امووووور موووورتب  بووووه میعوووواد رفووووع نووووواق  و گرانتووووی ( تمووووام سوووواحه راعکووووی 

 بوورداری نمایوود، عکووی هووای سووواحات ضووروری میباشوود، عکووی هوووا بایوود دارای توواریق دیجتووالی ونکوووات

GPS باشد وبا کمره  ها یا سمارت  فون هایGPS .دار اخذ گردد 

را چووووان  نمووووده طووووی گووووجارش  (.52نووودرج فقووووره )قوووراردادی مکلووووا اسووووت تموووام عکووووی هووووای م-.62

ری مفصوول حسوو  پووالن کوواری و یووا هووم پووالن کوواری تجدیوود شووده بووا درنظوور داشووت محاسووبه بوول احجووام کووا

شوووخ  مربوطوووه ( و یوووا هوووم طوریکوووه در قووورارداد م بوووه انجنیرنظوووارت کننوووده ) انجنیووور تسوووهیالت قعطوووه

بوووه   میگوووردد تحویووول داده وانجنیووور موووذکور بعووود از مالحظوووه و تصووودیق آمریوووت تسوووهیالت قطعوووه مربوطوووه

تکمیووول  مووودیرپروژه ) مووودیر قووورارداد ( اسوووناد را تحویووول دهنووود، همدنوووان قوووراردادی مکلوووا اسوووت بعووود از

 رهمنموووود هووای حفووو  ومراقبوووت و نقشوووه هوووا امووور سووواختمانی پوووروژه  ودرصوووورت لووجوم  یووو  کووواپی از

 % پرداخووووت تامنیووووات شوووورکت الووووی تکمیوووول اسووووناد2 زم را بووووه دسووووترس اداره گذاشووووته ودرغیوووور حووووال 

% 2متووووذکره بووووه تعویووووق افتوووواده و از پرداخووووت بوووواز خواهوووود مانوووود  در حووووالتی عوووودم ارائووووه،  پرداخووووت 

 ه  و ضب  میگردد.متذکره قابل انتقال و باز پرداخت از بودجه سال مالی بعدی نبود

راردادی مکلوووا اسوووت گوووجارش مفصووول  ازپشووورفت اموووور سووواختمانی را بوووا درنظووور داشوووت پوووالن قووو -2.7

( Formatی انجنیوووج نظوووارت کننوووده، مطوووابق نمونوووه )کووواری، پوووالن کووواری تجدیووود شوووده  ومنظوووور شوووده

دی  موووودیریت تنظوووویم واداره وقوووورارداد سوووواختمان کووووه فارمووووت آن ضووووم شوووورای  هووووذا میباشوووود بعوووود ازتائیوووو

 ترتی  و جهت اجرای پرداخت  ارایه نماید.  2.6انجنیرنظارت کننده  ومواد مندرج فقر  

ی کوووار را ازدسوووترس عوووام منفصووول نمایووود تووواهیم نووووع صووودمه بوووه راردادی مکلوووا اسوووت سووواحهقووو -2.8

پرسوووونل ججوتامهوووای مربوطوووه نرسووود، درصوووورت هرنووووع صووودمه بوووه پرسوووونل ججوتوووام هوووای اردوی 

 یگیرد قانونی عدم  رعایت مصونیت ساحه کاری قرار خواهدگرفت.ملی قراردادی تحت پ
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ر صووووورت نیوووواز بووووه تجدیوووود پووووالن کوووواری، قووووراردادی مکلووووا اسووووت کووووه بعووووداز اطووووالع رسوووومی د -2.9

یعووواد میووووم کووواری( درجریوووان قووورارداده وانجنیووور نظوووارت کننوووده در 2انجنیووور نظوووارت کننوووده را درطوووی )

ا بصووووورت تحریووووری  ارایووووه وتصوووودیق آمریووووت (یوووووم کوووواری نظریووووات مسوووولکی خووووویش ر 2زمووووانی) 

رارداد یووووم مووودیرپروژه ) مووودیرق 10تسوووهیالت انجینیوووری قطعوووه مربوطوووه را اخوووذ نمایووود و سلسووولتا الوووی 

( و ریاسووووت امووووور سوووواختمانی را قبوووول از تکمیوووول فیصوووود هووووای منوووودرج بوووورای پرداخووووت رسووووما  مطلووووع 

 نماید.

مووووارد قابوووول منازعوووه، مرجووووع حوووول در صوووورت عوووودم توافوووق جووووانبین درموووورد تجدیوووود پوووالن کوووواری  و

منازعووووه تخنیکووووی ومسوووولکی ریاسووووت امووووور سوووواختمانی وشووووعبات مربوووووط بوووووده کووووه بعوووود از دریافووووت 

یووووم حووول وفصووول نمووووده وجوووانبین  7مکتوووو  رسووومی موضووووع قابووول مناقشوووه و منازعوووه را الوووی مووودت 

ه موجووو قووورارداد بوووه اجووورا وتطبیوووق آن مکلوووا میباشووود، درصوووورتیکه  ت بیوووت گوووردد ادعوووای  قوووراردادی

ل باشووود، ایووون حالوووت منحیووو  حوووواد  قابووول جبوووران شووومرده شوووده ومیعووواد زموووانی تکمیووول قووورارداد تعووودی

خواهووود گردیووود. درصوووورت نادرسوووت بوووودن ادعوووای متعهووود طووووری کوووه  ایووون امووور باعووو  تیووویع زموووان 

 بووورای تکمیوووول پوووروژه گووووردد، میعوووواد تکمیووول پووووروژه کمووووافی سوووابق قابوووول تطبیووووق بووووده وبوووورای متعهوووود

 امور ساختمانی توصیه نامه اصدار خواهد یافت.ازجان  ریاست 

راردادی  مکلووووا اسووووت بووووا درنظوووور داشووووت شوووورای  عووووام قوووورارداد بصووووورت موووواهوار  راپووووور قوووو-2.10

قووود پیشووورفت کوووار را بعووود ازتصووودیق انجنیووور نظوووارت کننوووده  بوووه ریاسوووت سووواختمانی )مووودیریت عموووومی ع

توووا  شوووعبه مربوطوووه مکلوووا میباشووود قووورارداد وسووواختمان ( جهوووت اجووورای پرداخوووت  رسوووما  ارسوووال نمایووود،

ل ( روزاسوووناد متوووذکره را بررسوووی و درصوووورت نیووواز بوووه اصوووالح باشووود بووورای  تکمیووو5در مووودت زموووان )

( یوووووم مطلووووع نمایوووود ومتعهوووود مکلووووا اسووووت بووووا تفوووواهم 2اسووووناد  زم رسووووما  شوووورکت متعهوووود را الووووی )

ا هووووایوووود. پرداخووووت یوووووم اسووووناد را بعوووود ازطووووی مراحوووول اداری ارایووووه نم 10انجنیرنظووووارت کننووووده  الووووی 

یووووم بعووود تکمیووول اسوووناد انووووایی شووورکت صوووورت خواهووود گرفوووت.  30بجانووو  شووورکت حوووداقل درمووودت 

د، درصووووورتیکه شوووورکت متعهوووود نتوانوووود اسووووناد  زم را بصووووورت موووواهوار بووووه جانوووو  اداره ارائووووه نمایوووو

 اداره در حصه تعویق در پرداخت و سایر موارد مسؤل نخواهد بود. 

ه، واسوووکت، بووووت سوووفتی، یونیفوووورم سووویفتی )ایمنوووی( از قبیووول )کوووال پرسوووونل شووورکت ملوووبی بوووا-2.11

عینووو ، دسوووتکش، گوشوووی محوووافظتی وماسووو  وغیوووره( بووووده وبووودون لبووواس ایمنوووی درسووواحه اجوووازه کوووار 

، داده نشوووود وهمدنوووان وسوووایل کمووو  هوووای اولیوووه  طبوووی، وسوووایل اطفائیوووه )آلوووه ضووودحریق، سوووطل، بیووول

ر رهنموووودی وعالموووه هوووای  سووویفت  را درسووواحه مووواکلنووود، بیلووور خوووالی بووورای آ  وغیوووره( ولوحوووه هوووای 

 داشته باشد وساحه مار را توس  فیته موانع با عالیم هشدار احاطه نماید.

یووووووم کووووواری( بعووووود از تسووووولیمی سووووواحه کوووووار، لیسوووووت 3راردادی مکلوووووا اسوووووت تادرجریوووووان )قووووو -2.12

نقوووول کارمنوووودان  کلیوووودی، کارمنوووودی اسووووکورت، کوووواپی تووووذکره وکووووارت هووووای هویووووت شووووان را بووووا ذکوووور 

مطوووابق بوووه اصووول مهووور وامیوووا شوووده توسووو  رئووویی ویامعووواون شووورکت ترتیووو  نمووووده ولیسوووت وسوووای  

شخصوووی  وکرایوووی را بوووا درج نوعیوووت واسوووطه، نمبرپلیوووت وشاسوووی نمبووور باکووواپی جوووواز سووویر واسوووطه  

 د . و یسنی دریور مربوطه تهیه نموده و جهت اخذ جواز دخول به قطعه مربوطه  تسلیم نماین

لوووا اسوووت افوووراد ) کوووارگر مووواهر، غیووور مووواهر ویوووا هوووم روزموووجد( خوووویش را طوووی متعهووود مک– 2.13

ی بوووا صوووالحیت خوووویش بوووه قطعوووه جووودول ُمهووور وامیوووا شوووده از جانووو  شوووخ  مسوووؤل ویوووا هوووم  نمانیوووده

ت مربوطوووه ویوووا نوکریووووال درواز  ورودی هنگوووام اسوووکورت تسووولیم نمایووودد همدنوووان متعهووود مکلوووا اسووو

یوووا مووواهر، کوووارگر غیووور مووواهر، دریورهوووا ( بوووا ُمهووور وام بووورای آنعوووده از پرسوووونل ) کلیووودی، کوووارگر

رئووویی شووورکت کوووارت هویوووت بوووا عکوووی مشوووخ  بوووا قیووود پوووروژه ترتیووو  نمووووده وافوووراد متوووذکره مکلوووا 

اسووت کووارت هووا را بووه گووردن خووویش طوووری آویووجان نماینوود کووه شناسووایی شووان بصووورت دقیووق ممکوون 

 باشد. 

ز پرسوووونل متعهووود، مسووووولیت بووودوش در صوووورت بوووروز هووور نووووع مشوووکالت امنیتوووی برخاسوووته ا 2.14

 رئیی و معاون شرکت بوده وبا آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

 قوووراردادی مکلوووا اسوووت آنعوووده از نواقصوووی را کوووه در جریوووان قووورارداد توسووو  انجنیووور نظوووارت 2.15

فووووع کننووووده بنووووابر اهمووووال متعهوووود برمالمیگووووردد، بوووودون پرداخووووت از جانوووو  اداره رفووووع نمایوووود هکووووذا ر

  واق  متذکره منحی  حالت قابل جبران نبوده وتحت میعاد تکمیل قرارداد محاسبه میشود.ن
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متعهوووود مکلووووا اسووووت بووووا درنظوووور داشووووت شوووورای ، میعوووواد منوووودرج قوووورارداد، ماهیووووت و نوعیووووت   2.16

ی اکموووال برسووواند، شووورکت متعهووود مکلوووا اسوووت تجهیوووجات ومنوووابع قووورارداد پوووروژه متوووذکره را بوووه پایوووه

رای اموووور سووواختمانی مربوطوووه را طبوووق مشخصوووات تخنکوووی، نقشوووه هوووا وسوووطوح بشوووری موووورد نیووواز بووو

ختانی جغرافیوووایی درنظووور گرفتوووه وپوووروژه را تکمیووول نمایووودد درصوووورت نیووواز اداره بوووه تسوووریع اموووور سوووا

سووت ویووا افووجایش  شووفت هووا بیشووتر کوواری ومسوواعد سوواختن زمینووه توسوو  فرمووایش دهنوود، متعهوود مکلووا ا

د را افوووجایش داده کوووه درایووون صوووورت افوووجایش در قیموووت قوووراردابوووا تفووواهم جوووانبین شوووفت هوووای خوووویش 

بر قابوووول اجوووورا نمیباشوووود، در صووووورتیکه اداره خواهووووان تسووووریع امووووور سوووواختمانی پووووروژه متووووذکره بنووووا

 آمد.  شرای  عام قرارداد اجرات بعمل خواهد 27د یل موجه باشد، دراین حالت مطابق به ماده 

س  را بووووه صووووفت آمرپووووروژه جهووووت پیشووووبرد باتجربووووه ومسوووولمتعهوووود مسلفیووووت دارد یووووك نفرانجنیر -2.17

ی بووه خوواطر مصووئونیت کووار درسوواحه  )Safety Engineer (یوو  نفوور انجنیوور ایمنووی امووور مووارا، 

 استخدام وتو یا نماید.( QCپروژه ویك نفرانجنیررا منحی  )

ی ( یووووم نیازمنووودی  سووواحه بووورا3ت متعهووود مسلوووا اسوووت بعووود ازتسووولیمی سووواحه درمووودت )شووورم -2.18

بووووط سووواختمان هوووای مووووقتی، دفتووور، دیپووووا موادسووواختمان ، پارکینوووگ وسوووای   وغیوووره را بوووه قطعوووه مر

پیشووووکش نمایوووودد قطعووووه مربوووووط مکلووووا اسووووت تووووا مکووووان  زم را کووووه ازنگوووواه امنیتووووی قابوووول پووووذیریش 

ر ( یوووم بووه دسووترس متعهوود  قوورا3برایشووان باشوود بعوود از دریافووت درخواسووت رسوومی شوورکت در موودت )

 دهد. 

 درمحوووالت نوووا امووون کوووه تهدیووودات امنیتوووی آن بوووه رنوووگ سووورخ ویوووا زرد باشووود، قطعوووه مربوطوووه – 2.19

مکلوووا اسوووت درصوووورت لوووجوم محووول بوووود وبووواش وپخوووت وپوووج رابووورای پرسوووونل کلیووودی )کوووارگر مووواهر، 

ان غیرمووواهر ودریوووور( طووووری مهیوووا نمایووود کوووه ازنگووواه توووأمین امنیوووت بوووه مشوووکل مواجوووه نباشوووند وامکووو

هووا  موقووت از قبیوول کووانکی بوورای بووودو بوواش، تشوونا  وسووایر نیازمنوودی جابجووا نمووودن سوواختمانی هووای

 وجود داشته باشد.   (.162)که توس  شرکت متعهد آورده میشوند، حس  فقر  

ی شووورمت خوووارج از بووول احجوووام کووواری بووودون هووودایت  موجوووه مووودیرپروژه ارهووواا خودسووورانهم -2.20

میووول عووودیل قووورارداد قبووول از میعووواد تکودیگووور مقاموووات ذیصوووالح موووه درج ژرونوووال نباشووود  الوووی زموووان ت

قووورارداد  قابووول مجرائووو  نمووو  باشووود وهکوووذا مارهووواا بووو  میفیوووت موووه بشوووسل خودسووورانه توسووو  شووورمت 

متعهووود صوووورت میگیووورد  ویوووا هوووم خوووالف نقشوووه ومشخصوووات موافقتناموووـه باشووود، تخریووو  واعمارمجووودد 

 شد.گردیده که سپری شدن معیاد مارا وجبران خساره آن بدوش شرمت متعهد میبا

انتقووووال موووووادی کووووه دارای توووواریق انقیووووا نبوووووده ویووووا هووووم بنابرعواموووول محیطووووی ) رطوبووووت، – 2.21

خیووره بوورودت و یووا هووم درجووه حوورارت ( قابوول تخریوو  نباشووند بووا درنظوور داشووت امووور سوواختمانی قابوول ذ

د. ایوواکمووال نمبوووده و متعهوود میتوانوود بنووابر معوواذیر امنیتووی اجنوواس متووذکره را ذخیووره ودرسوواحه انتقووال و

یش را اجناسوویکه بنوووابر عوامووول فووووق الوووذکر قابلیوووت تخریوو  را داشوووته ویووواهم باگذشوووت زموووان کیفیوووت خوووو

 ازدست میدهند از این امر مست نی میباشند. 

 م لفیت های فرمایه دهندم-3.0

 موارد ذیل در قرارداد هذا داری معانی ذیل میباشد. 

ارکات و ووووایا خووووویش را طرزالعموووول توووود 104موووودیر قوووورارداد )پووووروژه(: مطووووابق بووووه حکووووم  -3.5

 انجام میدهد که ازجان  ریاست امورساختمانی وملکیتها تو یا میگردد. 

ا انجنیووور نظوووارت کننوووده: عبوووارت از انجنیووور سووواحه اسوووت کوووه از جانووو  تسوووهیالت انجنیوووری ویووو -3.6

 طوووری کوووه درشووورای  قووورارداد تووذکر رفتوووه تو یوووا گردیوووده و مسووولیت کیفیوووت، کمیوووت، تطبیوووق

ت نقشوووه هوووا،  یحوووه کوووار، ارائوووه جوابوووات درمووووارد تخنیکوووی بوووا بووول احجوووام کووواری، مشخصوووا

تفوووواهم موووودیر قوووورارداد )موووودیر پووووروژه (، مالحظووووه نمووووودن وامیووووا  ژورنووووال، سووووجل نمووووودن 

امورسووووواختمانی را عوووووده دار میباشووووودد همدنوووووان مسوووووئول تشوووووخی  حوووووواد  قابووووول جبوووووران، 

د ) متعهوووود، تشوووخی  مشوووکالت موجوووود درسووواحه، ایجوووواد روابووو  اداری میوووان جوانووو  قوووراردا

فرموووایش دهنووود ومسوووتهل ( وسوووایر مسوووولیت هوووای کوووه طبوووق شووورای  قووورارداد برایشوووان وضوووع 

 گردیده، میباشد. 

هووور نووووع تعووودیل بنوووابر د یووول موجوووه طووورفین کوووه منظوووور شوووده باشووود قابووول تطبیوووق بووووده ومیعووواد   -3.7

یووووم قبووول از تکمیووول میعووواد  30زموووانی بووورای طوووی مراحووول اموووور تعووودیل قووورارداد الوووی حووود اقووول 

رداد میباشوووود، بنووووا  طوووورفین قوووورارداد )فرمووووایش دهنووووده وفرمووووایش گیرنووووده( مکلووووا میباشووووند قوووورا



 

 

 Page 
31 

 
  

بوووادرنظر داشوووت مووووارد فووووق ود یووول موجوووه ) مجبوووره وغیرمتراقبوووه(  آنعوووده ازتعووودیالت موووورد 

 نیاز را الی میعاد تکمیل قرارداد مورد بررسی قرار داده  ومنظوری بدست آورند. 

د  را غیوور قابوول پوویش بینووی ) افووجایش و کوواهش ( حجووم قووراردادرحالتیکووه تعوودیل غیوور متوقعووه و -3.8

همووال درقبووال داشووته باشوود ویووا هووم بنووابر عواموول غیوور قابوول پوویش بصووورت آنووی پوویش بیایوود کووه ا

سوووت یووووم باشووود انجنیووور نظوووارت کننوووده مکلوووا ا 30از جانووو  طووورفین قووورارداد نبووووده و کمتووور از

رقرار) موووودیر پووووروژه ( تفوووواهم سوووواعت  بشووووکل تیلفووووونی و یوووواهم ایمیوووول بووووا موووودی 24در  وووورف 

 نمووووده ومووودیر پوووروژه وریاسوووت اموووور سووواختمانی درحصوووه ت بیوووت تعووودیل بوووه مقاموووات ذیصوووالح 

بوووا  سووواعت( پیشووونهاد نمووووده و در زمینوووه 48عنووودالموقع الوووی تکمیووول میعووواد قووورارداد در ووورف) 

 تفاهم ریاست اکمال وخریداری اقدامات واجر ت  زم وبعدی به عمل خواهد آمد. 

فین) فرموووایش ردی کوووه نیووواز بوووه تعووودیالت را داشوووته وجوووانبین واقوووا بوووه آن میباشوووند بنوووا  طووورمووووا - 3.6

ت دهنووود وفرموووایش گیرنوووده( مکلوووا اسوووت بوووا درنظرداشوووت میعووواد تکمیلوووی قووورارداد درموووورد تعووودیال

ر اجوووور ت  زم نموووووده وازتوقووووا قریوووو  الوقووووع پووووروژه خووووودداری واجوووور ت  زم نماینوووود. ایوووون اموووو

 قابل تطبیق نمیباشد.  3.4است نا  برای فقره 

 .مسولیت شعبات مربوطه ) فرمایش دهنده( 4

 مسولیت های جزتام مربوغ ) مستشلک ( 

 مستهل  پروژه مکلا به امور آتی میباشد: 

وطوووه و یفوووه دارد بوووا درنظووور داشوووت شووورای  منووودرج فقوووره هوووای  منووودرج شووورای  ججوتوووام مرب  -4.1

ا بوووه بوووا درک مسوووئولیت بعووودی زمینوووه هوووای کووواری ر نهووواد اسوووتفاده کننوووده، شووورای  عوووام وخوووا  قووورارداد

 متعهد مهیا سازد. 

وطووووه مکلووووا اسووووت تووووا اجنوووواس، وسووووای ، تجهیووووجات وکارمنوووودان متعهوووود را مووووورد ججوتووووام مرب  -4.2

 سووواعت در موووورد تصووویمم اتخووواذ نماینووود در غیووور حوووال بووودون د یووول موجوووه 24بررسوووی قووورارداد الوووی 

 وتام خواهد بود. کتبی ورسمی هر گونه مسولیت بعدی بدوش جج

ا اشووووخا  حووووق مداخلووووه درامووووور سوووواختمانی پووووروژه را بووووه اسووووت نایی انجنیوووور هوووویم شووووخ  ویوووو  -4.3

ا هووووم نظووووارت کننووووده، موووودیر پووووروژه وآمراعطووووا ) منظووووور کننووووده قوووورارداد و عقوووود کننووووده قوووورارداد ( ویوووو

بنوووابر ی باصوووالحیت کوووه مسوووولیت هوووای مشوووخ  برایشوووان تفوووویض گردیوووده باشووود نووودارد، هرگووواه نماینوووده

شووووکایت متعهوووود افووووراد یووووا اشووووخا  غیوووور مسووووؤل فوووووق باعوووو  مداخلووووه درامووووور سوووواختمانی گردیووووده 

وشناسووووایی گردنوووود، بووووا درنظوووور داشووووت قووووانون مووووورد مجووووازات ودر صووووورت لووووجوم تعقیوووو  عوووودلی 

 میگردند. 

اعمووووال فسووواد کارانووووه، )سوووتهل  پوووروژه درصووووورت اطوووالع یووووافتن از نوووواق ، فسوووواد از قبیووول م  -4.4

شوووکل با مشووواهده نمایووود، مکلوووا اسوووت ر ، اجبوووار، یوووا ایجووواد موانوووع در اجووورای قووورارداد(تقلووو ، تبوووانی

سووواعت بوووا ارسوووال  24مسوووتند ) عکوووی وشوووواهید قابووول قبوووول( ریاسوووت اموووور سووواختمانی را در  ووورف 

شوووفر در جریوووان گذاشووووته وریاسوووت امووووور سووواختمانی در مووودت زمووووان یووو  هفتووووه موضووووع را ذریعووووه 

رسوووی شووده  باشووود ونماینوود  مسوووتهل  نیجعیووو آن میباشووود مووورد برهیئووت حووود اقوول  از سوووه نفوور تشوووکیل 

قووورارداده، گوووجارش خوووویش را بوووا نظووور مشوووخ   بوووه ججوتوووام مربوطوووه وریاسوووت اموووور سووواختمانی در 

 وطووی یوو  راپووور  بعوود از امیوووا هوور ورق ارائووه نماینوود، درصوووورت لووجوم، ریاسووت امووور سووواختمانی 

ای  رای  عوووام قووورارداد وسوووایر موووواد منووودرج شووورشووو 58ملکیتهوووا بوووا در نظووور داشوووت موووواد منووودرج مووواده 

عووووام و خووووا  قوووورارداد اجوووور ت مقتیووووی را تعمیوووول مینماینوووود، ججوتووووام مربوطووووه درصووووورت مشوووواهده 

اعموووال فووووق صوووالحیت توقوووا کوووار الوووی صووودور تصووومیم نهوووایی از جانووو  ریاسوووت امورسووواختمانی ویوووا 

 آمر اعطای مربوطه را ندارد. 

ازعووودم اسوووتفاده پرسوووونل موووواد وتجهیوووجات دولتوووی درقووورارداد  ه مکلفیوووت دارد تووواججوتوووام مربوطووو -4.5

هووووذا اطمینووووان حاصوووول نمایوووود و درصووووورت مواجووووه شوووودن بووووا ایوووون اعمووووال اجوووور ت  زم را نماینوووود، 

 درصورت عدم توجه به موارد ذکر شده مسولیت بعدی بدوش شان خواهد بود. 

 (  م لفیت های ریاست امور سا تمانی ومل یتشا ) فرمایه دهندم

اد   مووودیرقراردــــــــــــــــوووـنی و یفوووه دارد یوووك نفووور انجنیووور مسووولس   را بوووه حیریاسوووت سووواختما- -4.6

 ی رسمی تعیین نماید. )  مدیرپروژه ( جهت مراقبت ازامور پروژه ال  ختم قرارداد بگونه
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اختمانی منحیووو  مرجوووع حوووول و فصووول منازعوووات تخنیکوووی، مشخصوووات، نقشووووه سوووریاسوووت اموووور  -4.7

 ار و بووول اجحوووام کووواری و سوووایر اموووور تخنیکوووی و انجنیوووری  بوووا درک مسوووئولیت بعووودیهوووا،  یحوووه کووو

 میباشد. 

ی اموووور تووودارکات وقووورارداد از قبیووول ارسوووال خریوووداری منحیووو  تسوووهیال کننووودهوریاسوووت اکموووال - -4.8 

قوووورارداد وبووووه موقووووع موافقتنامووووه هووووا، تعوووودیالت قوووورارداد واسووووناد  زم آن وسووووایر اسووووناد مووووتم توووودارکاتی 

ای د وطبوووق قوووانون وطرزالعمووول تووودارکات مکلوووا بوووه اجووورای آن میباشووودد همدنوووان زمینوووه را بووورمیباشووو

انی نهووواد هوووای نظوووارت کننوووده حسووو  موووواد قوووانون وطرزالعمووول تووودارکات بوووا تفووواهم ریاسوووت اموووور سووواختم

 وملکیتها  مساعد میسازد.

حت نجنیوووور نظووووارت کننووووده وآمریووووت تسووووهیالت انجنیووووری قطعووووه مربوطووووه مکلووووا اسووووت ازصووووا - 4.9

ایوووه بوووودن تصوووویرها وگجارشوووات ) پیشووورفت کوووار، وسوووایر اسوووناد  زموووه( قووورارداد کوووه توسووو  متعهووود ار

 میشود اطمینان حاصل نموده تصدیق، امیا ومهر نمایند. 

ت کننوووده مکلوووا اسوووت توووا گوووجراش پیشووورفت اموووور سووواختمانی را کوووه متعهووود تهیوووه انجنیووور نظوووار -3.7

 قم ومحاسبه آن تصدیق نماید.مینماید مورد بررسی قرار داده و ازصحت، س

مووودیرقرارداد (  در تفووواهم بوووه ججوتوووام مربوطوووه وتسوووهیالت انجنیوووری مربوطوووه   )مووودیر پوووروژه  - 4.10

طرزالعمووول تووودارکات مکلوووا اسوووت درصوووورت توووأخیر درکوووار پوووروژه ویوووا عوامووول  104حسووو  حکوووم 

یاسووووت بیرونووووی کووووه بصووووورت موجووووه باعوووو   توقووووا میگووووردد، ریاسووووت امورسوووواختمانی وملکیتهووووا ور

رز طوو 98یوووم رسووما  درجریووان قوورار داده متکووی بووه حکووم  3اکمووال وخریووداری را بووه اسوورع وقووت الووی 

ت  العمووول تووودارکات و حسووو  شووورای  منووودرج ) شووورای  موووتمم شووورای  خوووا  قووورارداد ( وبوووا تفووواهم ریاسووو

اکمووووال وخریووووداری در حصووووه ترتیوووو  تعوووودیل قوووورارداد  ومنظوووووری هووووا  زم قبوووول از تکمیوووول میعوووواد 

 اقدامات  زم را مرعی خواهند نمود. قرارداد 

قوووورارداد  )موووودیرقرارداد( مکلووووا اسووووت درصووووورت افووووجایش ویووووا کوووواهش درحجووووم موووودیرپروژه -4.11

تمم حسوو  گووجارش انجنیوور نظووارت کننووده درمیعوواد اعتبووار قوورارداد عنوودالموقع حسوو  شوورای  منوودرج موو

خریووووووداری را شوووووورای  خووووووا  قوووووورار داد، ریاسووووووت امورسوووووواختمانی وملکیتهووووووا وریاسووووووت اکمووووووال و

 درجریان قرار دهد. 

مووووواد سوووواختمانی مووووه درسوووواحه نصوووو  ویووووا اسووووتفاده میگووووردد بایوووود ازطوووورف  وتمووووام اجنوووواس  -4.12

ی سوووورتیفسیت شوووورکت متعهوووود نظووووارت وتأیوووود گووووردد، البتووووه بووووا ارایووووه (QC)انجنیرمنتوووورول کیفیووووت 

 وماردرسووواحه( بعووودا  اجوووازه نصووو  QAهووورجنی وموووواد بعدازتسوووت وقبوووول  انجنیووور اطمنوووان ازکیفیوووت)

ی مووودیر قوووهرا دارد. درحا تیکوووه اموووور سووواختمانی نیووواز بوووه نظوووارت وتووودقیق بیشترداشوووته باشووود، بوووا مواف

قوووووورارداد ) موووووودیرپروژه ( اجووووووازه بررسووووووی وتسووووووت  براتووووووواری را داشووووووته کووووووه درهمدووووووو مووووووورد 

درصوووورت موجودیوووت  وجووووه موووالی بووورای پوووروژه متوووذکره منحیووو  تعووودیل درحجوووم قووورارداد محاسوووبه 

میتوانووود قابووول پرداخوووت بووورای شووورکت باشووودد ایووون بررسوووی و تسوووت هوووا  براتوووواری در صوووورت شوووده و

اد بووووار در میعوووواد قوووورارد 2موجودیووووت وجوووووه مووووالی جهووووت ت بیووووت  کیفیووووت اجنوووواس نمیتوانوووود بیشووووتر از 

 صورت گیرد. 

 تادیات  رو م:-5

 :یل پرداخته خواهدشدی اسناد ضمیموی ذادیات بعدازتصدیق مسئولین وارایهت -5.1

ی پوووووروژه، آمریوووووت تسوووووهیالت انجنیوووووری قطعوووووه در جریوووووان تصووووودیق انجنیووووور نظوووووارت کننوووووده -الوووووب:

پیشوووووورفت امووووووور سوووووواختمانی ودر زمووووووان خووووووتم ) خووووووتم میعوووووواد گرانتووووووی ( وتوسوووووو  هیئووووووت ریاسووووووت 

 امورساختمانی وملکیتهاد

 تصدیق مدیریت های تسهیالت ساحوی ومرکجی ریاست امور ساختمانید -ب:

 روژه ) مدیر قرارداد ( ریاست امورساختمانی و ملکیت هادمالحظه شد مدیر پ -ج:

 (د .52و عکی های آن مطابق فقره)  .72گذارش مطابق  -د:

 د مندرجدوسایر موار .52، .72ی پیشرفت کار پروژه مطابق فقرهایهار-هـ:

ی  امووووور سوووواختمانی، اسووووناد اصووووول ، پووووالن تادیووووات پووووول  بووووه اسوووواس قیمووووت احجووووام تطبیووووق شووووده -ز:

ی پووروژه و پووالن کوواری تجدیوود شووده مووه مووورد تائیوود موودیر پووروژه، موودیریت هوواا ذیوورب  ومقامووات کووار

مئسوووول ریاسوووت اموووور سووواختمان  وملسیتهوووا وریاسوووت امموووال وخریووودارا  قووورار گرفتوووه باشووود ازطریوووق 
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( 7فوووورم )مریاسوووت امورسووواختمان  وملسیتهوووا و ریاسوووت موووال  وبودجوووه وزارت دفووواع ملووو  بوووه اسووواس 

 انسجام ومنابع ریاست امور ساختمان  وملسیتها قرار ذیل صورت میگیرد: مدیریت عموم  

( احجووووام عموووووم  مووووار پووووروژه  متناسوووو  بووووه پووووالن کوووواری وپووووالن %40بعوووود از اجووووراا ) قسووووط اول:

پوووول قیمووووت منظوووور شووووده  (30%کووواری تجدیووود شووووده توسووو  انجنیووور نظووووارت کننوووده محاسووووبه شوووده  و)

 قابل تادیه میباشد.یوم  30پروسه هاا مارا اجرا شده الی 

( احجووووام عموووووم  مووووار پووووروژه  متناسوووو  بووووه پووووالن کوووواری وپووووالن %70بعوووود از اجووووراا ) قسووووط دوم :

دیگووور پوووول قیموووت منظوووور  (60%کووواری تجدیووود شوووده توسووو  انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده  و)

 یوم قابل تادیه میباشد. 30ا شده الی ی پروسه هاا مارا اجرشده

( احجوووام عمووووم  موووار پوووروژه  متناسووو  بوووه پوووالن کووواری وپوووالن %90راا )بعووود از اجووو  قسوووط سووووم: 

دیگووور پوووول قیموووت منظوووور  (80%کووواری تجدیووود شوووده توسووو  انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده و)

یووووم قابووول تادیوووه میباشووودد همدنوووان بووورآورد دوووا نوووی را  30ی پروسوووه هووواا موووارا اجووورا شوووده الوووی شوووده

 کار قس  سوم انجام دادد میتوان همجمان با برآورد گجارش پیشرفت

بق ( بووواقی مانوووده بعووود از اجووورای پروسوووه بووورآورد دوووانی پیشووورفت کوووار واکوووت دوره تسووولیمی مطوووا%20)

فوووورم مووودیریت عموووومی پالیسوووی ودارایوووی اصووولی ریاسوووت سووواختمانی  در صوووورت عووودم موووو جوووو دیوووت  

ارداد ) مووودیر قووورکووودام موانوووع قوووا نوووونی  قابووول توووا دیوووه میباشووود، اموووور سووواختمانی منووودرج قووورارداد توسووو  

موووودیر پووووروژه (،  شووووعبات مربوووووط ریاسووووت امووووور سوووواختمانی و ریاسووووت اکمووووال وخریووووداری سووووجل 

گردیوووووده وبووووووه جانووووو  مسووووووتهل  ) ججوتوووووام مربوطووووووه( تسووووولیم داده میشووووووود و جوووووجو ازدارای هووووووای 

 غیرمنقول وزارت د فاع ملی  محسو  میشود. د

فوووع تکمیووول میعووواد گرانتوووی پوووروژه ور پوووول ) تامینوووات( وضوووع شوووده از حوالوووه هوووا شووورکت بعووود از  10%

و سوووایر شووورای  عوووام قووورارداد بوووه جانووو  شووورکت متعهووود قابووول  55و  52نوووواق  مطوووابق مووواده هوووای 

 پرداخت میباشد.  

 فسخ قرارداد : -6

و سوووووایر موووووواد مووووورتب  شووووورای  عوووووام  59،   58،  57ای  منووووودرج  مووووواده هوووووای عوووووالوه برشووووور  -6.1

ر یووووان مووووار ویووووا تاخیرمووووار پووووروژه در مقــــــووووـابل هووووقوووورارداد، درصووووورت توقووووا خودسوووورانه در جر

( از قیمووووت مجموووووع  پووووروژه طووووور جریمووووه اخووووذ، شوووورمت متعهوووود مجبووووور بووووه 0.1%روز توووواخیر )

پرداخووووت آن میباشوووود، بعوووود از بیسووووت یوووووم جریمووووه در صووووورتیکه امووووورات کوووواری پووووروژه کمتوووور از 

ج ندهووود وکوووار را بوووه ( پووویش رفتوووه باشووود ومتعهووود  دراجووورای اموووورات عقووود شوووده سوووعی بوووه خووور٪80)

 سوورعت انجووام ندهوود، قوورارداد فسووق وطبووق قووانون توودارکات بووا شوورکت متعهوود برخووورد صووورت خواهوود

فوووع ( پووویش رفتوووه باشووود فسوووق قووورارداد بوووه ن80٪گرفوووتد درصوووورتیکه اموووورات کووواری پوووروژه بیشوووتر از )

د اردا( از قیمووت مجموووعی پووروژه الووی تکمیوول قوور0.1٪دولووت نبوووده شوورکت متعهوود بووا وضووع روزانووه )

(  قیموووووت مجمووووووعی پوووووروژه تجووووواوز نمایووووود در 10٪جریموووووه تووووواخیر گوووووردد، ایووووون جریموووووه نبایووووود از) 

 ( قیموووت مجمووووعی پوووروژه برسووود وبووواز هوووم قووورارداد خوووتم نگردیوووده10٪صوووورتیکه جریموووه تووواخیر بوووه )

 باشد، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات با شرکت متعهد برخورد صورت گیرد . 

نجنیرنظوووارت کننوووده، آمریوووت تسوووهیالت انجنیوووری، مووودیریت هوووا اوژه، در حوووا ت فسوووق مووودیر پووور -6.2

سووواعت اجنووواس وتجهیوووجات  موجوووود   24سووواحوی ومرکوووجی مکلوووا انووود بوووا تفووواهم قطعوووه مربوطوووه  الوووی 

وتوووام درسووواحه کوووه ازمتعهووود بووواقی میمانووود را محاسوووبه نمووووده وبوووه شوووخ  مسوووؤل  قیووود وجموووع نماینووود، جج

 د. مربوطه مکلا به حف  ونگهداری آن میباش

 وم برم  : حواد   یر مترقب  -6.0

رقبوووه عبوووارت ازحوووا تی اسوووت موووه پیشوووبین  آن طوووور دقیوووق نوووا ممسووون میباشووود ویوووا حوووواد  غیووور مت-6.1

حوووواددی کوووه منجووور بوووه : )زلجلوووه، طوفوووان، امووورا  سوووارا، اتوووش فشوووان هوووا، افوووات زمینووو  وسوووماوا، 

منوووابع خوووارج ، اعوووالن رسوووم  حووور ، قطوووع روابووو  تجوووارت  سوووستور هووواا خصوصووو  ودولتووو  بوووا 

بنووودش راه هووواا مواصوووالت  وتجوووارت  بوووین الووودول غووور  تووودارمات، اعتصوووابات، اعتراضوووات مردموووی 

درمقابووول پوووروژه وغیوووره موضووووعات موووه ازطووورف دولوووت بوووه نشرمیرسووود( میگوووردد، همدنوووان حوووواددی 

یش پووودر حالوووت کوووه خوووارج از کنتووورول جوووانبین قووورارداد ) فرموووایش دهنوووده و فرموووایش گیرنوووده(  باشووودد 

بووول  حوووواد  غیووور مترقبوووه ومجبوووره  طووورفین قووورارداد  موافقوووه دارنووود کوووه زموووان  ضوووایع  شوووده قا آمووودن

 . تالفی و قابل جبران قبل از تکمیل میعاد قراربوده ومستلجم تعدیل میباشد
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 ح   نشایی: 

ابووول قشوورای  هوووذا منحیووو  تفصووویالت   زم بووورای طووورفین قووورارداد بوووده ونظووور بوووه شووورای  هووور قووورارداد 

نوو  د، هوور نوووع تصووحیحات وتغیراتووی کووه نظوور بووه ماهیووت پووروژه اعمووال گووردد، بوورای جواتغیوور میباشوو

 قرارداد قابل تعمیل میباشد.
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