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 1398حمل تاريخ صدور: 

 مقدمه
اسناد مشابه معياری طبق اين شرطنامه معياری توسط اداره تدارکات ملی 

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بين المللی ترتيب اوطلبی د
رديده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک خدمات غير مشورتی که با استفاده گ

تمويل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقيد، و  1از وجوه عامه
 تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گيرد. 

                                                 
لی و عايدات اداره است که در مادۀ هشتم عبارت از پول يا ساير دارائی های ما وجوه عامه1 

قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصريح گرديده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به 
اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان ساير وجوه بودجوی به شمول هزينه های کمکی و 

 اعتبارات پولی که در اختيار اداره گذاشته می شود، می باشد.
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ر اين شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتيب گرديده و د
صورت مغايرت ميان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد اين شرطنامه به قانون 

 و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

با انفاذ اين شرطنامه، شرطنامه معياری تدارک غير مشورتی منضمه متحدالمال 
صادره واحد پاليسی تدارکات اسبق وزارت ماليه ملغی  PPU/C050/1391شماره 

 استفاده نمی باشد. شمرده شده و قابل 
 

ماده چهارم قانون  2ادارات تدارکاتی می توانند به پيروی از حکم جزء 
تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمويل کننده تمويل می گردند از 

 اسناد معياری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 
 
 اين شرطنامه از مراجع ذيل قابل دريافت می باشد: قلن
 

 اداره تدارکات ملی 
 رياست پاليسی تدارکات 

 قصر مرمرين، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af  :ويب سايت اداره تدارکات ملی 
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 دستورالعمل برای داوطلبان قسمت اول:

الف.  عمومی

 - 1ماده 
داوطلبی

اين شرطنامه را به منظور تدارک خدمات غير مشورتی  دارها 1.1
 صادر مينمايد. نام، نمبر شرطنامهاين  )1(مندرج ضميمه 

تشخيصيه اين داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر 
 .درج می باشدصفحه معلومات داوطلبی تشخيصيه هربخش در 

مکلف است، خدمات غير مشورتی را به تاريخ برنده داوطلب 1.2
  ارائه نمايد. داوطلبی فحه معلوماتصمندرج 

 در اين شرطنامه: 1.3

اصطالح "کتبی" به معنی انجام ارتباطات طور تحريری مانند - 1
تی توسط طرف مقابل میفکس، ايميل و تلکس همراه با اسناد درياف
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باشد؛

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

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

 - 2ماده 
   وجوه

 

اداره، وجوه کافی برای تمويل تدارکات به شمول تمويل 2.1
مراحل پيشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را

ديات موجه تحت قرارداد که اين شرطنامه به منظور آنبرای تا
وجوه عبارت از هر نوع صادر گرديده است به کار می گيرد.

منابع پولی اختصاص داده شده برای ادارات از بودجه ملی، عوايد
ادارات، شرکت ها و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در

 اختيار دولت قرار گرفته اند می باشد.

-3ماده 
داوطلب 
واجد 
 شرايط

 

داوطلب و شرکای وی ميتوانند تابعيت هرکشوری را با رعايت 3.1
داشته باشند. در صفحه معلومات داوطلبیمحدوديت های مندرج 

صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و
يا ثبت در يک کشور بوده و يا مطابق قوانين همان کشور

هرگونهمنشا تبعه همان کشور محسوب می گردد. فعاليت نمايد، 
ت انجام اين قرارداد از کشور واجدمواد، تجهيزات و خدمات جه

  شرايط باشند. 

را اظهارنامه(فورمه های داوطلبی)  قسمت سومداوطلبان در  3.2
بصورت مستقيم يا غير مستقيم در گذشته عدم وابستگیمبنی بر 

ی که ديزاين، مشخصات تخنيکیمشاور يا نهاد ديگر و يا حال با
ه را تهيه يا اينکه منحيث مديرو ساير اسناد ديگری پروژ

پروژه پيشنهاد گريده، ارائه می نمايند. شرکت که در تهيه يا
واجد قات آن از جانب اداره گماشته شدهنظارت خدمات و متعل

 داوطلبی نمی باشند.  در اين شرايط 

که خود مختاری شرايط می باشندواجد  صرف زمانی تشبثات دولتی 3.3
نموده و به اساس قانون تجارت فعاليتمالی و قانونی داشته و 

 . نداشته باشند تضاد منافع 

هرگونه برداشت از بودجه پروژه جهت پرداخت به اشخاص يا نهاد 3.4

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و يا تحت 3.5
و تحت  پروسه محروميت عقد نمايد. لست داوطلبان محروم شده

ل دريافت میپروسه محروميت از ويب سايت اداره تدارکات ملی قاب
  باشد. 

 - 4ماده 
اهليت 
 داوطلب

و خدمات ارائه تمام داوطلبان شرح ابتدايی شيوه پيشنهادی 4.1
ارائه الزم را بشمول نقشه ها و چارت هایخويش  جدول فعاليت 

  نمايند. 

داوطلبان معلومات و اسناد ذيل را در آفر خويش شامل 4.2
طور ديگر صفحه معلومات داوطلبیمينمايند. مگر اينکه در 

 تذکر رفته باشد:

ن دهنده وضيعت حقوقی، محل ثبت،اصلی اسناد که نشا نسخه -1
 صالحيت نامه کتبی مهر و امضا شده؛و آدرس تجارتی 

سالپنج  )5( اجرا شده در  خدمات غير مشورتیارزش مجموعی  -2
 اخير؛
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سال) 5( از يکی دريت و اندازه مشابه تجربه کاری با ماه -3
70( در جرياناجرا شده و يا  ت غير مشورتیخدماو جزئيات  اخير

کسب کر طرف قرارداد که جهتبا ذفيصد تکميل گرديده باشد) 
 تماس گرفته شود. آنبا  معلومات بيشتر

اجرای اين که جهتاقالم عمده تجهيزات پيشنهاد شده  -4
 قرارداد؛

اجرای اين قرارداد جهتکه کليدی اهليت و تجارب کارمندان  -5
 ؛پيشنهاد ميگردند

ياو  بيالنس تفتيش شدهگزارش وضعيت مالی داوطلب مانند  -6
 ؛اخيرسال  )5(ش در يگزارش تفت

مدارک نشان دهنده موجوديت سرمايه دورانی کافی برای -7
ساير منابع مالی صورت حساب بانکی يااجرای اين قرارداد (

قابلپس پرداختبدون شموليت ، که نزد داوطلب قابل دسترس)
بشتر از ساير تعدات مالی داوطلب برایداد اجرا تحت اين قرار

 . رداد ها و آفر های ارائه شده باشدساير قرا

معلومات در مورد دعاوی در جريان و يا صورت گرفته در پنج -8
سال اخير که داوطلب در آن دخيل بوده باشد بشمول طرفين

 دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد. 

  قرارداد فرعی معلومات در مورد اعطای -9

تدارکات کرايه گيری جايداد ها شرايط اهليت فوق مد نظردر  4.3
 گرفته نمی شود. 

باشد، مکلف به رعايت) JVشرکت مشترک (در صورت که داوطلب  4.4
،صفحه معلومات داوطلبیموارد زير می باشد. مگر اينکه در 

 طور ديگر تذکر رفته باشد: 

دستور العملاين  4ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند   -1
 برای هر شريک مشترک باشد؛

توسط تمام شرکا امضا شدهو ساير اسناد ارائه شده آفر   -2
 باشد؛

يک نقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکای شرکت  -3
مشترک که بيانگر تقسيم مسؤليت های هر شريک بوده و اينکه

دادجداگانه در اجرای اين قراريا و مشترک تمام شرکا بصورت 
  گردد؛مطابق شرايط قرارداد مسؤل می باشند، ارائه 

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

 باشد؛

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

معيارات اهليتد اقل بايد حب جهت اعطای قرارداد، لداوط 4.5
 نمايد: تکميلذيل را 

 ؛صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج  درحجم معامالت ساالنه  -1

) قرارداد1تجربه منحيث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد ( -2
اين تدارکات  با ماهيت و اندازه مشابهخدمات غير مشورتی  

اين(بمنظور مطابقت با  صفحه معلومات داوطلبیمندرج   مدتدر 
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را) فيصد خدمات غير مشورتی 70معيار داوطلب بايد حد اقل (
. قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحتنموده باشدتکميل 

) فيصد قيمت قرارداد باشد، نمی تواند10منازعه بيشتر از (
 ؛منحيث تجربه مد نظر گرفته شود

دارايی های سيال و يا تسهيالت قرضه که کمتر ازدسترسی به  -3
نباشد و بيشتر از صفحه معلومات داوطلبیغ تذکر رفته در مبل

پستعهدات مالی داوطلب برای ساير قرارداد ها بدون شموليت 
 ؛ قابل اجرا تحت اين قراردادپرداخت

معياردر قرارداد های کرايه گيری جايداد، اداره می تواند  4.6
 اهليت را طبق ماهيت تدارکات مورد نظر تعيين نمايد. های 

تمرار دعوی  يا استمرار صدور فيصله حکميت بر عليهاس   
منجر به فاقد اهليت ،داوطلب يا شريک داوطلب مشترک در گذشته

 شمرده شدن آنان شده می تواند.

برای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت داوطلبان، هر شريک 4.7
) فيصد معيار40) فيصد و شريک اصلی حد اقل (25بايد حد اقل (

را تکميل نمايد. ارقام اهليت هر شريک شرکت مشترک های اهليت
)100هم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهليت شرکا حد اقل ( با

جرفيصد معيار اهليت را تکميل نمايد. عدم تکميل شرط باال من
 .به رد آفر شرکت مشترک می گردد

وسطت ی فرعی در تکميل معيار هاتجربه و منابع قرارداد  4.8
صفحه معلوماتمگر اينکه در  ر گرفته نمی شود،داوطلب در نظ

 طور ديگر تذکر رفته باشد. داوطلبی

-5ماده 
هر 

داوطلب 
 يک آفر

هر داوطلب می تواند يک آفر را بصورت انفرادی يا منحيث 5.1
شريک شرکت مشترک ارائه نمايد. هر گاه داوطلب بيشتر از يک

شته باشدآفر ارائه نموده و يا در بيشتر از يک آفر شرکت دا
نمودهمنجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک 

ميگردد. اشتراک منحيث قراردادی فرعی و آفر بديل در صورتيکه
 مجاز باشد از اين امر مستثنی است. 

-6ماده 
مصارف 
داوطلب

 ی

داوطلب بمصرف خود آفر را تهيه و تسليم نموده و اداره 6.1
 مسؤليت چنين مصارف را ندارد.

 - 7ماده 
بازديد 
 از ساحه

مربوط خطرات احتمالیداوطلب می تواند با قبول مسئوليت و  7.1
از ساحه کار و محيط و ماحول آن بازديده نموده و معلومات الزم

را جمع آوریخدمات غير مشورتی  جهت ترتيب آفر و عقد قرارداد
 نمايد. مصارف بازديد از محل به عهده داوطلب می باشد.

 ب.  شرطنامه

 - 8ماده 
مندرجات
شرطنامه

 

10ماده  اين شرطنامه شامل اسناد ذيل و ضمايم صادره مطابق  8.1
  می باشد:دستور العمل اين 

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان 

  قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی 

  قسمت سوم: فورمه های داوطلبی
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  قسمت چهارم: کشور های واجد شرايط

  اليتقسمت پنجم: جدول فع

  قسمت ششم: شرايط عمومی قرارداد

  قسمت هفتم: شرايط خاص قرارداد 

  قسمت هشتم: مشخصات اجرا و نقشه ها (در صورت لزوم)

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد  

داوطلب بايد تمام رهنمود ها، فورمه ها، شرايط و مشخصات 8.2
عدم ارائه معلوماتدر صورت نمايد. بررسی شرطنامه را  مندرج

ميگردد. قسمت، آفر غير جوابگو پنداشته شده و رد رد نيازمو
نامه توسط داوطلب خانه پری و آفر بهشرطهای سوم، پنجم، و نهم 

 ارائه ميگردد.  ،صفحه معلومات داوطلبی مندرجتعداد کاپی های 

-9ماده 
توضيح 
شرطنام

 ه 

داوطلب می تواند در مورد اين شرطنامه معلومات بيشتر را از 9.1
صفحه معلوماتبصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  اداره

مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه متذکره حد اقل داوطلبی
) روز قبل از ميعاد تسليمی آفرها به اداره مواصلت نموده10(

) روز توضيح کتبی را به داوطلب5باشد. اداره درخالل مدت (
اوطلبانيکه شرطنامهارسال می نمايد. نقل اين توضيح به تمام د

را دريافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال
  ميگردد. 

به منظور توضيح و جواب به سواالت پيرامون مندرجات شرطنامه، 9.2
درصورتيکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره ميتواند، از داوطلب
برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاريخ و وقت

از داوطلب تقاضا دعوت نمايد. صفحه معلومات داوطلبی،ج در مندر
می شود تا در صورتيکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحريری حد

) روز قبل از تاريخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به5اقل (
اداره تسليم نمايد.  گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول

هر جواب ديگری تهيه شده  بعد سواالت و جوابات ارايه شده بشمول
) روز به تمام داوطلبانيکه5مدت حد اکثر (خالل  از جلسه، در

شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال ميگردد. هر گونه تعديل
شرطنامه در نتيجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضميمه شرطنامه

  اين دستورالعمل صورت می گيرد. 10در روشنی ماده 

ماده 
10- 
عديل ت

شرطنام
 ه

اداره ميتواند، در طول ميعاد تسليمی آفر ها با صدور ضميمه 10.1
 شرطنامه را تعديل نمايد.

ضمايم صادره جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی به 10.2 
داوطلبانيکه شرطنامه را دريافت نموده اند ارسال ميگردد.

  داوطلبان دريافت ضميمه را به صورت کتبی تصديق می نمايند.

اداره می تواند به منظور در اختيار قراردادن وقت کافی 10.3 
برای داوطلبان جهت تهيه آفر، طی يک ضميمه ميعاد تسليمی آفر

اين دستورالعمل تمديد 20ماده  2ها را در مطابقت با  بند 
  نمايد.
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  ج.  تهيه آفرها

ماده 
11- 

زبان 
 آفر 

صفحه آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در 11.1
مشخص گرديده ترتيب ميگردد. اسناد حمايوی و معلومات داوطلبی

ساير اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های ديگر ارايه
ميگردد، اداره می تواند در صورت لزوم ترجمه تصديق شده اسناد
ارائه شده را مطالبه نمايد. جهت توضيح آفر، به ترجمه ارايه

     شده  استناد می گردد.

ماده 
12- 

اسناد 
شامل 

 آفر

 اسناد ذيل شامل آفر می باشد: 12.1

 فورمه تسليمی آفر (فورم مندرج قسمت سوم)؛ -1

تضمين آفر و يا اظهارنامه تضمين آفر درصورت لزوم -2
 العمل ؛اين دستور 16ه درمطابقت با ماد

 جدول فعاليت های قيمت گذاری شده؛ -3

 فورمه معلومات اهليت و اسناد داوطلبی؛ -4

 وی بديل در صورت که مجاز باشد؛ آفر ها -5

 .صفحه معلومات داوطلبیساير اسناد مطالبه شده در  -6

داوطلب می تواند تخفيف خود را جهت برنده شدن در بيشتر 12.2
 از يک قرارداد پيشنهاد نمايد.

ماده 
قيم  -13

 آفر 

و )1(قرارداد برای خدمات غير مشورتی مندرج ضميمه  13.1
قيمت گذاریهای ل    فعاليت مشخصات قسمت هشتم به اساس جدو

 .عقد می گرددشده قسمت پنجم 

مشخصات يا اليحهجدول داوطلب بايد برای تمام اقالم که در  13.2
قسمت پنجم یوظايف قسمت هشتم و فهرست آن در جدول فعاليت ها

قيمت ارائه رائه نمايد. اقالم که برای آنهااقيمت  می باشد
ها شامل شده محسوب نشده باشد، قيمت آن در جدول فعاليت

گرديده و پرداخت به آن صورت نمی گيرد. در صورت تصحيح، اغالط
 خط زده شده، تصحيح شده، امضا و تاريخ تصحيح درج ميگردد.  

تمام محصوالت قابل پرداخت، ماليات، بشمول ماليات بر 13.3
و ساير مکلفيت های مالی قابل پرداخت  )BRT(2معامالت انتفاعی 

 رداد در قيمت مجموعی آفر شامل گردد.   تحت اين قرا

ماده 6و احکام بند  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 13.4
آفر 3، قيمت هایشرايط خاص قرارداد و  شرايط عمومی قراداد 6

در جريان اجرای قرارداد قابل تعديل ميباشند. داوطلب
با را همراه خاص قرارداد وشرايط عمومی  معلومات الزم مندرج 

 آفر خويش ارائه می نمايد.

جزئيات قيمتپرداخت به خدمات اضافی عين مقدار جهت ت 13.5
توسط داوطلب ارائهقرارداد  )5(و  )4(در فورمه ضميمه  یمجموع

                                                 
BRT: Business Reciept Tax 2 

  در قرارداد ھای با پرداخت باالمقطع، "نرخ ھا و قیمت ھا" حذف و "قیمت مجموعی" درج گردد3 
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  می گردد. 

ماده 
14-  

اسعار 
آفر و 

پرداخت 

افغانی صورت ميگيرد. مگر اينکه در یپرداخت به واحد پول 14.1
 ر ديگری تذکر رفته باشد. طو صفحه معلومات داوطلبی

ماده 
15- 

ميعاد 
اعتبار 

 آفر 

اعتبار صفحه معلومات داوطلبیآفر بايد به مدت مندرج   15.1
از کمتراين مدت در داوطلبی های ملی نمی تواند  داشته باشد.

) روز بعد از ختم ميعاد تسليمی آفر ها باشد. آفر های با90(
نامه، غير جوابگومدت اعتبار کمتر از ميعاد مندرج اين شرط
ين المللی ميعادپنداشته شده، رد ميگردد. در داوطلبی ب

 روز بوده نمی تواند.  120از  اعتبار آفر کمتر

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نمايد تا مدت
اعتبار آفر را به مدت مشخص تمديد نمايد. تقاضای اداره برای

ورت ميگيرد. در صورت تمديدتمديد و جواب داوطلب طور کتبی ص
ميعاد اعتبار آفر، ميعاد اعتبار تضمين آفر نيز برای مدت
مشابه تمديد ميگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمديد شده

اين 16ماده خويش تغييرات وارد نمايد، حاالت مندرج 
دستورالعمل از اين امر مستثنی است. در صورت رد درخواست

فر از جانب داوطلب، تضمين آفر مستردتمديد ميعاد اعتبار آ
می گردد. در صورت در جريان بودن طی مراحل محروميت داوطلب،

 تضمين آفر وی مسترد نميگردد.

ماده 
16- 

تضمين 
آفر و 
اظهار 
نامه 
تضمين 
 آفر 

مکلف است، تضمين يا اظهار نامه تضمين آفر را داوطلب 16.1
ن آفر غيرمنحيث جزء آفر خود تهيه نمايد. آفر بدون تضمي

 جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.   

مشخص گرديده و صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمين آفر در  16.2
می تواند به  واحد پول افغانی و يا ساير اسعار قابل تبديل

  ارايه گردد. تضمين آفر می تواند: صفحه معلومات داوطلبیمطابق 

 . ه گرددارائپول نقد،  به شکل ضمانت بانکی يا - 1

داوطلب می تواند تضمين آفر را از يک نهاد معتبر مالی هر - 2
کشور واجد شرايط تهيه نمايد. هر گاه نهاد صادر کننده تضمين
آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعيت داشته باشد، بايد
نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمين

 آفر را  ضمانت نمايد.  

تضمين آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های تضمين - 3
و يا فورمه (فورمه های قرارداد و تضمينات) 9قسمت آفر مندرج 

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

،  بااين دستورالعمل  16ماده  5بند در صورت تطبيق هدايت  - 4
 اداره به اسرع وقت  قابل پرداخت باشد.  درخواست کتبی

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

اين 15ماده  2ميعاد اعتبار تضمين آفر درمطابقت با بند  16.3
) روز بيشتر از ميعاد اعتبار  آفر و28دستورالعمل، حد اقل (
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  يا ميعاد تمديد شده آن باشد.

ن آفر يا اظهار نامه تضمين آفر در مطابقتدر صورت که تضمي 16.4
اين دستورالعمل مطالبه گرديده باشد، تمام آفر های 16با ماده 

که توام با تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر مطابق بند فوق
  الذکر نباشد، غير جوابگو پنداشته شده رد می گردند.

اجراتضمين آفر داوطلبان غير موفق  بعد از تهيه تضمين  16.5 
  توسط داوطلب برنده، به آنان  مسترد ميگردد.

و يابوده اجرا قابل در حاالت ذيل اظهارنامه تضمين آفر  16.6 
  تضمين آفر مسترد نمی گردد:

در صورت تغيير يا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه - 1
 اين دستور العمل؛ 15ماده  2تسليمی آن به استثنای مورد  بند 

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

در صورت اجتناب داوطلب از پذيرش اشتباهات محاسبوی در آفر - 3
 اين دستور العمل؛ 27ماده  2در مطابقت با بند 

 اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خالل مدت معينه؛ - 4

 توسط داوطلب برنده؛عدم ارائه تضمين اجراء قرارداد  - 5

  در صورت محروميت داوطلب به دليل تخطی در اين داوطلبی. - 6

، تضمين آفر ياباشد JV)( در صورت که داوطلب شرکت مشترک 16.7 
اظهار نامه تضمين آفر بايد بنام داوطلب مشترک باشد. درصورت
که داوطلب مشترک قانونآ ايجاد نگرديده باشد، تضمين آفر بنام

  نامه تصميم ايجاد داوطلب مشترک، ترتيب گردد. هريک شرکای شامل

ماده 
آفر  -17

های 
 بديل 

آفرهای بديل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در  17.1
باشد. به عمل آمدهاز قبولی آن تذکر  صفحه معلومات داوطلبی

با آفرهمرا داوطلب می تواند آفر های بديل را دراين صورت 
يکه آفر اصلی ارائهصرف در صورت اصلی تسليم نموده و اداره 

  ی نازلترين قيمت باشد، آفر بديل را مالحظه می نمايد.شده دارا

طوريکهتوضيح آن   تکميل وتاريخ آفر بديل،  درصورت قبولی 17.2 
درج گرديده است در ارزيابی در نظر صفحه معلومات داوطلبیدر 

  گرفته می شود.  

، داوطلبانيکه آفر17 ماده 4نای موارد ذکر شده بند به استث 17.3 
بهمطابق تخنيکی بديل را ارائه می نمايند، بايد اول آفر که 

نيازمنديهای شرطنامه بشمول ساحه داوطلبی، معلومات اساسی
تخنيکی، اسناد گرافيکی و مشخصات تخنيکی باشد، را ارائه
نمايد. به عالوه تسلمی آفر اصلی، داوطلب معلومات الزم جهت

ل بشمول محاسبات، مشخصات تخنيکی، تفکيک قيمتارزيابی آفر بدي
ها، شيوه های پيشنهادی انجام خدمات غير مشورتی و ديگر جزئيات
مربوط را ارائه می نمايد. اداره صرف آفر بديل تخنيکی با
نازلترين نرخ که در مطابقت مشخصات تخنيکی اصلی باشد، را مد

قابل ذکر شده،های بديل متفاوت از مندرجات  نظر ميگيرد. آفر
  قبول نميباشد. 
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درصورتيکه ارائه آفر تخنيکی بديل برای قسمت خاص خدمات غير 17.4 
درمجاز باشد، اين بخش ها صفحه معلومات داوطلبی مشورتی در 

قسمت شامل ینقشه هاو  اليحه وظايفيا  مشخصات تخنيکی جدول 
صفحه. شيوه ارزيابی آفر های بديل در هشتم تذکر ميگردد

   درج می گردد.  ات داوطلبیمعلوم

ماده 
شکل  -18
و 

امضاء 
 آفر

اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق نسخهداوطلب مکلف است،  18.1
اين دستورالعمل ترتيب و با کلمه "اصل" عالمه گذاری 12ماده 

نمايد. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه "کاپی" عالمه گذاری شده
تسليم گردد. درصورت اوطلبیصفحه معلومات دو به تعداد مندرج 

موجوديت تفاوت ميان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد
  بود.

اصل و کاپی های آفر بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک 18.2
ناشدنی نوشته شده و توسط نماينده قانونی داوطلب در مطابقت با

اين دستورالعمل  4ماده  3بند  2يا جزء  4ماده   2 بند 1جزء 
تمام صفحات آفر که نوشته يا تعديل گرديده بايدامضاء گردد. 

  توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد.     

هرگونه وسط نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتی 18.3
قابل اعتبار ميباشد که  توسط شخصيکه آفر را امضا نموده يا

  نماينده با صالحيت داوطلب امضا شده باشد.

تغيير يا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر هيچگونه 18.4
اينکه مطابق هدايات اداره يا برای اصالح اشتباهات داوطلب
باشد. که در اين صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را

  امضا نموده، امضا می گردد.  

  د. تسليمی آفر ها

ماده 
19- 

تسليمی
، مهر 

و عالمت 
گذاری 

 آفر

طلب آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شدهداو 19.1
  گذاشته و باالی آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنويسد.

  پاکت های آفر بايد به طور ذيل ترتيب گرديده باشد: 19.2

صفحه معلومات داوطلبیعنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  - 1
 باشد؛

تصفحه معلوما مندرج تدارکات حاوی نام، نمبر تشخيصيه - 2
  باشد.  شرايط خاص قرارداد و  داوطلبی

دستوراين  19ماده  2بر عالوه نياز تشخيصيه مندرج بند  19.3
العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد تا در صورت

  اعالم آفر نا وقت، آفر باز نشده مسترد گردد.  

درصورتيکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره 19.4
  ايی يا باز شدن آفر قبل از ضرب االجل را ندارد.مسؤليت بيج

ماده 
20– 

صفحه معلوماتآفر ها بايد قبل از ختم ميعاد تسليمی مندرج  20.1
  تسليم گردند.صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج  داوطلبی
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ميعاد  
تسليمی 
 آفرها

اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور يک تعديل طبق ماده 20.2
، ميعاد تسليمی آفر ها را تمديدمل برای داوطلبیدستور الع 10

نمايد. در اين صورت  تمامی حقوق و مکلفيت های  اداره و
 داوطلب در طول ميعاد تسليمی تمديد شده ادامه می يابد.  

ماده 
آفر  -21

های نا 
وقت 

 رسيده

رسيده رد گرديده و بدون باز شدن مسترد ديرآفر های  21.1
  ميگردند.

ماده 
22- 

انصراف
 ،

تعويض 
و 

تعديل 
 آفرها

داوطلب می تواند، قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها، با 22.1
ارسال اطالعيه کتبی که توسط نماينده با صالحيت داوطلب امضاء

موجود باشد، آفرنيز شده باشد و کاپی صالحيت نامه مربوط 
خويش را تعويض، تعديل و يا از آن انصراف نمايد.  اين

 ه بايد:اطالعي
اين دستورالعمل ارسال گرديده، 19و  18در مطابقت با مواد  -1

بر عالوه پاکت های مربوط نيز با کلمات "انصراف"، "تعويض" يا
 "تعديل" نشانی شده باشد. 

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

االجلبعد از ضرب تعويض يا تعديل آفر ها انصراف،   22،2
 تسليمی آفر صورت گرفته نمی تواند.   

در فاصله زمانی هرگونه انصراف، تعويض و تعديل آفر ها 22،3 
ميان ضرب االجل تسليمی آفر ها و ختم ميعاد اعتبار آفر طوری

مديد شدهکه در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد ت
چنين حالتمی تواند. انصراف در اعتبار آفر صورت گرفته ن

تضمين آفر يا اجرای اظهار نامه تضمين استردادمنتج به عدم 
 ميگردد.دستور العمل برای داوطلبی  16آفر مطابق ماده 

آفر تعديل شدهداوطلب تخفيف را تنها در آفر اولی يا در  22،4
 در مطابقت با اين ماده دستور العمل پيشنهاد می نمايد.

 آفر گشايی و ارزيابی هـ.

ماده 
آفر  -23

گشايی 
و 

ارزياب
 ی

اداره آفر های دريافت شده را بشمول تعديالت مطابق ماده 23.1
اين دستور العمل در محضر عام در محل، تاريخ و زمان که در 22

تذکر رفته، باز می نمايد. در صورت صفحه معلومات داوطلبی
ارسال آفر ها بصورت الکترونيکی، روش خاص آفر گشايی مربوط

 درج گردد.ه معلومات داوطلبیصفحدر 
در مجلس آفر گشايی، رييس هيئت آفر گشايی ابتدا آفر هايی 23.2

را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم ميعاد
تسليمی آفر ها اطالعيه انصراف خويش را تسليم نموده اند،  را

 اعالم و بدون باز شدن مسترد می نمايد.
ا باز نموده، نام داوطلب،  قيمهيئت آفر گشايی آفر ها ر 23.3

آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بديل (در صورت
درخواست يا مجاز بودن آفر بديل)، هر گونه تخفيف، انصراف،
تعويض، تعديل، موجوديت يا عدم موجوديت تضمين آفر يا اظهار
نامه تضمين آفر در صورت لزوم، و ساير جزئيات را که اداره

اند قرائت می نمايد. در آفر گشايی هيچ آفر مستردمناسب بد
اين دستور العمل نا وقت 21نمی گردد، مگر اينکه مطابق ماده 

22رسيده باشد. آفر های تعويض و تعديل تسليم شده مظابق ماده 
اين دستور العمل برای ارزيابی بيشتر مد نظر گرفته نشده و

 بدون باز شدن مسترد ميگردد.  
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نوت جلسه آفر گشايی را بشمول معلومات آشکار شدهاداره مي 23.4 
 اين دستور العمل تهيه می نمايد. 24ماده  3در مطابقت با بند 

هيئت آفر گشايی، فورم های معياری آفر گشايی صادره اداره 23.5
تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور

چسپ شفاف مصئونيت و عدم تغيير در مندرجات آنها با دقت
 (اسکاشتيپ) می نمايد.

ماده 
24- 

 محرميت

معلومات مربوط به ارزيابی ابتدايی، وضاحت، ارزيابی 24.1
مفصل، مقايسه و ارزيابی  بعدی اهليت داوطلبان و پيشنهاد
اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعيه تصميم اعطاء قرار داد

بايداين دستور العمل محرم بوده، ن 33ماده  4مطابق بند 
تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ درهر نوع افشاء گردد. 

مراحل ارزيابی ابتدايی، مفصل، ارزيابی بعدی اهليت داوطلبان
علی و تصميم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی ميگردد.

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

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

ماده 
25– 

توضيح 
 آفر ها

اداره به منظور ارزيابی ابتدايی، مقايسه و ارزيابی 25.1
قيمت فی واحد می 4بعدی، از داوطلب توضيحات بشمول تفکيک

يح مطالبه نمايد.تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توض
در خواست، صورت اتتوضيح داوطلب نيز بشکل کتبی مطابق مندرج

گرفته و نميتواند در محتوا، ماهيت، و قيمت آفر تغيير وارد
نمايد، مگر اينکه تصحيح اشتباهات محاسبوی را قبول نمايد.
هر نوع توضيح ارايه شده بدون در خواست اداره، قابل قبول

 نمی باشد.

ماده 
26-  

ارزياب
ی و 

تشخيص 
جوابگو

يی آفر 
 ها

اداره قبل از ارزيابی مفصل آفر ها، بايد موارد ذيل را 26.1
  تشخيص نمايد:

اين دستور العمل را 3مطابق ماده بودن معيارات واجد شرايط  - 1
 بر آورده می سازد؛

 بطور مناسب امضاء گرديده است؛ - 2

 تضمين آفر باشد؛ و دارای - 3

  مه می باشد.جوابگوی معيارات و شرايط شرطنا - 4

آفر جوابگو آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلم 26.2
افتادگی عمده مطابق با معيارات، شرايط و مشخصات شرطنامه
باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته

  می شود که:

خدمات غيريا انجام باالی حدود، کيفيت  تاثير قابل مالحظۀ - 1
 باشد؛داشته  مشورتی

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

  محدود نمايد؛

آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد 26.3
گرديده و بعدًا با اصالح انحرافات، استثنات يا قلم افتادگی

                                                 
  {در قرارداد ھای با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردد}2
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  جوابگو نميگردد.

سايريا  قيمتنازلترين  دارایمذاکره با داوطلب گونه يچ ه 26.4
  صورت گرفته نمی تواند. انداوطلب

که در شرطنامه از آن تذکر نرفته و داوطلب در قبال شرايط 26.5
منحيث شرط عقد قرارداد از جانب اداره ارائه می گردد مسئول

  نمی باشد.  

 27ماده 
تصحيح –

اشتباه
 ات

وی تشخيص شده را برای اشتباهاتآفر جوابگ هيئت ارزيابی 27.1
حسابی بررسی می نمايد. تصحيح اشتباهات محاسبوی به شکل ذيل

  صورت ميگيرد: 

هرگاه تفاوتی ميان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته -1
 باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.

درصورت عدم توافق نرخ فی واحد با قيمت مجموعی قلم -2
حد مد نظر گرفته شده، قيمت مجموعی تصحيحمربوط، نرخ فی وا

ح کدام عالمهگراينکه ازنظر اداره به صورت واضم ميگردد.
اعشاری در قيمت فی واحد بيجا تحرير گرديده باشد، در
اينصورت قيمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قيمت فی واحد اصالح

 می گردد؛

را  قبولهرگاه داوطلب تصحيح اشتباهات محاسبوی آفر خويش  27.2
و تضمين آفر وی غير قابل استرداد دانسته شدهنکند، آفر وی رد 

اين دستور 16ماده  5بند  2يا اظهارنامه تضمين آفر مطابق جزء 
  العمل اجرا می گردد. 

ماده 
28– 

اسعار 
در 

ارزياب
 ی آفر

آفر ها به واحد پولی مندرج صفحه معلومات داوطلبی ارائه 28.1
اين دستور العمل ارزيابی 14ه ماد 1بند گرديده و مطابق 

ميگردد. مگر اينکه، داوطلب نرخ مبادله ديگری استفاده نموده
اقابل پرداخت ب در اينصورت نخست آفر به اسعارباشد که 

آفر تبديل و بعدًا سپس به اسعار استفاده از نرخ مبادله مندرج
  نرخ مبادله مشخص شده اداره تبديل ميگردد.  

ماده 
29- 

ارزياب
و  ی

مقايسه 
آفر ها 

هيئت ارزيابی آفر دارای نازلترين قيمت ارزيابی شده را در 29.1
مطابقت با معيارات و شرايط و مشخصات تخنيکی مندرج شرطنامه

   جهت تشخيص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد. 

در صورتيکه آفر دارای نازلترين قيمت ارزيابی شده، پس از 29.2
زوم ارزيابی مفصل جوابگو تشخيصارزيابی تخنيکی و در صورت ل

گردد، هيئت ارزيابی می تواند پروسه ارزيابی را ختم، گزارش
خويش را به آمر اعطاء ارائه نمايد. در صورتيکه آفر دارای
نازلترين قيمت ارزيابی شده، جوابگو تشخيص نگردد، هيئت
ارزيابی، آفر بعدی دارای قيمت نازلتر ارزيابی شده را مورد

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

اداره در ارزيابی آفر ها، قيمت ارزيابی شده هر آفر را 29.3
  :و ارزيابی مالی را طور ذيل انجام ميدهدمدنظر گرفته 

 اين دستور العمل؛ 27مطابق ماده محاسبوی تصحيح اشتباهات  - 1

و وقت در قيمت آفر برای پرداخت قبل ازتعديل مناسب  تطبيق - 2
در مطابقت به مادهارائه شده توسط داوطلب تاريخ تکميل بديل 

 و اين دستور العمل؛ 17
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که انعکاس دهنده تخفيفات يا قيمت آفر تطبيق تعديالت مناسب - 3
اين دستور 22ماده  5ديگر تغيير قيمت پيشنهاد شده مطابق بند 

  العمل؛

 
بديلحق قبول يا رد هر گونه تفاوت، انحراف يا پيشنهاد  29.4

برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و پيشنهادات
بديل و ديگر عوامل بيشتر از نيازمنديهای شرطنامه يا اينکه
سبب مفاد غير ضروری اداره گردد، در ارزيابی مد نظر گرفته نمی

  شود.

، اثر تخمينی هر گونه شرايط تعديلها آفر مالی در ارزيابی 29.5
شرايط عمومی 6ماده  6ی قرارداد تحت بند قيم در جريان اجرا

  مد نظر گرفته نمی شود.قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگيرنده دو يا بيشتر از دو بخش 29.6
باشد، اداره تخفيفات داوطلبان را جهت کاهش هزينه ترکيب تمام

  بخش ها تطبيق می نمايد.  

ماده 
30-

ارم طرزالعمل تدارکات تطبيقترجيح داخلی در روشنی حکم چه 30.1

  اعطاء قرارداد. و

ماده 
31 - 

معيارات
اعطاء 
قرارداد

اين دستور العمل 32اداره قرارداد را در مطابقت به ماده  31.1
به داوطلب واجد شرايط که آفر جوابگو با نازلترين قيمت
ارزيابی شده را ارايه نموده و توانايی اجرای رضايت بخش

  داشته باشد، اعطاء می نمايد.    قرارداد را

در صورت که شرطنامه دربرگيرنده دو يا بيشتر از دو بخش 31.2
ترکيب تمامباشد، اداره تخفيفات داوطلبان را جهت کاهش هزينه 

  .  بخش ها تطبيق نموده می تواند

ماده 
حق  –32

قبول هر
آفر و 
رد يک 
يا تمام
آفر ها 

مل، اداره حق قبول يا رداين دستور الع 31علی الرغم ماده  32.1
هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را در هر زمان
پيش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤليت به داوطلب متاثر شده
يا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر اينکه داليل رد آفر ها يا
نفسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطوری رسمی به اطالع داوطلبا

  .رسانيده شود.

ماده 
33- 

تضمين 
 اجرا

) روز بعد10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ( 33.1
ازدريافت نامه قبولی آفر، تضمين اجرای قرارداد را در
مطابقت با شرايط عمومی قرارداد، در فورم تضمين اجرا که

 می باشد، ارائه نمايد. (فورمه های قرارداد) 8قسمت شامل 

ه تضمين اجرا بشکل تضمين بانکی، داوطلب میدر صورت ارائ 33.2
تواند تضمين اجرا را از يک بانک مقيم در جمهوری اسالمی
افغانستان يا بانک خارجی قابل قبول اداره که نماينده
بمنظور اجرای اين تضمين در جمهوری اسالمی افغانستان داشته

 باشد، فراهم نمايد.
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ن بانکی، داوطلب میدر صورت ارائه تضمين اجرا بشکل تضمي 33.3
تواند تضمين اجرا را از يک بانک مقيم در جمهوری اسالمی
افغانستان يا بانک خارجی قابل قبول اداره که نماينده
بمنظور اجرای اين تضمين در جمهوری اسالمی افغانستان داشته

ا ن ا ف اش ماده 
34– 

اطالعيه 
اعطاء 

و 
امضای 
موافقت
نامه 
قراردا

 د

داره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد وا  34،1
يا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتيکه قرارداد در
حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به
داوطلب برنده ارسال مينمايد، در صورتيکه قرارداد در حيطه

منظوری اين صالحيت کميسيون تدارکات ملی باشد، بعد از
کميسيون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.
اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر، پيش از ختم ميعاد
اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نمايد. اين نامه بيان
کننده قيمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکميل، و مراقبت

 ردادی پرداخت ميگردد.خدمات غير مشورتی به قرا

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب  34،2
اطمينان از صحت و سقم تضمين اجرا وبرنده ترتيب و بعد از 

اخذ منظوری آمر اعطاء در طی  ميعاد اعتبار آفر به داوطلب
برنده ارسال می نمايد. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را

) روز بعد از دريافت امضا نموده و به اداره7ت (مدخالل در 
 تسليم نمايد. 

اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات  34،3
ذيل را در ويب سايت خويش، اداره تدارکات ملی و ديگر ويب
سايت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجويز ميگردند، نشر

 می نمايد:

 ر تسليم نموده اند؛نام داوطلبانيکه آف -1

 قيمت های قرائت در آفر گشايی؛ -2

 نام و قيمت ارزيابی شده هر آفر؛ -3

 نام داوطلبانيکه آفر هايشان رد گرديده و داليل رد آن؛ -4

حدود-5 خالصه و مدت شده، ارائه قيمت برنده، داوطلب نام
آفرعدم موفقيت  طلبان نا موفق می توانند در موردداو  34،4 

شان با درخواست کتبی از اداره توضيحات مطالبه نمايند.
اداره توضيحات خود را به صورت کتبی در اسرع وقت ارائه می

 نمايد. 

ماده 
پس  -35

پرداخت
و 

تضمين 
پيش 

 پرداخت

به قيمتپس پرداخترا در مقابل تضمين پس پرداختاداره  35.1
، میاز آن تذکر رفته شرايط عمومی قراردادقرارداد که در 

صفحهنمی تواند بيشتر از مبلغ مندرج پس پرداختپردازد. 
شامل درپس پرداختباشد. فورم تضمين بانکی  معلومات داوطلبی

 اين شرطنامه می باشد. 9قسمت  تضمينو  فورمه های قرارداد

ماده 
حکم  -36

مرجع حل و فصل منازعات در شرايط خاص قرارداد توضيح 36.1
 .  ميگردد 

ماده 
37- 

و  فساد
 تقلب 

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی اداره، 37.1
مکلف است اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی، تطبيق و
اجرای اين قرارداد رعايت نمايند. روی اين ملحوظ اصطالحات

 آتی مفاهم ذيل را افاده می نمايند: 
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بهفساد: عبارت از درخواست، دريافت، دادن  يا پيشنهاد  -1
صورت مستقيم يا غيرمستقيم هرچيز با ارزشيکه به صورت
غيرمناسب کارکردهای جانب ديگر (کارمندان تدارکات) را تحت

 تاثير قرار دهد. 
تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق که -2

عمدًا و يا سهوًا به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مديريت
ت مالی و غير مالی و يا اجتناب ازقرارداد جهت حصول منفع

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

ميان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن
مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثيرقراردادن نادرست اعمال

 سائرين طرح گرديده باشد.
تهديد و يا ضرر رسانيدن به کارمنداناز  عبارتاجبار:  -4

تدارکات و مديريت قرارداد و يا ساير  داوطلبان به منظور
تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم يا غير

 مستقيم می باشد.
اخالل و موانع: عبارت از تخريب، تزوير، تغيير ياايجاد  -5

کات و يا امورکتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدار
 نظارتی مربوط می باشد.

اداره پيشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که 37.2
مستقيمًا يا ازطريق نماينده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار
يا ايجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی يا در اجرای

 قرارداد گرديده است را لغو می نمايد. 
ساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخاللاداره در صورت ارتکاب ف 37.3

در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت
 به مراجع ذيربط ارجاع می نمايد.  

اداره داوطلب يا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال 37.4
) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در1مندرج فقره (

 يد.مراحل تدارکات محروم می نما
داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه 37.5

حسابات، يادداشت ها و سايراسناد مربوط بهتفتيش و بررسی 
تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشين موظف از جانب

 اداره فراهم نمايد.
1و جز  1ماده  7بر عالوه، داوطلبان به مواد مندرج بند   37.6

 توجه داشته باشند.  يط عمومی قراردادشرا 2ماده  6بند 
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 صفحه معلومات داوطلبی -قسمت دوم

مواد 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبانمواد تعديالت و متمم 

 عمومياتالف.

 1.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 می باشد. دفاع ملیوزارت  :اداره

ه حفظ و مراقبت (ابديت وپروژ :نام و شماره اين داوطلبی
 )BPETابگريت) سيستم ديتابس بودجه و پيگيری مصارفات(

2439/NCB-NPA/MOD/98/NCS  .می باشد 

 1.2ماده 
دستورالعمل 

برای 
  داوطلبان

بعد از عقد يکسال تاريخ تخمينی تکميل خدمات غير مشورتی
 می باشد.   قرارداد

 2.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

حفظ و مراقبت (ابديت و ابگريت) سيستم {پروژه (: هپروژ
1398}برای سال مالی  BPETديتابس بودجه و پيگيری مصارفات

 می باشد.

، فصل (سستيکا)دفاع ملیوزارت  انکشافی از بودجه( :وجوه

 می باشد.  )22408

 4.2ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

تسليمیرائه{قابل امعلومات اهليت و فورمه های داوطلبی 
) با02)، معلومات اهليت داوطلب (فورمه 01آفر (فورمه 

2و 1ارائه تمام اسناد و معلومات مورد ضرورت مندرج بند 
تضمين آفراظهارنامه ، )03اين فورم، جدول قيمت (فورمه 

})06فورمه (  line of Credit در صورت ضرورتو  )05(فورمه 
 ميباشد. 

 4.3ماده 
دستورالعمل 

ی برا
 داوطلبان

معلومات درج شده در { )JV(معلومات قابل ارائه شرکت مشترک 
)02فورمه شماره ( 2 تمام اجزای بند . و1.2. و 1.1بند های 
 }ميباشد.فورمه های داوطلبی   - قسمت سوم

 4.4ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

دستور العمل برای  4ماده  4تعديالت وارده بند 
 رج گردد} ميباشد.{تعديل دداوطلبی

جزء  4.5ماده 
1  

دستورالعمل 
برای 

 داوطلبان

پنج سال خالل داوطلب در دو سالحد اقل الزم حجم معامالت 
افغانیو پنجصد هزار ميليون  يازده} 11,500,000 {مبلغاخير 
 باشد.

جزء  4.5ماده 
دستورالعمل  2

برای 
 داوطلبان

رارداد مشابه) ق1تطبيق (داوطلب بايد که : مشابه تجربۀ 
افغانی ويا دو  ميليون شش 6,000,000  مبلغکه قيمت آن 

افغانی راميليون  ده  10,000,000مبلغ قرارداد که قيمت آن 
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باشد. نموده تکميل 

جزء  4.5ماده 
دستورالعمل  3

برای 
 داوطلبان

قرار ذيل ت ضروری که توسط داوطلب تهيه ميگردداتجهيز
 شدقابل تطبيق نمی با ميباشد:

جزء  4.5ماده 
دستورالعمل  4

برای 
 داوطلبان

قراردادی ی مالی)ئمبلغ حد اقل دارائی سيال ( توانا
دو ميليون} 2,500,000 { بايد که حد اقل مبلغ داوطلب برنده

را منحيث دارائی سيال از تاريخ صدورپنجصد هزا ر افغانی 
 .نشان بدهد شرطنامه الی دريافت آفر 

نظر به مکتوب شماره Credit Worthinessو   Credit line ofفورمه نوت:
انستان بانک طبق فورمهد افغ 28/07/1395مورخ  4249/5505

فورمه های داوطلبی، قابل تطبيق و  -) مندرج قسمت سوم06(
 ميباشد.پذيرش 

جزء  4.4ماده 
دستورالعمل  5

برای 
 داوطلبان

ه نمیاد های کرايه گيری جايداد ها در نظر گرفتدر قرارد
 . شود

 4.5ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

} می باشد. %0{فيصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی 
 قابل تطبيق نميباشد.

 ب. معلومات داوطلبی

و  8.2ماده 
18.1  

دستورالعمل 
برای 

 داوطلبان

تعداد کاپی آفر که بايد تهيه و تسليم شود، قرار ذيل
  کاپی 1اصل و  1 است:

  9.2ه ماد
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

(وقت 10: 00 ساعت: }26/01/1398{جلسه قبل از داوطلبی: بتاريخ 
 .محلی کابل)

 آدرس : رياست عمومی اداره امور رياست جمهوری

 اداره تدارکات ملی        

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

 باطی: منير احمد کارشناس شخص ارت

 0791617189شماره تماس: 

   andisha@aop.gov.afmuneer.  :آدرس الکترونيکی

 www.npa.gov.af: ويب سايت

 ج. تهيه آفر ها

 11.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 انداوطلب

  دآفر به يکی از زبان های ملی ارائه ميگرد
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 12.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

خويش اسناد اضافی ذيل را داوطلب بايد همراه با آفر
صالحيت نامهجواز فعاليت، جواز اداره اترا،  ه نمايد:ئارا

)05اظهار نامه تضمين آفر(فورمه  تضمين آفر،،امضای آفر
اين 4.2مهر و امضأ شده مندرج ماده فورمه های خانه پری، 
 صفحه معلومات داوطلبی

 ماده 
دستورالعم13.4

ل برای 
 داوطلبان

 

 عديل نمی باشد.تقيم قرارداد قابل 

جزء  14.1ماده 
دستورالعمل  1

برای 
 داوطلبان 

 می باشد. }افغانی یواحد پول {اسعار

 می باشد.  د افغانستان بانکاسعار منبع تبادله نرخ 

 15.1 ماده
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

بعد از ضرب االجل تسليمی آفر روز }90{ميعاد اعتبار آفر
 می باشد./    /       1398 الی

 16.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 } ميباشد.ضمين آفرت آفر شامل {

 در شده راجستر های بانک از يکی توسط صادر شده آفر تضمين
 5 شماره فورم محتويات مطابق و بوده بانک افغانستان د

 گردد. ارايه شرطنامه

(  4قسمت آفر بايد توأم با تضمين آفر در فورم شامل 
 ، ارائه گردد.  فورمه های داوطلبی)

: تضمين آفر از روز آفرگشايی بايد حد ميعاد تضمين آفر
  اعتبار داشته    00/00/1398 ) الی 90+28=( روز 118اقل تا 

 

 16.2ماده 
العمل دستور
برای 

 داوطلبان

 ) سه صد هزار افغانی 300,000تضمين آفر: (مبلغ 

ماده 
دستورالعم17.1

ل برای 
 داوطلبان

 ی باشد. نم}قابل قبول {آفر های بديل 

 

ماده 
دستورالعم17.2

ل برای 
 داوطلبان

هرگاه ميعاد بديل برای تکميل به صورت واضح تصريح شده
وش ارزيابی اوقاتباشد، بايد معلومات دراين مورد و ر

مختلف برای تکميل در صفحۀ معلومات داوطلبی شامل ساخته
 .نيست قابل تطبيق .شود

 17.4ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

صفحۀ معلومات داوطلبی اجازه ارائههرگاه به داوطلبان در
راه حل های بديل تخنيکی برای بخش های مشخص خدمات داده

حۀ وظايف)يال يد در مشخصات (ياشده باشد، همچو بخش ها با
شرح داده شود. دراين صورت، روش 8و نقشه های قسمت 

 ارزيابی بديل بايد در صفحۀ معلومات داوطلبی ذکر گردد.
 .نيست قابل تطبيق
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 د. تسليمی آفر ها

 19.2ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

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

 رياست عمومی اداره امور رياست جمهوری آدرس :

 اداره تدارکات ملی        

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

 منير احمد کارشناس شخص ارتباطی: 

 0791617189شماره تماس: 

   andisha@aop.gov.afmuneer.  :آدرس الکترونيکی

   www.npa.gov.af: ويب سايت

  :پاکت ها بايد برای تشخيص آفر، حاوی مندرجات ذيل باشند

 :آدرس ارتباطی

پروژه حفظ و مراقبت (ابديت و ابگريت) سيستمنام پروژه: 
 )BPETديتابس بودجه و پيگيری مصارفات(

  NCB2439/-NPA/MOD/98/NCSشمارۀ آفر و قرارداد: 

 20.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 ضرب االجل برای تسليمی آفر قرار ذيل ميباشد:

 07/02/1398تاريخ:  

 ظهر (وقت محلی کابل) از بعد 02:00 ساعت:

درصورتيکه ضرب االجل تعين شده فوق برای تسليمی آفرها به
زمان تعين شده فوق به يد، آفرها درروز رخصتی تصادف نما

 .روز کاری بعدی آن تسليم خواهند شد

آفر گشايی و ارزيابی آفر هاهـ.

 23.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذيل داير می گردد:

 رياست عمومی اداره امور رياست جمهوری

 اداره تدارکات ملی       
کابل، -ت تدارکاتی ، منزل پنجم رياست تسهيال       

 افغانستان
 منير احمد انديشه شخص ارتباطی: 
 0791617189شماره تماس: 

  muneer.andisha@aop.gov.af  :آدرس الکترونيکی

 www.npa.gov.af ويب سايت:

 28.1ده ما
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

  ميباشد. افغانی اسعار مشترک جهت تبديل ساير اسعار:
 افغانستان بانکد منبع تبادله نرخ ها:

  روز آفرگشايیتاريخ تبادله نرخ: 

 29.1ماده 
دستورالعمل 

دستورالعمل برای 16.2و  4.5، 4.4آفرها در مطابق به ماده 
 ارزيابی خواهند شد. داگانههر بخش ج داوطلبان، برای



21 
 

برای 
 داوطلبان

 و. اعطای قرارداد

 34.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 می باشد.  }تضمين بانکی{تضمين اجرای قابل قبول اداره

 .   قيمت قرارداد ميباشد )%5(مبلغ تضمين بانکی 

 35.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 قابل تطبيق نميباشد. قرارداد می باشد. }قيمت0%{پس پرداخت
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 داوطلبی های فورمه -سوم قسمت

 عنوان فورمهشماره فورمه

 آفر تسليمی فورمه01غيرمشورتی/ خدمات فورمه

 داوطلب اهليت معلومات فورمه 02غيرمشورتی/ خدمات فورمه

 ها قيمت جدول 03غيرمشورتی/ خدمات فورمه

 آفر تضمين فورمه 04غيرمشورتی/ خدمات فورمه

 آفر تضمين اظهارنامه فورمه 05غيرمشورتی/ خدمات رمهفو

 LINE OF يا اعتباری تسهيالت فورمه 06غيرمشورتی/ خدمات فورمه

CREDIT 

   

          
 

     

   

       

   

 

     

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فورمه تسليمی آفر
 01فورمه خدمات غير مشورتی/

 سليم می نمايد. داوطلب اين فورمه را خانه پری و همراه با آفر خويش ت
  هوتل انترکانتيننتال کابل): {اداره
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}شماره داوطلبی درج گرددشماره داوطلبی: {
 }) درج گرددامنيت هوتل انترکانتيننتالعنوان تدارکات ({ عنوان تدارکات:

 مايان که در زير اين فورمه امضا نموده ايم، اظهارمينمائيم اينکه:
هيچ مالحظه يی در قسمت آن بشمول ضميمه  و مطالعه کرديمما شرطنامه را دقيق 

نداشته و  }شماره و تاريخ صدور ضميمه درصورت لزوم درج گردد{شماره: 
در مطابقت به }درج گردد شماره داوطلبیو  تدارکات عنوان{پيشنهاد اجرای 

به قيمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفيفات  شرايط عمومی قرارداد
هشت صدو هفتادوشش هزار دالر {عبارت است از:پيشنهاد شده در ذيل 

 می باشد.}امريکائی
درصورتيکه آفر ما قبول شود، تخفيفات ذيل قابل پيشنهاد شده:  تخفيفات .1

 اجرا خواهد بود:
 قيمت مجموعی تخفيفات به حروف:........................ )1(
هر تخفيف {قيمت مجموعی تخفيفات به ارقام:..................... )2(

 ؛}قابل اجرا  است، با جزئيات آن مشخص کنيد را که نهاد شدهپيش
مبلغ و فيصدی به ارقام و حروف درج {ما جهت اجرای اين قرارداد، مبلغ 

 درخواست می نمائيم. پس پرداخترا منحيث  }گردد
و  ارائه شدهما ميدانيم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترين قيمت 

 ديگر نيست.يا هر آفر دريافت شده 
ما بدينوسيله تصديق می داريم که اين آفر در مطابقت با ميعاد اعتبار و در 

صفحه معلومات صورت لزوم تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر مندرج 
 می باشد. داوطلبی

، سر دستورالعمل برای داوطلبان  15ماده  1فر ما برای ميعاد مشخص در بند آ
  21ماده  1ی آفرها در مطابقت با بند از تاريخ  ضرب االجل تسليم
اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاريخ  دستورالعمل برای داوطلبان

 اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده ميتواند؛
قبول شود، ما تعهد ميسپاريم که تضمين اجراء را در مطابقت  ما آفرهرگاه 

، بخاطر اجرای بموقع قرارداد  داوطلبان دستورالعمل برای 33ماده  1با بند 
 فراهم می نمائيم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی يا اکمال کننده های هر بخش اين قرارداد، 
دستور العمل برای  3ماده  1دارای تابعيت کشور واجد شرايط مطابق بند 

 می باشيم. داوطلبان 
، مل برای داوطلباندستور الع 3ماده  2ما هيچ گونه تضاد منافع مطابق بند 

 نداريم.  
ما بشمول قرارداديان فرعی يا اکمال کننده ها برای هر بخش اين قرارداد در 

دستور العمل برای  3ماده   5جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 
 . ، شامل لست محروميت اداره تدارکات ملی نمی باشيم داوطلبان

 {نام شخص درج گردد}نام : 
 {وظيفه درج گردد}وظيفه: 
 امضاء:

 تاريخ: 
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 داوطلب اهليت معلومات فورمه

 02مشوتی/ غير خدمات فورم

ی اهليت و يا تصديق ی بعدباتوسط داوطلب خانه پری و جهت ارزياين فورمه 
اهليت استفاده ميگردد. اين معلومات در قرارداد درج  ارزيابی قبلی

گردد. در صورت استفاده اين  نميگردد. در صورت ضرورت صفحات اضافی ضميمه
فورمه جهت تصديق ارزيابی قبلی اهليت، داوطلب بايد صرف معلومات جديد را 

  درج نمايد. 

 )JVداوطلب يا داوطلب شريک شرکت مشترک ( .1

 }يک کاپی سند حالت حقوقی ضميمه گردد{ داوطلب: تيعوض 1.1

 }محل ثبت درج گردد{ محل ثبت:

 }درج گردد یتجارت آدرس: {آدرس تجارتی داوطلب

 }يک کاپی صالحيت نامه ضميمه گردد: {صالحيت نامه امضا کننده آفر

تعداد {اجرا شده در جريان  خدمات غير مشورتیساالنه های تعداد قرارداد  1.2
سال گذشته، }درج گردد صفحه معلومات داوطلبی 4ماده  2بند  2 مطابق به جزء

 می باشد. }مبلغ به پول افغانی درج گردد{به مبلغ 

با ماهيت و مبلغ مشابه اجرا شده  خدمات غير مشورتی های عداد قراردادت 1.3
صفحه  4ماده  2بند  3 تعداد مطابق به جزء{جريان  منحيث قراردادی اصلی در

جدول زير خانه پری گردد، در صورت د}سال گذشته: {درج گرد معلومات داوطلبی
حت کار يا تعهد همچنان جزئيات قرارداد ت می باشد.}لزوم رديف عالوه گردد

 شده بشمول تاريخ تخمينی تکميل درج گردد. 

 

جهت { خدمات غير مشورتیتجهيزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام  1.4
برای داوطلبان  ر العمل دستو 4ماده  2بند  4ذيل به جزء تکميل جدول 

مراجعه گرديده و تمام معلومات درخواست شده درج اين جدول گردد. در صورت 
 }می باشد.  لزوم رديف اضافی عالوه گردد

 

نام پروژه و 
محل ارائه 

 آن

نام طرف 
قرارداد و 

 شخص ارتباطی

خدمات نوعيت 
 غير مشورتی

تکميل شده و 
 سال تکميل آن

ارزش مجموعی 
 قرارداد

 

نام 
تجهيزات  

تشريح تجهيزات 
بشمول (تاريخ 
ساخت و مدت 

 کارايی)

حالت 
 تجهيزات 

،   (جديد، خو
کهنه، و 

عداد قابل ت
 دسترس)

رايه، و   ملکيت، 
يا خريد با ذکر 
طرف های مقابل 

 کرايه و خريد
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جدول ذيل {و اجرای قرارداد  و تجارب کارمندان کليدی جهت مديريتاهليت  1.5
با اضافه نمودن رديف ها درصورت ضرورت، تکميل گردد. معلومات بيوگرافيک 

 ودستور العمل برای داوطلبان  4 ماده 2بند  5ضميمه گرديده و نيز به جزء 
 } می باشد. مراجعه گردد شرايط عمومی قرارداد،  4ماده 

تعداد  نام  وظيفه    
سالهای 
 تجارب

 کاری(عمومی)

 اربسالهای تج
کاری در اين 

 وظيفه

1-  

2-     

3-  

 

جدول ذيل با اضافه نمودن رديف {قرارداديان فرعی و شرکت های مربوط:  1.6
  می باشند.}رددتکميل گ ها درصورت ضرورت

ارزش    بخش خدمات 
قرارداد 

 فرعی 

قراردادی 
فرعی (نام و 

 آدرس)

تجارب در خدمات 
 مشابه 

1-  

2-      

3-  

 

سال گذشته، گزارش بيالنس }تعداد به ارقام و حروف درج گردد{گزارش مالی  1.7
 }لست و کاپی ها ضميمه گردد{ مستقل شيگزارش تفت ،شيت و بيانيه مفاد و ضرر

به منابع مالی جهت تکميل نمودن نيازمنديهای اهليت: پول  شواهد دسترسی 1.8
فهرست آن ترتيب و کاپی های { نقد دست داشته، دسترسی به قرضه، و غيره

داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای می باشد. }اسناد حمايوی ضميمه گردد
 ساير قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نيز  ارائه نمايد. 

، تصديق دستور العمل برای داوطلبان 3د شرايط بودن خود تحت ماده ما از واج
 .مينمائيم

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

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

مرتبط به  سال گذشته 5يا در جريان  معلومات در دعوی حقوقی جاری 1.10
 }جدول ذيل با اضافه نمودن رديف در صورت ضرورت، تکميل گردد{وطلب:دا

 

 

1-  

2-       

3-  
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نتيجه دليل منازعه  طرف های ديگر  
 منازعه

تحت مبلغ 
 منازعه 

1-  

2-     

3-  

 

 

دستور العمل برای  3ماده  2 بندمندرجات با  اظهار نامه انطباق 1.11
 . داوطلبان

 }ددفهرست ترتيب گر{پروگرام، روش کار، و جدول پيشنهاد شده:  1.12

مورد نياز جهت تکميل نمودن نيازمنديهای  یتوضيحات، نقشه ها، و چارت ها
 }فهرست ترتيب گردد{شرطنامه: 

 ) JV( شرکت مشترک .2

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

 شرکت مشترک ارائه ميگردد. برای   1.12معلومات مندرج  2.2

که صالحيت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه ميدارد، صالحيت نامه  2.3
 ضميمه گردد. 

نشان کت مشترک با مشروعيت قانونی آنها موافقتنامه تمام شرکای شر 2.4
 دهنده:

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

ک اصلی ناميده شده و مسؤل قبول مسؤليت ها و يکی از شرکا منحيث شري )2(
 پذيرش رهنود ها به نمايندگی از ساير شرکا می باشد؛

 تطبيق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شريک اصلی صورت ميگيرد. )3(

 نيازمنديهای اضافی  .3

و جهت  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب بايد معلومات اضافی مورد نياز  3.1
را  داوطلبان دستور العمل برای 4ماده  1ی بند فراهم نمودن نيازمنديها

 ارائه نمايد. 
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 03تی/رمشو غير خدمات فورم

 ها قيمت جدول

 

 

 

) ترتيب بودجه و پيگيري مصارف وزارت دفاع ملي BPETجدول تثبيت احتياج ( حفظ و مراقبت) ديتابيس  (نرم افزار
 1399برای سال  1398بابت سال مالي 

 اد قراردادميع مالحظات
مجموع قيمت تمامي 

 محالت
تعداد 
 محالت

 تفصيالت قيمت يك محل به افغاني
شماره

 يكسال  
 

14   

حفظ و مراقبت ديتابس (نرم افزار) ترتيب 
بودجه و پيگيري مصارف مطابق به 

معيارهاي بودجه سازي باساس برنامه در 
مطابقت با اليحه وظايف تهيه شده فرمايش 

ه هذا تحرير گرديده و اين دهنده كه به ضميم
ديتابس (نرم افزار) در رياست ها و قول 

  اردو های شش گانه ذيل:
 . رياست مالي و بودجه وزارت دفاع ملي،1
  . رياست مالي و بودجه ستردرستيز،2
  . رياست اكمال و خريداري،3
  . رياست پروگرامسازي و برنامه ريزي4
  . رياست ساختمانی واداره امالک،5
  تنظيم و اداره منابع. . رياست6
  . قوماندانی قوای هوائی افغانستان.7
. قوماندانی قول اردوی عمليات خاص 8

  کماندو.
  ) سيالب ننگرهار،201. قول اردوي (9

  ) تندر پكتيا،203. قول اردوي (10
  ) اتل قندهار،205. قول اردوي (11
  ) ظفر هرات،207. قول اردوي (12
  ،) شاهين بلخ209. قول اردوي (13
  ) ميوند هلمند،215. قول اردوي (14

فعال گرديده كه از طريق سيستم مذكور  
رياست مالي و بودجه از توزيع و مصرف 

بودجه ساالنه وزارت دفاع ملی اداره و 
 کنترول می نمايد.

1 

  
  
   

 مجمــوع كــل

 قرار شرح فوق جدول هذا ترتيب و صحت است.
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 آفر تضمين فورمه

 04مشورتی/ غير دماتخ فورم
 خانه پری مينمايد}مربوط {بانک اين فورمه را در مطابقت به رهنمود ها 

 
  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 }نام و آدرس اداره درج گردد{: فيد شوندهتمس
 }روز، ماه و سال تسليمی آفر درج گردد{تاريخ: 

 }شماره درج گردد{: شماره تضمين بانکی

منبعد به نام "داوطلب" آفر  }،نام مکمل داوطلب درج گردد{ه ک يافتيماطالع 
نام قرارداد درج { خدمات ارائهبرای  }تاريخ درج گردد{خود که به تاريخ 

به شما ارائه }شماره داوطلبی درج گردد{تحت اعالن تدارکات شماره  }گردد
 نموده است. 

د همراه با تضمين ، آفر بايمی دانيم که مطابق شرايط مندرج شرطنامه برعالوه
 آفر ارائه گردد. 

بدينوسيله به صورت قطعی  }نام بانک درج گردد{بر اساس درخواست داوطلب، ما 
مبلغ به حروف و ارقام درج {تعهد ميسپاريم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی 

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

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

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

 شده در آفر؛

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از  )3(
 طرف داوطلب برنده؛

جرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف فراهم نکردن تضمين ا )4(
 داوطلب برنده؛

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

 اين ضمانت در حاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:   

و  اجرا به محض دريافت تضمينباشد شده درصورتيکه داوطلب برنده شناخته  )6(
 ؛ يادستورالعمل برای داوطلبانامضای قرارداد طبق 

) امضای قرارداد با داوطلب 1درصورتيکه داوطلب برنده نباشد، به محض ( )7(
روز بعد از ختم ميعاد اعتبار آفر به شمول ميعاد تمديد  28) 2برنده؛ يا (

 }تاريخ ختم آفر درج گردد{مدت اعتبار آفر 

تحت اين تضمين بايد توسط ما قبل از در نتيجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت 
 ميعاد فوق دريافت شده باشد.

 ميباشد. 758شماره  ICCنشريهتابع مقرره تضمينات منتشره  اين تضمين

 }امضای مسئول {امضا: 

 

 }مهر گردد{مهر: 
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 آفر تضمين اظهارنامه فورمه
  05 مشورتی/ غير خدمات فورم

 }ارکات درج گرددشماره اعالن تد{    شماره اعالن تدارکات:

 }شماره داوطلبی درج گردد{   شماره شرطنامه داوطلبی:

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

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

 }نام مکمل اداره درج گردد{به: 

 مائيم که:ما اشخاصيکه در زير امضا نموديم، اظهار مين

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

تحت شرايط آفر ما از عقد قرارداد  ی پذيريم که درصورت نقض وجايب ماما م
محروم }تاريخ درج گردد{سر از  }تعداد سال درج گردد{با اداره برای مدت 

 لب تحت اين آفر شامل موارد ذيل می باشد:داوطاز  جانب وجايب نقض گرديم. 

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب؛ -1

 تغيير يا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن؛ -2

انکار داوطلب از پذيرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت های ارائه  -3

 شده در آفر؛

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از  -4

 طرف داوطلب برنده؛

فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف  -5

 .داوطلب برنده

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

 }امضای شخصی که صالحيت امضای اين اظهار نامه را دارد{امضا : 

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

 }روز، ماه و سال درج گردد{تاريخ: 

 }مهر گردد{مهر :  
 

مين آفر بايد به نام يادداشت: درصورت شرکت مشترک، اين اظهار نامه تض{
 }تمام شرکا آفر را ارائه گرد
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  REDITCLINE OF يا اعتباری تسهيالت فورمه

 06مشورتی/ غير خدمات فورم

 
بانک مکلف است اين فورمه معياری را در ورق رسمی خويش بدون هيچ (  

 )نوع تغيير به استثنای موارد داخل قوس ترتيب نمايد

 

داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد  اسم{اسم مستفيد شونده: 
 }درج گردد

 }شماره سند خط اعتباری درج گردد{شماره: 

 }تاريخ صدور سند خط اعتباری درج گردد{تاريخ: 

 

 }اسم اداره/وزارت مربوطه درج گردد{به: 

 

.......} مورخ {../../....}{داوطلب که خط {به اساس درخواست شماره 
) Line of Creditخط اعتباری ( }،ادر می گردد درج گردداعتباری برای وی ص

صادر گرديده است. اين خط  }مبلغ خط اعتباری درج گرددبالغ بر {
اعتباری صرف در صورت فسخ مراحل/قرارداد تدارکات که اين سند به منظور 

 آن صادر گرديده است فسخ يا تعديل گرديده می تواند. 

 

قوانين، مقررات، متحدالمالها و  احکام با رعايتاين خط اعتباری 
دستورات د افغانستان بانک و طبق  پاليسی ها، طرزالعمل ها و ساير 
رهنمود های داخلی بانک، با در نظر داشت صالحيت های تفويض شده در اين 

عامل و يا اعتبارات، هيأت مديران ارشد، کميته {پاليسی ها،  توسط 
ن خط اعتباری بعد از اخذ فيس و منظورگرديده است. اي }بانکنظار هيأت 

 .کميشن بانکی به داوطلب اعطا گرديده است

{داوطلب که خط اعتباری برای در صورت برنده شدن صرفًا  یاين خط اعتبار
شماره داوطلبی و نام پروژه در داوطلبی {}وی صادر می گردد درج گردد

 }سررسيدتاريخ {الی  قابل استفاده بوده وداوطلب  }از جانب آندرج گردد
 قابل اعتبار است.

 
 
 
 

 
 

 }امضای شخص مسئول درج گردد{امضا: 
 

 }دتوسط بانک مهر گرد{مهر: 
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 کشور های واجد شرايط - چهارمقسمت 

اجناس، امور ساختمانی و خدمات در تدارکات که از وجوه  واجد شرايط بودن
 عامه تمويل ميگردد.

جناس، امور ساختمانی و شرکت ها و افراد از تمام کشور ها می توانند ا
خدمات را برای تدارکات که از وجوه عامه تمويل ميگردد، ارائه نمايند. 
در حاالت ذيل اجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوری های ذيل و شرکت 

 مربوطه آن کشور ها در داوطلبی ها شرکت نموده نمی توانند:ی ها

را با اين کشور منع  جمهوری اسالمی افغانستان قانونًا روابط تجاری -1
 قرار داده باشد. 

جمهوری اسالمی افغانستان وارد نمودن اجناس يا پرداخت به افراد  -2
يا نهاد های آن کشور را به اساس قطعنامه شورای امنيت ملل متحد منع 

 نموده باشد. 

جهت معلومات داوطلبان، در حال حاضر شرکت ها، اجناس و خدمات از  -3
 داوطلبی اشتراک نموده نمی توانند: کشور های ذيل در مراحل 

 به اساس قوانين داخلی:  )1(

 }لست تمام کشور ها درج گردد{

 به اساس تعهدات بين المللی: )2(

 }لست تمام کشور ها درج گردد{
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ها تيجدول  فعال -قسمت پنجم

) ترتيب بودجه و پيگيري مصارف وزارت دفاع ملي BPET( حفظ و مراقبت) ديتابيس  (نرم افزار فعاليت های جدول 
 1399برای سال  1398بابت سال مالي 

 تفصيالت تعداد محالت ميعاد قرارداد مالحظات

شماره

 14 يكسال  

  

حفظ و مراقبت ديتابس (نرم افزار) ترتيب بودجه و پيگيري  
مصارف مطابق به معيارهاي بودجه سازي باساس برنامه 

در مطابقت با اليحه وظايف تهيه شده فرمايش دهنده كه به 
ده و اين ديتابس (نرم افزار) در ضميمه هذا تحرير گردي

  :صورت ميگيرد رياست ها و قول اردو های شش گانه ذيل
  . رياست مالي و بودجه وزارت دفاع ملي،1
  . رياست مالي و بودجه ستردرستيز،2
  . رياست اكمال و خريداري،3
  . رياست پروگرامسازي و برنامه ريزي4
  . رياست ساختمانی واداره امالک،5
  يم و اداره منابع.. رياست تنظ6
  . قوماندانی قوای هوائی افغانستان.7
  . قوماندانی قول اردوی عمليات خاص کماندو.8
  ) سيالب ننگرهار،201. قول اردوي (9

  ) تندر پكتيا،203. قول اردوي (10
  ) اتل قندهار،205. قول اردوي (11
  ) ظفر هرات،207. قول اردوي (12
  ) شاهين بلخ،209. قول اردوي (13
  ) ميوند هلمند،215. قول اردوي (14

فعال گرديده كه از طريق سيستم مذكور رياست مالي و  
بودجه از توزيع و مصرف بودجه ساالنه وزارت دفاع ملی 

 اداره و کنترول می نمايد.

1 

  
  
   

 مجمــوع كــل

 قرار شرح فوق جدول هذا ترتيب و صحت است.
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 بخش سوم: شرايط  و فورمه های قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد -قسمت ششم

 شرايط خاص قرارداد  -قسمت هفتم

 مشخصات تخنيکی و نقشه ها -قسمت هشتم

 فورمه های قرارداد -قسمت نهم
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 شرايط عمومی قرارداد -قسمت ششم

 - 1ماده 
 تعريفات 

 اصطالحات آتی معانی ذيل را افاده می نمايند:  1.1

: شخص توافق شده ميان اداره و قراردادی جهت حلمحک - 1
شرايط عمومی 8ماده  2منازعات در مطابقت به بند 

 می باشد.  قرارداد

فهرست تکميل و قيمت گذاری شده: جدول فعاليت ها - 2
که منحيث جز آفر توسط ارائه کننده مورد نيازاقالم 

 خدمات فراهم ميگردد.

غير مشورتیخدمات ارائه : تاريخ تکميل تاريخ تکميلی - 3
 که از جانب اداره تصديق ميگردد. 

داوطلب: موافقتنامه کتبی ميان اداره و قرارداد - 4
جهت اجرا و تکميل قرارداد بوده و شامل اسنادبرنده 

 می باشد. فورم قرارداد  1ماده فهرست شده 

: قيمت قابل پرداخت برای انجام خدماتقيمت قرارداد - 5
شرايط  6ماده وارده مطابق بشمول تعديالت  غير مشورتی

 می باشد. قرارداد،عمومی 

عوامل بکارنسبت ه ب قراردادی پرداخت به :مزد کار - 6
در اجرای خدمات اضافی مانند کارمندان، تجهيزات،رفته 

  به می باشد. مواد و ساير عوامل

می شرايط خاص قرارداد : طرف قرارداد مندرج اداره - 7
 باشد. 

 .دتقويمی می باشروز : روز - 8

: تمام اسعار به استثنای واحد پولاسعار خارجی - 9
 افغانی، ميباشد. 

10 - GCC  .شرايط عمومی قرارداد ميباشد : 

11 - SCC .شرايط خاص قرارداد ميباشد : 

 : جمهوری اسالمی افغانستان ميباشد. حکومت - 12

 : واحد پول افغانی ميباشد. اسعار محلی - 13

باشد، هر )JV( شرکت مشترک قراردادی: درصورتيکه عضو - 14
شرايط خاصکه در  (شريک اصلی) عضو بوده و عضو مسؤل شريک

از آن تذکر رفته، حقوق و مکلفيت های تحت قرارداد
 قرارداد را از جانب اداره انجام ميدهد. 

: اداره يا ارائه کننده خدمات ميباشد. جانب قرارداد - 15

: افراديکه از جانب قراردادی منحيث کارمندکارمندان - 16
 خدمات گماشته شده اند.  ئهو جهت ارا  خداماست

که آفر وی جهت ارائه خدمات از داوطلب: قراردادی - 17
 جانب اداره قبول گرديده است. 

از جانب  : مشخصات خدمات شامل شرطنامه کهمشخصات - 18
 ارائه کننده خدمات تسليم ميگردد. اداره ترتيب و توسط

در مطابقت قراردادی از جانب فعاليت های که: خدمات - 19
) و مشخصات و جدول1ن قرارداد که در ضميمه (به مواد اي
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 ، ميباشد. آفر شامل در یفعاليت ها

اجرای بخش از يا شرکت است که: شخص قراردادی فرعی - 20
انجام اصلیقراردادی را به نمايندگی از ده منعققرارداد 
 ميدهد.

: تفسير اين قرارداد در مطابقت به قوانينقانون نافذ 1.2  
  صورت ميگيرد.  غانستانجمهوری اسالمی اف هنافذ

اين قرارداد به يکی از زبان های ملی کشور: زبان  1.3
ترتيب و تطبيق می گردد، که منحيث لسان اصلی در تفسير

  و اجرای اين قرارداد عمل می نمايد. 

: هر گونه ارتباط بر قرار شده ميان جوانبارتباطات 1.4
در اطالعيهقرارداد بايد بصورت کتبی بوده و هرگونه 

  قابل اجرا می باشد. دريافتصورت 

در) مشخصات يا 1: خدمات در محالت مندرج ضميمه (ساحه 1.5
مشخص می اداره که توسط محالت صورت عدم تذکر محل در 

 ميگردد.  شود، ارائه

انجامتصميم، اتخاذ جهت : شخص که نماينده با صالحيت 1.6
و مجاز قابل اجرا تحت اين قرار داد هر گونه اعمال

دره اسناد الزم توسط قراردادی معرفی وشهرت وی ارائ
 . درج ميگرددشرايط خاص قرارداد 

مکلف است اجازهقراردادی : ش و بررسی ادارهيتفت 1.7
داشت های خود و قراردادی هایبررسی دفاتر، حسابات و ياد

فرعی مربوط اين قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت
 بدهد. 

، قراردادی فرعی وقراردادی اصلی: محصوالتماليات و  1.8
ساير، و ندان آنها ماليات، مکلفيت ها، انواع فيسکارم

را پرداخت و در نافذقابل اجرا تحت قوانين  محصوالت
 قيمت قرارداد شامل مينمايند. 

 -2ماده 
آغاز، 

تعديل، فسخ 
و تکميل 
  قرارداد

تاريخ امضای قرارداد توسط طرفين از اعتبار قرارداد: 2.1
، قابل اجراشرايط خاص قرارداد اريخ ديگری مندرج يا ت

 ميباشد. 

 خدمات ارائه آغاز  2.2

پالنخدمات، ارائه قبل از آغاز قراردادی : پالن کاری -1
کاری مشمول روش های عمومی، ترتيبات، اولويت و زمان
بندی تمام فعاليت ها را جهت تصويب به اداره تسليم

ئيد شده توسطتامينمايد. خدمات طبق برنامه کاری 
 . دردارائه ميگ(در صورت لزوم)  اداره

خدمات را درارائه کننده خدمات، تاريخ آغاز خدمات:  -2
قرارداد، يا به انفاذ آغاز ) روز بعد از30جريان (

 ، آغاز مينمايد. شرايط خاص قرارداد تاريخ مندرج

مندرجخدمات را به تاريخ ، قراردادیتکميل: تاريخ  2.3
، تکميل مينمايد. مگر اينکهادشرايط خاص قرارد

شرايط عمومی 2ماده 6در مطابقت به بند  دقراردا
،صورتيکه قراردادی فسخ گرديده باشد. در قرارداد

تکميلشرايط خاص قرارداد  خدمات را به تاريخ مندرج
شرايط 3ماده  8ننمايد، جريمه تآخير مطابق به بند 
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اريخوضع ميگردد. تاريخ تکميل، تعمومی قرارداد
 تکميلی تمام فعاليت ها ميباشد.  

تعديل بشمول تعديل شرايط و حدود قراردادتعديل:  2.4
در صورتقيمت قرارداد صرف تعديل يا خدمات اندازه 

موجوديت موافقه کتبی طرفين قرارداد صورت گرفته
 ميتواند.

  حاالت غير مترقبه 2.5

) عبارت ازForce Majeureحاالت غير مترقبه (تعريف:   - 1
آفات طبعی...)وادث (زلزله، جنگ داخلی، طوفان، سيالب، ح

که توانمندی انجام  جانبينکنترول يا شرايط خارج از 
مکلفيت های تحت اين قرارداد را ناممکن يا غير عملی

 . سازد

عدم انجام مکلفيت ها تحت اين قرارداد: تخطی عدم  - 2
ناشی از وقوع حاالت غير مترقبهقرارداد در صورتيکه 

مشروط بر اينکه شد، نقض يا قصور پنداشته نميشود.با
جانب متآثر شده در اسرع وقت طرف ديگری قرارداد را

قراردادیسازد.  تبی با ذکر داليل وقوع آن مطلع بصورت ک
به مکلفيت های خويش تا حدی امکان ادامه داده و راه
های بديل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غيرمترقبه

ا جستجو می نمايد. مگر اينکه اداره هدايت کتبینباشد ر
 ديگری را صادر نموده باشد.

ميعاد وقوع معادلميعاد تکميل قرارداد تمديد ميعاد:   - 3
حاالت غير مترقبه که سبب عدم انجام خدمات گرديده، تمديد

 ميگردد.

پرداخت و اخذ مستحق ارائه کننده خدماتپرداخت ها:   - 4
که بصورت مناسب و لزوم ديد در پرداختقابل مصارف اضافی 

ميباشد. ،صورت گرفته جريان ميعاد وقوع حاالت غير مترقبه

 فسخ قرارداد 2.6

در صورت وقوع موارداداره ميتواند  از جانب اداره: - 1
)30با ارسال اطالعيه در جريان حد اقل () ذيل 6) الی (1(

 نمايد:، قرارداد را قسمًا يا کالً فسخ قراردادیروز به 

خدمات ارائه شده و  درقص وارصورت عدم اصالح ند )1(
) روز بعد از30در جريان ( قراردادیانجام مکلفيت های 

 ارسال اطالعيه يا ميعاد ديگری تصديق شده کتبی اداره؛

 ؛ قراردادیدرصورت افالس يا ورشکستگی   )2(

يکاز ارائه  قراردادیروز،  )60در جريان حد اقل ( )3(
ع حاالت غير مترقبه عاجزقسمت عمده خدمات به سبب وقو

 باشد؛ يا 

در اجرا و تکميل اين قراردادیبه باور اداره،  )4(
 مرتکب فساد و تقلب گرديده است.  قرارداد

اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند
اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و اجرای

ات آتیقرارداد را رعايت نمايند. روی اين ملحوظ اصطالح
 مفاهم ذيل را افاده می نمايند: 

فساد: عبارت از درخواست، دريافت، دادن  يا -1
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پيشنهاد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم هرچيز با
ارزشيکه به صورت غيرمناسب کارکردهای جانب ديگر

 (کارمندان تدارکات) را تحت تاثير قرار دهد. 
تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان -2
قايق که عمدًا و يا سهوًا به منظور اغفال کارمندانح

و غير تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی
 مکلفيت ها صورت گيرد.  مالی و يا اجتناب از انجام

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

اصد نامناسب به شمول تحت تاثيرقراردادنبدست آوردن مق
 نادرست اعمال سائرين طرح گرديده باشد.

تهديد و يا ضرر رسانيدن بهعبارت از اجبار:  -4
کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد و يا ساير
داوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به

 صورت مستقيم يا غير مستقيم می باشد.
ل و موانع: عبارت از تخريب، تزوير،اخالايجاد  -5

تغيير يا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه
 تدارکات و يا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پيشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای -6
را که مستقيمًا يا ازطريق نماينده مرتکب فساد، تقلب،

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

داره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار وا -7
اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ، موضوع را

 در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارجاع می نمايد.  
اداره داوطلب يا قراردادی را در صورت ارتکاب -8

چهل و نهم قانون تدارکات) ماده 1اعمال مندرج فقره (
 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد. 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، -9
حسابات، يادداشت ها و سايراسنادزمينه تفتيش و بررسی 

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

: بمحض فسخ قرارداد مطابقض فسخ قراردادپرداخت بمح - 2
شرايط عمومی  2ماده  6بند  2يا جز  2ماده  2بند  1جز 

انجام قراردادی، اداره پرداخت های ذيل را به قرارداد
 ميدهد:

قناعتبرای خدمات که بصورت  6حق الزحمه مطابق ماده  )1(
  .بخش قبل از تاريخ فسخ قرارداد انجام شده باشد

 -  3ماده 
يت های مکلف

 قراردادی

را در مطابقت به ، خدماتقراردادی عموميات:    3.1
و تامين مفيديت، ت و جدول فعاليت ها با تالش مناسبمشخصا

مسلکی و با به شيوه ها و اجراآتمطابق بودن اقتصادی 
وتکنالوژی مناسب و کار برد  شيوه سالم مديريت رعايت

قراردادی ايد. ، ارائه می نمبه شيوه مصئون پيشرفته  و
در انجام اين قرارداد منحيث مشاور وفادار به اداره عمل
نموده و هر زمان در هر معامله با قراردادی فرعی يا
جانب سوم  منافع مشروع اداره را حمايت و تامين

 مينمايد. 
  تضاد منافع :  3.2  

تنها قراردادی: قراردادیمنع کميشن و تخفيفات به  - 1
ميشن،ک ساير انواعرا داشته و   6حق الزحمه مطابق ماده 
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يت های مرتبط اينفعالتخفيف، يا پرداخت مشابه از ناحيه 
مکلفيت ها تحت اينانجام  برایخدمات يا  قرارداد يا 

از عدم همچنان. ارائه کننده قرارداد را اخذ نمی نمايد
توسط کارمندان، قرارداديان اضافی پرداختاخذ هر گونه 

 د. حاصل می نماياطمينان  خويشبط و نماينده مرت فرعی
:قراردادیعدم اشتراک در تدارکات پروژه ناشی از  - 2

ارائه کننده توافق می نمايد که در جريان اجرای اين
قرارداد يا بعد از فسخ آن خود و يا اشخاص مرتبط به آن
و قرارداديان فرعی وی و اشخاص به مرتبط به آنها از

اجناس، امور ساختمانی و اشتراک در تدارکات فراهم سازی
یخدمات به پروژه که ناشی از اين خدمات باشد اشتراک نم

 د. ناينم
ارائه کننده خدمات و اجتناب از فعاليت های متضاد: - 3

قراردادی های فرعی بشمول کارمندان آنها بصورت مستقيم و
 توصل نمی ورزند:غير مستقيم در فعاليت های ذيل 

با که ر جريان قراردادهر فعاليت مسلکی و تجاری د )1(
 قرارداد در تضاد باشد؛ اين فعاليت های تحت 

درجريان قرارداد، ارائه کننده خدمات و قرارداديان )2(
در جريان اجرایکارمندان دولتی وی نمی توانند فرعی 

برای فعاليت های تحت اين قرارداد را وظيفه يا در رخصتی
 به کار گمارند. 

بعد از  يط خاص قراردادشرا ساير فعاليت های مندرج  )3(
  فسخ اين قرارداد،

، قرارداديان فرعی و کارمندان آنهاقراردادی: محرميت 3.3
) سال بعد از تکميل2در جريان قرارداد يا در جريان (

مقرارداد، هرگونه معلومات اختصاصی يا معلومات محر
بدون موافقه کتبی قبلی اداره نبايدرا قرارداد  مرتبط

 افشا نمايند. 
 قراردادیفراهم نمودن بيمه توسط  3.4

بيمه را با در نظرداشت موارد ذيل فراهم میقراردادی 
، مگر اينکه در شرايط خاص قرارداد طور ديگر تذکرنمايد

  :رفته باشد
با پوشش رايط تصديق شده ادارهبيمه خطرات با ش - 1

شدنفراهم  و اطمينان از شرايط خاص قراردادمندرج 
 ؛قراردادی فرعی

مبنی بر اينکه بيمه فوق اخذ و حق  شواهد ارائه - 2
   به درخواست اداره. بيمه جاری پرداخت گرديده،

 ميباشد. قبلی اداره تائيد  نيازمند فعاليت های که 3.5  
 بخش از خدمات؛ فرعی جهت ارائه دادعقد قرار - 1
) ذکر3تعيين کارمند که نام های آنها در ضميمه ( - 2

 رداديان فرعی)؛و قرا قراردادی (کارمندان کليدی نشده
 و ؛کاری پالنتغيير  - 3
از آنشرايط خاص قرارداد  ديگری که در فعاليت های - 4

  تذکر رفته باشد. 
 مکلفيت های گزارش دهی 3.6 

) را به تعداد و2ضميمه (و اسناد مندرج  گزارش قراردادی
 مندرج ضميمه تسليم مينمايد. ميعاد در جريان 

 جريمه تآخير  3.7 
يمه تآخير به نرخ، جردادیقرار: پرداخت جريمه تآخير - 1

را در مطابقت به حکمشرايط خاص قرارداد   روزانه مندرج
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طرز العمل تدارکات پرداخت می نمايد. حد هشتميکصد و 
فيصد )10(اکثر رقم پولی جريمه تآخير يا غيابت الی 

قيمت مجموعی قرارداد ميباشد، هرگاه مجموع مبلغ محاسبه
حد اکثر خود برسد، ادارهشده جريمه تآخير يا غيابت به 

جراآت بعدی را درمی تواند قرارداد را فسخ نموده، ا
د.  پرداخت جريمه تآخير مسؤليت هایزمينه مرعی دار

 ارائه کننده خدمات را متآثر نمی سازد.
در صورتيکه تاريخ تخمينیتصحيح اضافه پرداخت:  - 2

تکميل بعد از پرداخت جريمه تآخير تمديد گردد، اداره
تعديل تصديقنامهتوسط قراردادی را با  ه پرداختاضاف

 پرداخت بعدی را تصحيح می نمايد. 
واقص در جرياندر صورتيکه نعدم اجرای مجازات:  - 3

اطالعيه از جانب اداره، تصيحيح نگردد،ميعاد مندرج 
را به اداره پرداخت می  تآخيرارائه کننده خدمات جريمه 

نه تصحيح ودی هزينمايد. مبلغ قابل پرداخت منحيث فيص
شرايط عمومی قرارداد  7ماده  2بند  بررسی نواقص، مندرج

 می باشد. شرايط خاص قرارداد و 
داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت :تضمين اجرا 3.8
) روز بعد ازدريافت نامه قبولی آفر، تضمين اجرای10(

، درشرايط عمومی قراردادقرارداد را در مطابقت با 
تذکر صفحه معلومات داوطلبین بانکی) که در فورم (تضمي

رفته و به اسعار که در نامه قبولی از آن نامبرده شده
در صورت ارائه تضمين اجرا بشکل است، ارائه نمايد.

تضمين بانکی، داوطلب می تواند تضمين اجرا را از يک
بانک مقيم در جمهوری اسالمی افغانستان يا بانک خارجی

که نماينده بمنظور اجرای اين تضمينقابل قبول اداره 
در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نمايد.

) روز بيشتر از تاريخ تکميل قرارداد28تضمين اجرا (
 اعتبار دارد. 

 -4ماده 
کارمندان 
 قراردادی 

شايستگی، وظيفه : عناوين، جزئياتجزئيات کارمندان 4.1
کارمندان کليدی تند اقل و ميعاد پيش بينی شده گماشح

) درج می باشد.  فهرست کارمندان3در ضميمه ( قراردادی
و قرارداديان فرعی به شمول عناوين قراردادی کليدی

) توسط اداره تصديق می3ضميمه ( در آنها و ناموظايف 
 گردد.

 تعويض کارمندان 4.2 
هيچ تغييری در کارمندان کليدی صورت گرفته نمی  -1

درصورتيکهموافقه اداره باشد. تواند. مگر اينکه به 
تغيير کارمندانقراردادی بنابر داليل خارج از کنترول 

کليدی ضروری باشد، تعويض صرف با کارمندی با شايستگی
 معادل يا باالتر صورت گرفته می تواند. 

کارمند قراردادی، يلدالبا درخواست اداره با ذکر   -2
ب قابلخود را با کارمند ديگری با شايستگی و تجار

 : تعويض می نمايد در موارد ذيل قبول اداره
درصورتيکه کارمند سوء رفتار جدی انجام داده باشد؛ )1(

 يا
 عدم قناعت از انجام کارمند با ذکر داليل معقول.  )2(

 -5ماده 
تعهدات 
  اداره

: اداره تالش می نمايد تامعافيت هاهمکاری و  5.1
حکومتو معافيت های که از جانب  کمک هااز  قراردادی

 فراهم ميگردد، مستفيد گردد. 
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قوانين: در صورت تغيير تغيير در قوانين قابل تطبيق 5.2
که سبب افزايش يامربوط به ماليات و محصول گمرگی 

، حقميگرددقراردادی کاهش مصرف خدمات انجام شده 
الزحمه و مصارف باز پرداخت قابل پرداخت تحت اين

افزايش يا کاهش فينبا موافقه طر قراردادیقرارداد به 
)1(اجزا  طبق مبلغ ذکر شدهبه يافته و تعديالت مربوط 

 صورت ميگيرد.  6ماده  2) بند 2و (
: اداره خدمات و تسهيالت مندرج ضميمهخدمات و تسهيالت 5.3
 ، ارائه می نمايد.  به قراردادی) را 6(

 -6ماده 
 پرداخت به
 قراردادی 

مبلغ ردادیقرا پرداخت ها به :پرداخت باالمقطع 6.1
مجموعی ثابت بوده و از قيمت قرارداد که در بر گيرنده

انجام خدماتمصارف در  مصارف قراردادی فرعی و ساير
به بيشتر بوده نمی تواند. ،می باشد) 1مندرج ضميمه (

افزايش قيمت، 5ماده  2حالت مندرج بند استثنای 
در صورت موافقه 6ماده  2بند قرارداد از مبلغ مندرج 

پرداخت 6ماده  3و بند  2ماده  4بند  تبی طرفين مطابقک
 صورت ميگيرد.   اضافی

پول واحدقيمت قابل پرداخت به : قيمت قرارداد 6.2 
 . شرايط خاص قراردادمندرج افغانی و يا ساير اسعار 

تفکيک قيمت: ارائه شده خدمات اضافیبه  پرداخت 6.3
ابل) جهت تشخيص حق الزحمه ق5) و (4مجموعی ضمايم (

2ماده  4بند  مطابق خدمات اضافی موافقه شدهبه پرداخت 
ارائه گرديده است. 

در مطابقت به جدول پرداخت پرداخت شرايط پرداخت: 6.4
پسصورت ميگيرد.  شرايط خاص قرارداد مندرج
(تجهيزات، مواد و اکماالت) در مقابل تضمينپرداخت

خاص شرايطميعاد اعتبار مندرج و بانکی با مبلغ معادل 
شرايط خاص، ارائه ميگردد. مگر اينکه در قرارداد
 طوری ديگری از آن تذکر رفته باشد.  قرارداد

 تعديل قيم 6.5
در قيمت وقوع نوسانات به اثر  می تواندتعديل قيمت  -1

شرايط خاص صرف زمانی صورت ميگيرد که درمصرفی  عوامل 
 از آن تذکر رفته باشد.  قرارداد

 مزد کار  6.6
صرف در صورت دستور کتبی قبلی ات اضافیبرای خدم -1

 استفاده ميگردد.  مدير پروژه
ارائه کننده خدمات تمام خدمات قابل پرداخت تحت نرخ -2

روز کاری اين ماده را در فورمه های تآئيد شده اداره
) روز2( مايد. هر فورمه تکميل شده در خاللثبت می ن

تصديق 1 ماده 6از جانب اداره  در مطابقت به بند  یکار
گردد. پرداخت صرف در موجوديت فورمه هایمی و امضاء 
 امضاء شده، صورت ميگيرد.  مزد کار
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 -7ماده 
کنترول 
 کيفيت

  
  
  
 

روش و اصول بررسی خدمات غير مشورتی به :تشخيص نواقص 7.1
خدماتمی باشد. اداره، شرايط خاص قرارداد  مندرجشکل 

ر صورتغير مشورتی انجام شده را بررسی نموده و د
را مطلع می سازد. اين بررسی قراردادی موجوديت نواقص،

های قراردادیخدمات غير مشورتی تآثيری بر مسؤليت 
نواقص را بهور بررسی خدمات و تشخيص ندارد. اداره دست

هر قسمت خدمات غير مشورتی قراردادی  و داده  قراردادی
ايد.می نمبررسی   دارای نواقص است را که به باور اداره

در اق ن رف اد قراردادي خاص درشرايط
 نواقص و اجرای جريمه رفع  7.2

ميعاد رفع  نواقص الی موجوديت نواقص، تمديد -1
 ميگردد.

در طوليه رفع نواقص را اطالعمندرج نواقص  قراردادی -2
 می نمايد. رفع، اطالعيهزمان مندرج 

در طول زمان مندرجنواقص را  قراردادیدر صورتيکه  -3
اداره مصارف رفع نواقص رفع ننمايد، در اينصورتاطالعيه 

مبلغ و جريمه عدم رفع نوافص اين قراردادی را بررسی و
   را پرداخت می نمايد. 3ماده  7بند  3مندرج جز 

حل  - 8ماده 
  منازعه

 حل منازعه بطور دوستانه:  8.1
ت حلاداره و قراردادی حد اکثر تالش خويشرا جه -1

منازعات بطور دوستانه که ناشی يا مرتبط به قرارداد
 يا تفسير آن باشد، انجام ميدهند. 

 مرجع حل و فصل منازعات:  8.2
) روز جانبين در حل منازعه يا28هرگاه در خالل ( -2

اختالفات توسط مشورۀ دوجانبه به نتيجه نرسند، موضوع
ادشرايط خاص قراردبه مرجع حل وفصل منازعات مندرج 

  ارجاع ميگردد.
  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:  8.3

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

اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را - 2
 پرداخت می نمايد.
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 شرايط خاص قرارداد  7قسمت 
 

واد م
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

بند  1جز 
  1ماده  1

 . }دفاع ملیازجانب وزارت محترم  {حکم 

بند  5جز 
 1ماده  1

 .}بعدًا تعين خواهد شد {قيمت قرارداد 

بند  7جز 
 1ماده  1

 می باشد.} دفاع ملیوزارت  {اداره 

بند  9جز 
 1ماده  1

 .}{ بعدًا تعين خواهد گرديدمسؤلنماينده 

بند 16جز 
 1ماده  1

 .} بعدًا تعين خواهد گرديد {قراردادی 

 2بند 
 1ماده 

قانون تدارکات عامه وساير :قانون نافذ بر اين قرارداد
 .می باشد قوانين مربوطه جمهوری اسالمی افغانستان

 3بند 
 1ماده 

ان آفر نيززبان قرارداد زب می باشد. دریزبان قرارداد 
 ميباشد.

 4بند 
 1ماده 

 آدرس هر دو جانب قرار ذيل ميباشد:

  نام اداره:

 } {قابل توجه: 

 } { آدرس:

 } {شماره تماس

 } {طبقه يا شماره اطاق: 

 } {شهر: 

 {}تليفون: 

 }شماره فکس درج گردد{شماره فکس: 

 }{ايميل آدرس: 

  :قراردادی

 } {قابل توجه: 

 } { آدرس:

طبقه و شماره اطاق در صورت ضرورت{ه اطاق: طبقه يا شمار
 }درج گردد

 } {شهر: 

 } {تليفون: 
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واد م
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

 }شماره فکس درج گردد{شماره فکس: 

 }ايميل آدرس: 

 6بند 
  1ماده 

 بعدًا تعين خواهد گرديد: نماينده های با صالحيت

 اداره: 

 } می باشد. بعدًا تعين خواهد گرديد نماينده با صالحيت {

 : قراردادی

  می باشد.}  بعدًا تعين خواهد گرديد {نده با صالحيت نماي

 1بند 
  2ماده 

 می باشد. } بعد از امضا قرارداد {قرارداد  تاريخ انفاذ

بند  2جز 
  2ماده  2

 می باشد. }بعد از عقد قرارداد  {تاريخ آغاز خدمات 

 3بند 
  2ماده 

  می باشد. بعد از عقد قراردادماه  12 تاريخ تخمينی تکميل

بند  3جز 
 2ماده  2

بعد از عقد قرارداد {بعد از فسخ قرارداد از فعاليت های 
 . داری گردد خود} تعين خواهد گرديد

 4بند 
 3ماده 

قابل :موارد ذيل را شامل ميگردد خطرات و پوشش بيمه
  تطبيق نيست

بند  4جز 
 3ماده  5

  عبارت اند از: فعاليت هایساير 

بند  1جز 
 3ماده  8

 در فی روز  % 0.1 جريمه تآخير صدی في

بند  3جز 
 3ماده  7

  فيصدی جريمه عدم اجرای رفع نواقص:
 قابل تطبيق نيست

بند  
 5ماده  1

نمی تطبيق قابل :اری و معافيت ارائه شده به قراردادیهمک
 باشد

بند  1جز 
 6ماده  2

  مبلغ قابل پرداخت به واحد پول افغانی می باشد.

 4بند 
 6ماده 

 پرداخت مطابق جدول ذيل صورت ميگيرد:پيش 

 )قابل تطبيق نمی باشد(  

پرداخت پيشرفت کار در مطابقت به معيار معين شده با -1
بخش ارائه تصديق اداره که خدمات بصورت قناعتنظرداشت  در

 :صورت می گيرد گرديده در مطابقت به شاخص های ذيل

کار انجاماز پيشرفت   دفاع ملیتصديق وزارت به اساس {
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واد م
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

 } شده

عدم صدور تصديقنامه يا اجتناب از ارائه آن توسط  درصورت
اداره در خالل مدت يک ماه بعد از تکميل قسمت خدمات غير

اين تصديق نامه ،مشورتی يا در يافت انوايس قراردادی
صادر شده پنداشته شده و پرداخت پيشرفت کار به قراردادی

 صورت می گيرد. 

با اولين پرداخت آغاز و الی پرداختپس پرداختتصفيه  -2
قابل( قيمت قرارداد به صورت کامل خاتمه می يابد.فيصد  90

 )تطبيق نمی باشد

بصورت پس پرداختدر صورت که پس پرداختتضمين بانکی    -4
قابل( ميگردد.مسترد کامل باز پرداخت گرديده باشد، 

  ).می باشدتطبيق ن

 5بند 
 6ماده 

 دو قسط قرار ذيل انجام ميگردد. در پرداخت پول متعهد

فعاليت های اساسی پروژه حفظ و مراقبت درتکميل  60% -1
جريان سه ماه اول براساس پيشرفت کار با ارئه راپور

 .مرجع مندرج شرطنامه  14تصديق 

تکميل فعاليت های متباقی پروژه حفظ و مراقبت در 40% -2
وجريان نه ماه بعدی برای ارائه تکميل خدمات حفظ 

دوازدهمراقبت ديتابيس با ارائه راپور نهائی به تصديق 
 مرجع مندرج شرطنامه.

بند  1جز 
 6ماده  5

 .مجاز نيست :تعديل قيم قرارداد

 1بند 
  7ماده 

اداره قرار ذيل ميباشد. روش بررسی و ارايه خدمات از سوی 

 2بند 
 7ماده 

 ميعاد رفع نواقص:
 : مبلغ و جريمه عدم رفع نوافص

  ل تطبيق نيستقاب

 2بند 
  8ماده 

 تعين خواهد شد. دفاع ملیازجانب وزارت محترم  حکم



12 
 

 و نقشه ها خدمات غير مشورتیمشخصات  -قسمت هشتم
 ايط خصوصی قراردادشـــر

  

)BPET( اتمصــارف پيگيــري(نــرم افــزار) ترتيــب بودجــه و  ديتابس حفظ و مراقبتبرای 
 برنامه مطابق به معيارهای بودجه سازی به اساس

تطبيق و انسجام مناســبات بــين فرمــايش دهنــده و فرمــايش ،ميبمنظور تنظ  اين شرايط
 گيرنده وضع گرديده است.

  هدف قرارداد
عبارت از تهيــه و فــراهم نمــودن تســهيالت مربــوط بــه سيســتم

ت هر واحــد متفــاوت وا) بوده که نظر به ضروريBPETديتابيس (
  ميباشد. هاداره مربوطمطابق به اليحه وظايف 

  تشريح پروژه:

مطــابق )ترتيب بودجه و پيگيری مصارف( حفظ و مراقبت ديتابيس
دفــاع ملــی بودجه سازی به اساس برنامه در وزارتمعيارات به 

بمنظــور تــأمين وظــايف ذيــل صــورت جمهوری اسالمی افغانســتان
  ميگيرد:

o  درج معلومات در سيستم با استفاده از جــدول حســابات)Chart of 
Account ( بودجــهعمــومي ين و ئخــزاعمــومي که توسط رياست های
ماليه بمنظور ثبــت و پيگيــری بودجــه و مصــارفجليله وزارت 

، ساير وزارت خانــه هــایمطابق به نيازمنديهای وزارت ماليه
 و دونرها طرح و توحيد شده است. دولتی

o فورم ترتيب بودجه در هر واحد دومی بودجه ســاز منــدرج ايــن
 قول اردوهای ساحوی به اساس تثبيت احتياج.شرطنامه در 

o ارسال بودجه پيشبينی شده واحد های دومی بودجه ســاز منــدرج
 اين شرطنامه به واحد های اول بودجه ساز بصورت آنالين

o فورم ترتيب بودجه در هر واحد بودجه ساز مندرج اين شرطنامه
 در مرکز.

o م بودجــهفورم توحيد بودجه پيشبينی شده  توسط واحد هــای دو
 در مرکز.ساز و واحد های اول بودجه ساز مندرج اين شرطنامه 

o ارسال آنالين توحيد بودجه پيشــبينی شــده توســط رياســت هــای
بودجه ساز مندرج اين شرطنامه به رياست مالی و بودجه وزارت

 دفاع ملی.

o ارتباط مستقيم واحد های دوم بودجه ساز مندرج اين شــرطنامه
 يداری.با رياست اکمال و خر

o ارتباط مستقيم واحد های دوم بودجه ساز مندرج اين شــرطنامه
 با واحد های دوم بودجوی (مديريت های مالی قول اردو).

o ارتباط واحد های اول بودجه ســاز منــدرج ايــن شــرطنامه بــا
(ترتيب بودجه و پيگيری مصارف) در مرکز  و قــول BPETسيستم 

 اردوهای ساحوی.

o بــامنــدرج ايــن شــرطنامه دجه ســاز ارتباط واحد های اول بو
 رياست اکمال و خريداری. 

o  دوازدهتأمين ساير نيازمندی هــای مــورد ضــرورت واحــد هــای
 .گانه

جانب متعهد جهت اجرای نيازمندی های مرجع عايــده مطــابق بــه
شرطنامه صرفًا در موارد تهيه و فراهم سازی برنامه هــای نــرم

نرم افزار برای سيستمافزار و پروگرام های تخنيکی مربوط به 
ديتابيس مکلف ميباشد که تجهيزات از قبيــل ســرور، کمپيــوتر،
پرنتر و ديگر ابزار سخت افزار مــورد نيــاز شــعبات اســتفاده
کننده بدوش وزارت دفاع ملی بوده که از طريــق رياســت محتــرم
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  مخابره ستردرستيز اکمال ميگردد.

  موقعيت پروژه:

نرم افزار) در قول اردوی هــایحفظ و مراقبت ديتابيس (پروژه 
ساحوی و رياست هــاي وزارت دفــاع ملــی و ستردرســتيز جمهــوري

  اسالمي افغانستان قرار ذيل ميباشد:

 .) سيالب ننگرهار201. قول اردوي (1

 .) تندر پكتيا203. قول اردوي (2

 .) اتل قندهار205. قول اردوي (3

 .) ظفر هرات207. قول اردوي (4

 .) شاهين بلخ209. قول اردوي (5

 .) ميوند هلمند215. قول اردوي (6

  . برج شهرارا شهرنو. رياست مالي و بودجه وزارت دفاع ملي7

. داخل قرارگاه وزارت دفــاع. رياست مالي و بودجه ستردرستيز8
 ملی. (شش درک)

 خواجه بغرا . رياست اكمال و خريداري،9

ه وزارت. داخــل قرارگــا. رياست پروگرامسازي و برنامه ريزي10
 دفاع ملی. (شش درک)

 . چهارهی صحت عامه کابلواداره امالک یساختمان استي. ر11

. داخــل قرارگــاه وزارت دفــاعو اداره منابع ميتنظ استي. ر12
 ملی. (شش درک)

  قوماندانی قوای هوائی افغانستان. خواجه رواش کابل 13

  قوماندانی قول اردوی عمليات خاص کماندو. ريشخور کابل14

  تعديل در قرارداد:

هرگاه در جريان قرارداد تزئيد و تنقيص بوجود می آيد به عين
فيات و مشخصات قرارداد مطابق قانون مکلــف اســت مــواد شــامل
تثبيت احتياج دوسيه هذا را فراهم نمايد و اجرای آن بر حســب
پيشنهاد شعبه عايده، منظوری مقامات ذيصالح و تصديق وجــوه آن

  ی محترم سيستيکا صورت ميگيرد.از طرف قوماندان

  اهليت داوطلب:

BPETداشتن يک طرزالعمل کــاری (کتــاب رهنمــا) از سيســتم  - 1
 بطور بخشوار.

داشتن کارمندان کليدی و متخصص دربخشــهای مــورد نيــاز در - 2
 ديزاين و توسعه نرم افزار.

نفر مسلکی و با تجربه جهت ارايه آموزش و خــدمات 2داشتن  - 3
 ر محل مندرج اليحه وظايف.حفظ و مراقبت برای ه

 ارايه ليست شهرت و سوانح کارمندان کليدی. - 4

(ترتيــب بودجــه و BPETمربوط ديتابيس  Source Codeموجوديت  - 5
 پيگيری مصارف).

) تــن از1شـــــرکت متذکره موظف اســت تــا در هــر محــل ( - 6
افسران وزارت دفاع ملی را به صــورت مســلکی و تخنيکــی در

) آمــوزش داده وBPETسيســتم ( حفــظ ، مراقبــت و نگهــداری
برايشان سرتفيکت های توانائی کاری شان را توزيع نماينــد
همچنان از چگونگی توانائی افسران متذکره وزارت دفاع ملی
را اطمينان دهند در صورتيکه تــيم آمــوزش ديــده توانــائی
پيشبرد حفظ ، مراقبت و نگهداری سيستم مــذکور را نداشــته

  ئول خواهد بود.باشند شرکت متذکره مس

) در رياســت هــایBPETنظر به نيازمندی هــای يوميــه سيســتم (نيازمندی سيستم به
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مرکزی و قــول اردوهــای ســاحوی وزارت دفــاع ملــی بــه حفــظ و  حفظ و مراقبت
مراقبت، جانب فرمايش گيرنده مکلف است تا يــک هفتــه بعــد از
عقد قرارداد به اجرای حفظ و مراقبــت يوميــه سيســتم متــذکره

  اقدام نمايد.

 Sourceکود منبع يا 
Code نرم افزار  

  

BPET) سيستم ديتــابيس Source codeفرمايش گيرنده مکلف است تا (
مربــوط بــه Copy Rightرا طبق شرايط مربوط بــه اليســنس و اصــول 

با در نظرداشت قوانين وزارت دفاع ملــی بــه جانــب BPETسيستم 
  فرمايش دهنده تسليم نمايد.

ــا ــت ديت ــا امني ي
محرميـــــــــــــت
اطالعـــــــــــات:

فرمايش گيرنده بايــد هرنــوع ســهولتهای تخنيکــی جديديکــه - 1
مطابق به معيارات تکنالوژی در اين عرصه بوجود می آيــد و
سيستم ديتابيس آنرا ايجاب مينمايد جهت آسانی کار بجانــب
فرمايش دهنده اجراء نمايد، طوريکــه خــالف مــواد شــرطنامه

 محرميت در آن مرعی گردد. واقع نگرديده و اشد

از اينکه رياست محترم مخابره تأمين کننده انترنــت بــوده - 2
در مورد جلوگيری از ورود ويروس و هکرهای مضر و جاسوسهای
انترنتی نيز مسئوليت دارد اما عالوه بر آن در صورت لــزوم
اگر هکر يا ويروســی داخــل سيســتم ديتــابيس ميشــود جانــب

ع کوشش و تالش جهت دفــع ويــروس وفرمايش گيرنده از هيچ نو
هکرهای مخرب دريغ نورزد، اما در حفظ محرميت اسناد مــالی

اردوی ملی افغانستان و ساير مصــئونيت هــای الزم بودجویو 
جانب فرمايش گيرنده مکلفيت تام داشــته و در ايــن راســتا

 غفلت قابل قبول نيست.

ـــورد ـــيل در م تفص
  اسناد پرداخت

شاندهنده اجراآت متعهد در اين قــرارداداسناد کارکردگی که ن
ميباشد همانا  تصديق مراجع  به امضــای آمــر اداره اســت کــه
هرقطعه آنرا عنوانی رياست مــالی و بودجــه وزارت دفــاع ملــی
ارسال و بعد از بررسی و توحيد رسمًا به رياست محتــرم تنظــيم

)7- واداره منابع گسيل شده و از آنطريق دوباره توسط فــورم (م
و بودجــه وزارت دفــاع ملــی جهت اجرای پرداخت به رياست مالی

    ) راجع ميگردد.16- جهت ترتيب فورم (م

ــــت پرداخ
  ها:

  

  

  

  

  

  

  مشخصات

  پرداخت برای ارائيه حفظ و مراقبت بداخل دو قسط ذيل:

 

) تکميل فعاليت های اساســی پــروژه حفــظ و مراقبــت در60%( - 1
ارائــه راپــور جريان سه ماه اول براساس پيشــرفت کــار بــا

 تصديق دوازده مرجع مندرج شرطنامه.

) تکميل فعاليت های متباقی پــروژه حفــظ و مراقبــت در40%( - 2
جريان نه ماه بعدی برای ارائه تکميل خدمات حفظ و مراقبــت
ديتابيس با ارائه راپــور نهــايی بــه تصــديق دوازده مرجــع

 مندرج شرطنامه.

  

  انون تدارکات مـلی.مطابق به ق :رـــــــــــــــــتضمين آف

  مطابق به قانون تدارکات ملی. ء:راـــــــــــــتضمين اج

  مطابق به قانون تدارکات ملی. اجــــــرای عطــالـــــت:

  زبان رسمی کشور  زبان قرارداد
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 قانون تدارکات طرزالعمل تدارکات ميباشد.  قانون نافذه:

تـــاخير در پروســـه
  تطبيق پروژه:

  

كار پروژه فرمايش گيرنده در مقابل هــردر صورت تاخير در  - 1
) افغــاني از مجمــوع%0.1روز تــاخير مكلــف بــه پرداخــت (

)%10قرارداد بوده که حداكثر مبلغ خساره های نقدی الــي (
 حجم قرارداد خواهد بود.

در صورت عدم عقد قرارداد جديد، فرمايش گيرنــده ميتوانــد - 2
ديگــر نظر به ضرورت شعبه عايده الي عقــد قــرارداد جديــد

قرارداد حفظ و مراقبت را با عين فيات البته با موجوديــت
  تخصيص و منظوري آمر اعطا به پيش برد.  

) بــرای يــکBPETميعاد مجموعی پروژه حفظ و مراقبت ديتــابيس (  ميعاد پروژه:
  سال ميباشد.

  زمان کاری:

  

اجرای خدمات حفظ و مراقبت سيستم ديتابيس از لحاظ تخنيکی - 1
اعته بوده ولی ارايه خدمات آمــوزش پرســونل و) س24بطور (

ساير موارد مربوط به پيشبرد ديتابيس مطابق به پالن رســمی
 جداگانه تنظيم ميگردد.

زمان مشخص برای تکميل خدمات حفظ و مراقبت ديتابيس از هر - 2
قطعه و جزوتام متفاوت بوده تا زمانيکه نيازمندی شان بــه

ابيس ايجــاب نمايــدادامه خدمات  تعلــيم  و آموزشــی ديتــ
افراد مسلکی و فنی فرمايش گيرنده مکلف به اجــرای خــدمات

  مربوطه در آن قطعات ميباشند.

– کابــل – برج شــهرارا –رياست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی آدرس فرمايش دهنده:
  افغانستان

  

  

  

 
 نيازمنديهای تخنيکی سيستم: 

مطابق به  )ی مصارفترتيب بودجه و پيگير( حفظ و مراقبت ديتابيس
 ) در وزارتBPET Databaseبودجه سازی به اساس برنامه (معيارات 

بمنظور تأمين وظايف ذيل صورت  دفاع ملی جمهوری اسالمی افغانستان
 ميگيرد:

  
 درج معلومــات در سيســتم بــا اســتفاده از جــدول حســابات دولــت 

ت هــای که توسط رياس) Chart of Account(افغانستان  جمهــوري اسالمي
ماليه بمنظــور جليله بودجه وزارت رياست عمومي ين و ئخزاعمومي 

ثبت و پيگيری بودجــه و مصــارف مطــابق بــه نيازمنــديهای وزارت 
و دونرها طرح و توحيد شــده  ، ساير وزارت خانه های دولتیماليه
 است.

  دفــاع گزارشــات الزم بــرای مقامــات وزارت و ارائه انواع تأمين
 دونرها.ماليه و ملي، وزارت 

 
مطابق به بودجه ســازی بــه  اتديتابس ترتيب بودجه و پيگيری مصارف

استفاده کننده (يوزر) و بايد دارای يک سيستم دخولی  اساس برنامه
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دسترسی اشخاص غير مســئول بــه بوده که از  رمز عبور (پسورد) مشخص
 نحو غير رسمی جلوگيری گردد.

 

 
 :بخش های الزم

و حفــظ و مراقبــت را بايد طوری ترتيب اين ديتابس فرمايش گيرنده 
نمايد، که بصورت بخشوار بوده و بــا بخشــهای کــاری ذيــل ســازگار 

 باشد:

بخش پيگيری بودجه و تخصيصــات برنامــه (بودجــه عــادی و  .1.1
 انکشافی)

 بخش پيگيری مصارف (بودجه عادی و انکشافی)  .1.2
وزارت ماليــه و فنــد  10000بخــش پيگيــري كودهــاي وجــه ( .1.3

 ) و ناتو.CSTC-Aانداني محترم دفتر (کودهای کمکی قوم
 .بخش محاسبه و تصفيه پيشکی .1.4
 ات مالی و بودجوی.گزارشو ارائه انواع  ترتيببخش  .1.5
 .تفکيک وظايف (يوزر) بااستفاده کننده  مشخصاتبخش  .1.6
 بخش رهنمايی سيستم برای استفاده کنندگان ديتابيس. .1.7

 

 
  :نيازمنديهای گزارشدهی

سيستم بايد در مطابقت و سازگاری با تمام گزارشات متوقعه از اين 
کــه ) Chart of Account(افغانســتان  جمهوري اسالميجدول محاسبات دولت 

مورد تجديــد و توحيــد  که در هرسال مالی ماليهجليله توسط وزارت 
گزارشات متعــدد در رابطــه بــه بودجــه عــادی و  ،قرار گرفته باشد

 .الزم ميباشد نظر به نيازمندی هر واحد انکشافی
 

  :تأمين برنامه آموزشی

مرتبط به ديتــابيس  اساسی و آموزش های ايجاب مينمايد تا تعليمات
) محل ارائه شود، طوريکه 12برای ( (ترتيب بودجه و پيگيری مصارف)

نهايت نيازمندی همان ادارات را کفايت کــرده و بتواننــد کارهــای 
صارف) را محوله مربوط به سيستم ديتابيس (ترتيب بودجه و پيگيری م

 به خوبی انجام دهند.
 

  :تنظيم و حفظ و مراقبت ،سيستم اداره 3.1
a.  جدول حسابات)Chart of Account( 
b.  ذخيره نمودن معلومات منحيث کاپی دوم در جای محفوظ

)(Backup 
c. (يوزر) ايجاد ID برای استفاده کنندگان جديد 
d. تجديد مشخصات استفاده کنندگان فعلی 
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تواتر قرار ذيل در قســمت امــور کــاری تدوير برنامه های آموزشی م
ديتابس برای آنعده کارمندان که طی گزارش ارزيــابی نيازمنــديهای 

 آموزشی شناسائی ميشوند:
 

  :سيستم های کاری 3.2
a. هاي عادي و انكشافي. چگونگی ثبت و پيگيری بودجه 
b. چگونگی ثبت مصارف. 
c.  مالي و بودجوي. دريافت گزارشات مختلفچگونگی 
d. مالي و بودجوي. مه های مختلفچگونگی ترتيب فور 

 
بــا  فرمايش گيرنده  يک رهنمود را که تمام بخشهای کاری ديتــابيس

را شامل بــوده و همچنــان يــک رهنمــود  تفکيک اليحه وظايف هر قطعه
راقبت و ــــــم، حفــظ و مـاضــافی را جهــت تنظــيم و تقويــت سيستــ

فــراهم برای فرمــايش دهنــده ) سيستم Trouble Shootingع مشکل (ــــرف
 خواهند نمود. 

 
 سيستم:حفظ و مراقبت 

 بعــد از تكميــل پــروژهفرمايش گيرنده در قســمت تطبيــق ديتــابيس 
ی را فراهم خواهند نمــود. ئمتعاقب مرحله تطبيق ابتدائی همکاريها

صورت گرفته و فرمــايش فرمايش دهنده درخواست جهت همکاری از جانب 
نمود. مسايل و مشکالت  ساعت به آن رسيدگی خواهند 48گيرنده در طی 

 :تقسيم ميشوندذيل که بروز خواهد نمود به دو دسته 
(که ميتوان آنرا بدون انکشاف يــا تنظــيم مجــدد  :مسايل جزئی -

  .ديتابيس رفع و يا حل نمود)
(که مستلزم تغير عمده در سيستم ميباشــد) و يــا  :مسايل عمده -

ابــل مسايل که جهت باال بردن ظرفيــت کــاری مســتلزم انکشــاف ق
مالحظۀ نسخه ابتدائی گرديده و يا منتج به ايجاد نســخۀ جديــد 
ديتابيس گردد. انکشافات بعدی تحت پوشش ايــن قــرارداد قــرار 

 نميگيرد. 
 

ديتــابس  حفظ و مراقبت ايجاد، نصب و خالصه معلومات زمانی در باره
 .بعد از ختم تطبيق پروژه

 
کسال: يحفظ و مراقبت ميعاد

 هی ليت های راپوردئومس
 :که بايد ارائه گردديگزارشات

 را ارائه مينمايد:  فرمايش گيرنده گزارشات ذيل

دوره آمــوزش و حفــظ و که با تکميــل  :گزارش پيشرفت کار .1
صورت گرفته بر طبق پالن برای تمام اجزای مراقبت ديتابس 

عمده خدمات پروژه تهيه گرديده و پالن برای فعاليت هــای 
 آينده را طرح مينمايد.



18 
 

اين گــزارش متعاقــب تکميــل پــروژه  :رش نهائی پروژهگزا .2
 .فراهم ميگردد

 :ارائه گزارشات

دری بــرای فرمــايش  به لســانکاپی گزارش را  3فرمايش گيرنده 
دهنده فراهم مينمايد. عالوه بر اوراق چاپ شده فرمايش گيرنده 
کاپی الکترونيکی تمام گزارشات را درصورت ضرورت تهيه نمــوده 

 ايش دهنده قرار ميدهد. و در دسترس فرم

  :ارزيابی طرزالعمل بمنظور نظارت از اجراات فرمايش گيرنده

فرمايش دهنده مسئوليت ارزيابی تمام گزارشات را که از جانــب 
فرمايش گيرنــده  (گزارشــات پيشــرفت، ارزيــابی نيازمنــديهای 
آموزشی و نهائی) ارائه ميگــردد، بعهــده داشــته و اصــالحات و 

 پيشنهاد مينمايند. تغييرات الزم را

هفته بعد  2فرمايش دهنده به گزارشات فرمايش گيرنده  طی مدت 
از دريافت آن جواب ارائه داشته و ســپس فرمــايش گيرنــده بــه 

 يوم رسيدگی مينمايند.  10نظريات فرمايش دهنده طی مدت 
 

 مکلفيت های فرمايش دهنده
سهولت های  و غيره ، کمپيوترفرمايش دهنده مکلف است تا ميز، چوکی

کاری را برای فرمايش گيرنده در جريان تطبيق پروژه مهيــا نمايــد 
 تا در تطبيق پروژه سکتگی رونما نگردد.

 

در جريان ميعاد قرارداد سال مــالی ضمانت فعاليت ديتابس 
1398 

 

فرمايش گيرنده ضمانت فعاليت ايــن سيســتم را بشــمول تمــام امــور 
اس و خدمات تأمين شــده، کــه تکنالوژی معلوماتی، مواد و ساير اجن

نــرم  اری از عوارض در قسمت ديــزاين، امــور انجينــری و کــارکردع
سيســتم و  استفاده از باشد، بعهده داشته تا مانع افزارهای مربوط

يا بخشهای سيستم در برآورده ساختن ضروريات تخنيکی نگرديده و يا 
ســعه موجب ايجاد محدوديت قابل مالحظــه در کــارکرد، اطمينــان و تو

 در جريــان ميعــاد قــرارداد فرعــی یپذيری سيستم و يا سيســتم هــا
 نگردد.

عوارضــی در قســمت  حفظ و مراقبت سيستمدر صورتيکه در جريان دوره 
ديزاين، امور انجينری، مــواد و يــا کــارکرد سيســتم و يــا امــور 
تکنالوژی معلوماتی و ساير اجناس و يا خدمات تأمين شده از جانــب 

نما گردد، فرمايش گيرنده عندالموقع در مشوره و فرمايش گيرنده رو
توافق با فرمايش دهنده در رفع عوارض، که هزينــه مطلــق آن بــدوش 

 مينمايد.   فرمايش گيرنده ميباشد اقدام نموده و آنرا ترميم
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فرمايش گيرنده مسئوليت ترميم و يا رفع عــوارض سيســتم را بــاالثر 
 موارد ذيل بعهده نخواهد داشت:

 
a(  درســت سيســتم توســط فرمــايش  مراقبت و بکار اندازی ناحفظ و

 .دهنده
b(  فرسودگی عادی نظر به عمر جنس و يــا از کــار انــداختن اجــزأ

 .توسط فرمايش دهنده
c(  کــه از جانــب فرمــايش گيرنــده  ابــزاریاستفاده از سيستم با

فراهم نگرديده باشــد، مگــر اينکــه در نيازمنــديهای تخنيکــی 
توســط فرمــايش دهنــده و فرمــايش شناسائی و يا بصورت تحريری 

 .گيرنده تائيد گرديده باشد
d(  تغيرات که توسط فرمايش دهنده و يا شــخص ثالــث بــدون تائيــد

 .فرمايش گيرنده در سيستم ايجاد شده باشد
 
 

 مکلفيت های فرمايش گيرنده محدود به موارد ذيل نميگردد:
a( مواد که ميعاد مصرف آن و يا دوام عادی آن کوتاه تر از دوره 

 .ضمانت شده باشد
b(  فرمايش گيرنده ميتواند از مشخصات ديزاين و يا ساير معلومات

پيشنهاد شده توسط فرمايش دهنده و يا به نمايندگی از فرمايش 
 دهنده، بصورت تحريری رفع مسئوليت نمايد. 

فرمايش دهنده عندالموقع اطالعيه را متعاقب دريافت عوارض با بيان 
م شــواهد موجــود بــرای فرمــايش گيرنــده ماهيت عوارض توأم با تما

ارائه ميدارد. فرمايش دهنده فرصت های مناســبی را بــرای فرمــايش 
گيرنده جهت بررسی اينگونه عوارض مهيا خواهد نمود. فرمايش دهنده 
دسترسی الزم فرمايش گيرنده را به سيستم و دفــاتر مربوطــه فــراهم 

 ت هايش نمايد. نموده تا فرمايش گيرنده را قادر به اجرای مکلفي
فرمايش گيرنده در موافقت با فرمــايش دهنــده، هــر نــوع تجهيــزات 
تکنالوژی معلوماتی و ساير اجناس موجود در ساحه را که سبب عارضه 
رساندن به سيستم گــردد، دور مينمايــد و يــا در صــورتيکه ماهيــت 
اجناس و تجهيزات متذکره عارضه و يا خسارت رساندن به سيستم باشد 

مکان ترميم عاجل آن هم نباشد، در اينصورت فرمايش گيرنده و نيز ا
اجناس و تجهيزات مذکور را تعويض مينمايــد. در صــورتيکه تــرميم، 
تعويض و يا بهتر سازی ايــن تجهيــزات و اجنــاس در قســمت مؤثريــت 

مايش زسيستم تأثير وارد نمايد، فرمايش دهنده يک اطالعيه را جهت آ
نده ارسال مينمايد و فرمايش گيرنــده فوری سيستم برای فرمايش گير

 مايش را مورد اجرا قرار ميدهد. زبدون تاخير اين آ
در صورت عدم موفقيت چنين آزمــايش هــا، فرمــايش گيرنــده کارهــای 
بيشتری را در قسمت بهتر سازی تجهيزات الی تکميل آزمايش موفقانه 

 تجهيزات متذکره انجام ميدهد. 
دو رفــع عــوارض سيســتم در ميعــاد  در صورتيکه فرمايش گيرنده جهت

در شرايط خاص قرارداد آغاز به کار ننمايد، فرمــايش دهنــده  هفته
 مكلف به اجراي عطالت ميباشد.

 :تضمينات کارکرد
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تصديقنامه پذيرش کاری صادر گرديد، فرمايش گيرنــده ايــن  كهزماني
امر را تضمين مينمايد که اين سيستم در مطابقت بــه نيازمنــديهای 

دهنده که در اليحه وظايف  تــذکر يافتــه ديــزاين و ترتيــب  فرمايش
 مطابقت دارد.  زگرديده و با ساير بخش های قرارداد ني

در صورتيکه بنابر داليلــی از جانــب فرمــايش گيرنــده، سيســتم بــا 
نيازمنديهای تخنيکــی و يــا بــا ســاير بخشــهای قــرارداد مطابقــت 

يش تغييــرات، ننمايد، در آنصورت فرمــايش گيرنــده بــا هزينــه خــو
اصالحات و يا کارهای اضافی الزم را بمنظور مطابقت با نيازمنديهای 
تخنيکی و بر آورده ساختن معيارهای کاری و اجرائی انجام ميدهــد. 
فرمايش گيرنده فرمايش دهنده را در قسمت اجرای تغييرات، اصــالحات 
و يا کارهای اضافی آگاهی داده و از فرمايش دهنــده ميخواهــد تــا 

مايشــات پــذيرش کــاری را مکــررًا اجــرأ نماينــد الــی زمانيکــه آز
 تصديقنامه پذيرش کاری برای سيستم صادر گردد.

 
 :شرطنامهاليحه وظايف برای هفت واحد مندرج 

اليحه وظايف هر واحــد مطــابق نيازمنــدی هــای مربوطــه شــان بطــور 
جداگانه در نظر گرفته شده اســت کــه بعــداز عقــد قــرارداد جانــب 

رنده مکلف است تا نيازمندی هــای کــه بايــد تحــت پوشــش فرمايش گي
 ديتابيس قرار گيرد به جانب فرمايش دهنده آماده سازند.

فورم ترتيب بودجه در هر واحد دومــی بودجــه ســاز واحــد هــای  -
 مندرج شرطنامه در قول اردوهای ساحوی به اساس تثبيت احتياج.

واحد های ارسال بودجه پيشبينی شده واحد های دومی بودجه ساز  -
 مندرج شرطنامه به واحد های اول بودجه ساز بصورت آنالين.

فورم ترتيب بودجه در هر واحد بودجه ســاز واحــد هــای منــدرج  -
 شرطنامه در مرکز.

فورم توحيد بودجه پيشبينی شده  توسط واحــد هــای دوم بودجــه  -
در  ساز و واحد های اول بودجه ساز واحــدهای منــدرج شــرطنامه

 مرکز.
ين توحيد بودجه پيشبينی شده توسط رياست های بودجه ارسال آنال -

شرطنامه به رياست مــالی و بودجــه وزارت  ساز واحد های مندرج
 دفاع ملی.

ارتباط مستقيم واحــدهای دوم بودجــه ســاز واحــد هــای منــدرج  -
 شرطنامه با رياست اکمال و خريداری

ارتباط مستقيم واحد های دوم بودجــه ســاز واحــد هــای منــدرج  -
 ه با واحد های دوم بودجوی (مديريت های مالی ق اردو).شرطنام

ارتباط واحد های اول بودجه ساز واحد های مندرج شرطنامه بــا  -
(ترتيب بودجه و پيگيری مصارف) در مرکــز  و قــول  BPETسيستم 

 اردوهای ساحوی.
بــا واحد های مندرج شرطنامه ارتباط واحد های اول بودجه ساز  -

 رياست اکمال و خريداری 
منــدرج تــأمين ســاير نيازمنــدی هــای مــورد ضــرورت واحــدهای  -

 .شرطنامه
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جانب فرمايش گيرنده مکلف است خــدمات آموزشــی و حفــظ و مراقبــت 
به پرسونل تــا  مندرج ماده ششم شرطنامه) محالت  ديتابيس را در (

زمانيکه قناعت خاطرشان حاصل نگرديده باشد ادامه دهد و نيــز از 
بت خــويش تصــديق کتبــی از مســئولين هــر اجرای خدمات حفظ و مراق

 جزوتام اخذ نمايد.
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  فورمه های قرارداد -قسمت نهم

  

  عنوان فورم           شماره فورم 
  

  نامه قبولی آفر  هفورم       07فورم خدمات غير مشورتی/

  : تضمين بانکیتضمين اجرا هفورم       08فورم خدمات غير مشورتی/

  افقه قرارداد فورمه مو       09فورم خدمات غير مشورتی/

فورمه تضمين پيش پرداخت: تضمين        10فورم خدمات غير مشورتی/
 بانکی  
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 5نامه قبولی آفر

  07فورم خدمات غير مشورتی/

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

 }نام اداره تدارکاتی را درج نماييد{از: 
 }آدرس اداره تدارکاتی را درج نماييد{رس: آد

 }نام داوطلب برنده و شماره جوازفعاليت وی را ذکر نماييد{ به:

 }آدرس داوطلب برنده را درج نماييد{ آدرس:

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

برای  شما} تاريخ را به ترتيب روز، ماه و سال بنويسيد{ارائه شده مؤرخ 
به قيمت قطعی مجموعی مبلغ }، نام پروژه يا قرارداد را بنويسيد{تدارک 

طوريکه درمطابقت با دستورالعمل برای  }،مبلغ را به ارقام و حروف بنويسيد{
يق و تصحيح شده است توسط اين اداره داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدق

 قبول گرديده است.
) روز تقويمی از تاريخ صدور اين 10لذا از شما تقاضا ميگردد الی مدت ده (

نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد 
بيست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمين اجرای قرارداد را 

طوريکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذيل تذکر گرديده، به اداره تسليم 
نماييد، در غير آن در مطابقت به ماده بيست و نهم قانون تدارکات، تضمين 

آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزيد در جدول ذيل درج می 
 باشد:

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

 }شماره قرارداد مربوطه را درج نماييد{شمارۀ تشخيصيه تدارکات: 

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

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

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

 .}تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسيد{زمان عقد قرارداد: 

 .}محل عقد قرارداد را بنويسيد{مکان عقد قرارداد: 

د ضميمه همچنين غرض مطالعه و مزيد معلومات شما، مسوده موافقتنامه قراردا
 اين نامه به شما ارسال گرديد.

 نام و تخلص:

                                                 
است، بعد از ختم ميعاد  ) حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف1طبق فقره ( 5 

اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و يا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتيکه قرارداد در 
حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نمايد، در 

منظوری اين کميسيون، صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی باشد، بعد از 
 نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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  وظيفه:

 6امضاء و تاريخ

 

 اجراء تضمين

 08فورم خدمات غير مشورتی/

به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه {
 }شده خانه پری می نمايد

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

 }شماره و تشريح مختصر داوطلبی درج گردد{وان داوطلبی : شماره و عن

 }اسم بانک درج گردد{اسم بانک: 

 }نام مکمل اداره درج گردد{مستفيد شونده: 

 }شماره تضمين اجرا درج گردد{ شمارۀ تضمين اجراء:

منبعد بنام }، که نام مکمل اکمال کننده درج گردد{اطالع حاصل نموديم که  
شماره قرارداد درج {ت" ياد می شود، قرارداد شماره "ارائه کننده خدما

} را که منبعد بنام قرارداد ياد می سال درج گردد روز، ماه و{مؤرخ } گردد
توضيح مختصر اجناس و خدمات ضمنی { اکمال شود با اداره محترم شما بمنظور 

 } عقد می نمايد. درج گردد

اد، تضمين اجراء نيز الزم عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرايط اين قرارد
 می باشد. 

مبلغ {به درخواست اکمال کننده، تعهد می نمائيم که بدون چون و چرا مبلغ 
را بمجرد دريافت تقاضای کتبی شما که نشان } به حروف و ارقام درج گردد

دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه داليل و 
  ضا ازجانب شما، بپردازيم.زمينه های ارسال تقا

اعتبار دارد و هر نوع  }روز، ماه و سال درج گردد{اين تضمين الی تاريخ 
تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمين بايد قبل از تاريخ متذکره به دفتر 

 بانک تسليم داده شود. 

اطاق تجارت بين المللی، به  785تضمين تابع مقرره منتشره شماره  اين
 (الف) آن ميباشد. 20ماده  2رۀ استثنای فق

 

 {امضا، نام و وظيفه نماينده  با صالحيت بانک و ارائه کننده درج گردد}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اين  .نموده است، امضا شود، بايد توسط شخصيکه شرطنامه ها و يا ضمايم را امضاء اين نامه  6

 منحيث يادداشت های تدارکاتی حفظ ميگردد. نامه
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 قرارداد فورمه

 09فورم خدمات غير مشورتی/

  }{در صفحه رسمی اداره ارائه گردد

نام و {ميان  }سال، ماه و روز درج گردد{اين موافقتنامه به تاريخ 
عقد گرديده }نام و آدرس قراردادی درج گردد{و  }درج گردد آدرس اداره

مدار اعتبار می  }تاريخ درج گردد{است. اين قرارداد الی تاريخ 
  باشد. 

يادداشت: درصورتيکه ارائه کننده خدمات بيشتر از يک شرکت باشد، متن 
تاريخ درج {فوق بشکل ذيل تغيير مينمايد: "اين موافقتنامه به تاريخ 

که  }،نام و آدرس شرکت مشترک درج گردد{ان شرکت های مشترک مي }گردد
بصورت جداگانه و پيوسته  در ارائه خدمات تحت اين قرارداد مسؤل 

  عقد گرديده است." اند،

  اين در حاليست که:

اداره از ارائه کننده خدمات خدمات مشخص که در شرايط عمومی  - 1
د ميگردد را مطالبه قرارداد از آن تذکر رفته و منبعد بنام خدمات يا

 می نمايد. 

ارائه کننده خدمات تصديق مينمايد که دارای مهارت مسلکی،  - 2
کارمندان، و منابع تخنيکی بوده و از ارائه خدمات مطابق شرايط 

قيمت قرارداد به حروف و {مندرج قرارداد، در مقابل قيمت قرارداد 
 موافقه دارد؛ }ارقام درج گردد

کافی تخصيص شده و قابل دسترس جهت راه اداره از موجوديت بودجه  - 3
اندازی پروسه تدارکاتی مصارف پروژه جهت پرداخت واجد شرايط تحت اين 

 قرارداد را تضمين مينمايد. 

  موافقه جوانب قرارداد به شکل ذيل ميباشد:

اسناد ذيل شامل قرارداد بوده و ترتيب ارجحيت آنها قرار ذيل  .1
 ميباشد:

 نامه قبولی آفر  - 1

 ه کننده خدمات آفر ارائ - 2

 شرايط خاص قرارداد  - 3

 مشخصات تخنيکی  - 4

 جدول فعاليت های قيمت دار - 5

ضمايم {يادداشت: درصورت عدم استفاده هر ضميمه، در مقابل عنوان  - 6
 هر ضميمه"قابل تطبيق نيست" درج گردد}
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  : تشريح خدمات  )1(ضميمه 

  : جدول پرداخت  ها) 2(ضميمه 

  دادی های فرعی : کارمندان کليدی و قرار) 3( ضميمه

  : تفکيک قيمت قرارداد به اسعار خارجی ) 4(ضميمه 

  ) : خدمات و تسهيالت که توسط اداره ارائه ميگردد5(ضميمه 

حقوق و مکلفيت های متقابل اداره و ارائه کننده خدمات در  .2
 قرارداد ذکر ميگردد، مخصوصًا:

راهم ارائه کننده خدمات، خدمات را در مطابقت به شرايط قرارداد ف - 1
 می نمايد؛ و 

اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرايط قرارداد به ارائه کننده  - 2
  خدمات، انجام ميدهد. 

اين موافقتنامه قرارداد به تاريخ ذکر شده فوق، طور ذيل  اقرار به
  صورت ميگردد:

  }نام اداره درج گردد{ از جانب اداره

  }رددنام نماينده با صالحيت درج گ{نماينده با صالحيت 

  

  }نام ارائه  کننده خدمات درج گردد{از جانب ارائه کننده خدمات 

  }نام نماينده با صالحيت درج گردد{نماينده با صالحيت 

{يادداشت: درصورتيکه ارائه کننده خدمات بيشتر از يک شرکت باشد، 
  تمامی شرکا بشکل ذيل امضا نمايند:

  }نام شريک درج گرددشريک {

  }م نماينده با صالحيت درج گرددنانماينده با صالحيت{

  }نام شريک درج گرددشريک {

  }نام نماينده با صالحيت درج گرددنماينده با صالحيت{

  

  }خانه پری گردد{  امضا، مهر، و تسليم داده شد

  

  }امضا توسط نماينده با صالحيت اداره{   امضای اداره:      

 }دادیامضا توسط نماينده با صالحيت قرار{  امضای قراردادی: 
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 تضمين پيش پرداخت: تضمين بانکی

 10فورم خدمات غير مشورتی/

 

به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه {
 }شده خانه پری می نمايد

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:
 }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذينفع

 }تسليمی آفر درج گرددروز، ماه و سال {تاريخ: 

 }شماره درج گردد{شماره تضمين بانکی آفر

نام و آدرس {اطالع حاصل نموديم که  }نام قانونی و آدرس بانک درج گردد{ما 
منبعد بنام "قراردادی" ياد می شود،  }، کهارائه کننده خدمات درج گردد

} ج گرددروز، ماه وسال در{مؤرخ } شماره قرارداد درج گردد{قرارداد شماره 
 ارائه را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور

نام قرارداد و توضيح مختصر خدمات غير مشورتی درج { خدمات غير مشورتی
 }عقد نمايد. گردد

در مقابل پس پرداختعالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرايط اين قرارداد، 
 صورت ميگيرد.  پس پرداختتضمين 

مبلغ به {ه درخواست قراردادی، تعهد می نماييم که بدون چون و چرا مبلغ ب
را بمجرد دريافت اولين تقاضای کتبی شما که نشان } حروف و ارقام درج گردد

برای اهداف غير از مصارف پس پرداختدهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده 
  تجهيز صورت گرفته باشد، به شما بپردازيم.

اطاق تجارت بين المللی، به  785تابع مقرره منتشره شماره اين تضمين 
 (الف) آن ميباشد. 20ماده  2استثنای فقرۀ 

 }نام بانک درج گردد{نام بانک : 

 }آدرس بانک درج گردد{آدرس بانک: 

 }امضا نماينده با صالحيت اخذ گردد{

 }بانک مهر{

 

 

 

 

 

 

 

 


