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مقدمه
این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبق اسناد مشابه معیاری
داوطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب
گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک که قیمت
تخمینی تدارکات الی ( )500میلیون افغانی بوده و با استفاده از وجوه
عامه 1تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز ،مقید ،و
تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد.
این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و
در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به
قانون و طرزالعمل استناد می گردد.
با انفاذ این شرطنامه ،شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال
شماره  PPU/C024/1388صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی
شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.
ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء  2ماده چهارم قانون
تدارکات ،در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گردند از
اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.
نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
اداره تدارکات ملی
ریاست پالیسی تدارکات
قصر مرمرین ،کابل ،افغانستان
www.npa.gov.af

1وجوه عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ
هشتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع
مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول
هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود ،می باشد.
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قسمت اول :دستورالعمل برای داوطلبان

الف .عمومیات
ماده
ساحه
داوطلبی

 1.1 -1اداره این شرطنامه را به منظور تدارک امور ساختمانی
مندرج صفحه معلومات داوطلبی و قسمت  ( 5شرایط خاص
قرارداد) صادر مینماید .نام ،نمبر تشخیصیه و تعداد
بخش های این داوطلبی به شمول نام و نمبر تشخیصیه هر
بخش ( )Lotو نوع قرارداد در صفحه معلومات داوطلبی و
شرایط خاص قرارداد درج می گردد.
 1.2داوطلب برنده امور ساختمانی را به تاریخ مندرج صفحه
معلومات داوطلبی و مندرجات شرایط خاص قرارداد تکمیل
می نماید.
 1.1در این شرطنامه:
 -1اصطالح "کتبی" به معنی انجام ارتباطات طور تحریری
مانند فکس ،ایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی
توسط طرف مقابل می باشد؛
 -2در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد
بکار برده می شود؛
" -1روز" به معنی روز تقویمی می باشد.
 2.1 -2اداره ،وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل
مراحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد
شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد امور ساختمانی
که این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار
می گیرد.
 2.2وجوه عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و
عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور
مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه
منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و
همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول کمک ها و قرضه های
که در اختیار اداره گذاشته می شود ،می باشد.

ماده
فساد
تقلب

 1.1 -1اداره ،داوطلب ،اکمال کننده ،قراردادی و قراردادی
فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل
و
داوطلبی ،تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند.
روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می
نمایند:
 -1فساد :عبارت از درخواست ،دریافت ،دادن یا پیشنهاد
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به
صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر (کارمندان
تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.
 -2تقلب :ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق
ً به منظور اغفال کارمندان
ً و یا سهوا
که عمدا
تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و
غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت
گیرد.
-1تبانی :عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و
یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور
تحت
شمول
به
نامناسب
مقاصد
آوردن
بدست

ماده
وجوه
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نادرست
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-

ماده
داوطلب
واجد شرایط

اعمال

سائرین

طرح

گردیده

تاثیرقراردادن
باشد.
-4اجبار :عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به
کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر
داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.
-5ایجاد اخالل و موانع :عبارت از تخریب ،تزویر ،تغییر
یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات
و یا امور نظارتی مربوط می باشد.
 1.2اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که
ً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد ،تقلب،
مستقیما
تبانی ،اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل
داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می
نماید.
 1.1اداره در صورت ارتکاب فساد ،تقلب ،تبانی ،اجبار و
اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ،موضوع را
در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.
 1.4اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال
مندرج فقره ( )1ماده چهل و نهم قانون تدارکات از
اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.
 1.5داوطلب ،قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است ،زمینه
تفتیش و بررسی حسابات ،یادداشت ها و سایراسناد
مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط
مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.
 4.1داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با
رعایت محدودیت های مندرج صفحه معلومات داوطلبی
داشته باشند .در صورت که داوطلب ،قراردادی و
قراردادی فرعی ،ساکن ،تبعه و یا ثبت در یک کشور
بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید،
تبعه همان کشور محسوب می گردد.
 4.2داوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد ،داوطلب با یک
یا بیشتر جوانب این داوطلبی تضاد منافع دارد اگر
بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا طرف که طرح،
مشخصات و سایر اسناد مربوط این تدارکات را ترتیب
نموده و یا با شخص که منحیث مدیر پروژه تحت این
داوطلبی پیشنهاد شده باشد ارتباط داشته باشد.
داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط
پنداشته می شود .شرکت یا شخص که توسط اداره ،موظف
به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و نظارت امور
ساختمانی گردیده و همچنین شرکت های متعلق به آن در
این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.
 4.1اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا
تحت محرومیت عقد نماید .لست داوطلبان محروم شده و تحت
محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت
می باشد.
 4.4داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را
مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی ارائه نماید.
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ماده
اهلیت
داوطلب
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  5.1تمام داوطلبان شرح اولیه شیوه کاری پیشنهادی و جدولامور ساختمانی بشمول نقشه ها و چارت های مورد نیاز
را در قسمت  3فورمه های داوطلبی ،ارائه می نمایند.
 5.2در صورت انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان ،عقد
قرارداد صرف با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت
صورت می گیرد .داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت
معلومات تجدید شده در مورد اهلیت خویش و یا استمرار
اهلیت ارزیابی شده را در روز تسلیمی آفر ارائه می
نمایند .تجدید یا تآیید استمرار اهلیت در قسمت  3درج
میگردد.
 5.1در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت
داوطلبان ،داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را بر عالوه
اسناد مندرج اجزای  5 ،4 ،1 ،2و  6فقره ( )2حکم
هفدهم طرزالعمل تدارکات شامل قسمت  3می نمایند .مگر
اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته
باشد:
 -1نقل اصلی اسناد که نشان دهنده وضیعت حقوقی ،محل
ثبت ،آدرس تجارتی و نوع فعالیت داوطلب باشد؛
 -2صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛
 -1ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در  5سال
گذشته؛
 -4تجربه کاری با ماهییت و اندازه مشابه در پنج سال
گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا
قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می توان برای
معلومات بیشتر با وی تماس گرفت.
 -5اقالم عمده تجهیزات
اجرای این قرارداد؛

ساختمانی

پیشنهاد

شده

برای

 -6اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل
تخنیکی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می
شود؛
 -7گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا
بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی
در ( )5سال گذشته؛
 -8مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی
نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به
اعتبارات (قرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)،
که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این
قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای
سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده باشد.
 -9معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام
یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده
باشد بشمول طرفین دعوی ،مبلغ تحت منازعه و احکام
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صادره در مورد.
-10

معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی

 5.4در صورت که داوطلب شرکت مشترک ( )JVدو یا بیشتر
شرکت باشد ،داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر
می باشد .مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی ،طور
دیگر تذکر رفته باشد:

 -1آفر شامل معلومات مندرج بند  1ماده  5این دستور
العمل برای هر شریک مشترک باشد؛
 -2آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر
و امضا شده باشد؛
 -1تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق
شرایط آن می باشند؛
 -4یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل
قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از
سایر شرکا می باشد؛
 -5اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت
میگیرد؛
 -6نقل موافقتنامه
گردیده است.

شرکت

مشترک

که

توسط

شرکا

امضا

 5.5جهت واجد شرایط شناخته شدن برای اعطای قرارداد،
داوطلب باید معیار های اهلیت ذیل را دارا باشد .مگر
اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته
باشد:
 -1حجم معامالت در سکتور ساختمانی در خالل مدت مندرج
صفحه معلومات داوطلبی؛
 -2تجربه منحیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی در
حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با اندازه،
صفحه
ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج
معلومات داوطلبی (بمنظور مطابقت با این معیار
داوطلب باید حد اقل ( )70فیصد امور ساختمانی را
تکمیل نموده باشد) قرارداد که تحت دعوا بوده و
مبلغ تحت منازعه بیشتر از ( )10فیصد قیمت قرارداد
باشد ،نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛
 -1یک پالن دسترسی (مالکیت و اجاره) به موقع تجهیزات
مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛
 -4داشتن یک مدیر قرارداد با ( )5سال تجربه کاری در
امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حد اقل ()1
سال تجربه کاری منحیث مدیر؛
 -5دارایی های سیال و یا انواع اعتبارات (قرضه) که
کمتر از مبلغ تذکر رفته در صفحه معلومات داوطلبی
نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر
قرارداد ها بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت
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این قرارداد باشد؛
استمرار دعاوی یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه
داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته منجر به فاقد
اهلیت شمرده شدن داوطلب شده می تواند.
 5.6برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز 1
بند  5ماده  5این دستورالعمل ،ارقام اهلیت هر شریک
شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت
شرکا 100فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید .هر شریک
باید حد اقل ( )25فیصد و شریک اصلی حد اقل ( )40فیصد
معیار های اهلیت را تکمیل نماید .عدم تکمیل شرط باال
منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد .تجربه و منابع
قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در
نظر گرفته نمی شود ،مگر اینکه در صفحه معلومات
داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.
ماده
هر
داوطلب
یک آفر

-6

ماده
مصارف
داوطلبی
ماده
بازدید
ساحه

 6.1هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا
منحیث شریک شرکت مشترک ارائه نماید .هر گاه داوطلب
بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک
آفر شریک باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب
در آن اشتراک دارد میگردد .اشتراک منحیث قراردادی
فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد از این امر
مستثنی است.
 7.1 -7داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره
مسؤلیت چنین مصارف را ندارد.
 8.1 -8داوطلب می تواند با قبول مسئولیت و خطرات مربوط از
از
ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و معلومات
الزم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد امور ساختمانی را
جمع آوری نماید .مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب
می باشد.

ب .شرطنامه
ماده
مندرجات
شرطنامه

 9.1 -9این شرطنامه شامل قسمت های ذیل و ضمایم صادره مطابق
ماده  11این دستور العمل می باشد:
قسمت اول :دستور العمل برای داوطلبان
قسمت دوم :صفحه معلومات داوطلبی
قسمت سوم :فورمه های داوطلبی
قسمت چهارم :شرایط عمومی قرارداد
قسمت پنجم :شرایط خاص قرارداد
قسمت ششم :مشخصات
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قسمت هفتم :نقشه ها
قسمت هشتم :بل احجام

کاری2

قسمت نهم :فورمه های قرارداد و تضمینات
ماده
 10.1 -10داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر
توضیح
را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج صفحه
شرطنامه
معلومات داوطلبی مطالبه نماید ،مشروط بر اینکه مطالبه
متذکره حد اقل ( )7روز در داوطلبی باز و ( )4روز در
داوطلبی مقید قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره
مواصلت نموده باشد .اداره درخالل مدت ( )1روز کاری در
داوطلبی باز و ( )2روز کاری در داوطلبی مقید توضیح
کتبی را به داوطلب ارسال می نماید .نقل این توضیح به
تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون
تذکر منبع درخواست ارسال میگردد.
 10.2به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات
شرطنامه ،درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره
میتواند ،از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از
داوطلبی در محل ،تاریخ و وقت مندرج در صفحه معلومات
داوطلبی ،دعوت نماید.
 10.1از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته
باشد ،آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری جلسه
قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.
 10.4گزارش جلسه قبل از داوطلبی ،به شمول سواالت و جوابات
بعد از
ارائه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده
جلسه ،درمدت حد اکثر ( )4روز به تمام داوطلبانیکه
شرطنامه را اخذ نموده اند ،ارسال میگردد .هر گونه
تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور
ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده  11این دستورالعمل صورت
می گیرد.
ماده
تعدیل
شرطنامه

 11.1 -11اداره میتواند ،در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور
ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.
 11.2ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی
به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال
میگردد .داوطلبان دریافت ضمیمه را به صورت کتبی تصدیق
می نمایند.
 11.1اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی
برای داوطلبان جهت تهیه آفر ،طی یک ضمیمه میعاد
تسلیمی آفر ها را در مطابقت با بند  2ماده  21این
دستورالعمل تمدید نماید.

ج .تهیه آفر ها
ماده 12
زبان آفر

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

 2در قرارداد های باالمقطع ،بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد.
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داوطلبی مشخص گردیده ترتیب میگردد.
ماده
اسناد
آفر

 11.1 -11آفر ارائه شده شامل اسناد ذیل می باشد:
شامل
-1تضمین آفر در مطابقت با ماده  17این دستور العمل؛
-2بل احجام

کاری3

قیمت گذاری شده؛

-1فورمه آفر داوطلبی؛
-4اسناد و فورم معلومات اهلیت؛
-5آفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛ و
-6سایر مواد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلبی.
ماده 14
قیم آفر

–  14.1قرارداد برای تمام امور ساختمانی مندرج بند  1ماده 1
این دستورالعمل به اساس بل احجام کار قیمت گذاری
شده که توسط داوطلب ارائه می گردد می باشد.
 14.2داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم
امور ساختمانی مندرج بل احجام کاری را ارائه نماید.
اقالم که برای آنها نرخ و قیمت ارائه نشده باشد،
قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محسوب
گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد .در صورتیکه
مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه
نشده است ،از ( )10فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز
نماید ،آفر وی غیر جوابگو محسوب میگردد .در صورت
تصحیح ،اغالط خط زده شده ،تصحیح شده امضا و تاریخ
تصحیح درج گردد.
 14.1تمام محصوالت قابل پرداخت ،مالیات ،بشمول مالیات بر
معامالت انتفاعی  )BRT(4و سایر مکلفیت های مالی قابل
پرداخت تحت این قرارداد  28روز قبل از ختم میعاد
تسلیمی آفر ،در قیمت ها ،نرخ ها و قیمت مجموعی آفر
شامل گردد.

 14.4درصورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص
قرارداد و احکام ماده  47شرایط عمومی قراداد ،نرخ
ها و
تعدیل

شرایط
ارائه

قیمت های آفر در جریان اجرای قرارداد قابل
میباشند .داوطلب معلومات الزم مندرج ماده 74
عمومی و خاص قرارداد را توام با آفر خویش
می نماید.

ماده
 15.1 -15داوطلب باید نرخ فی واحد و قیمت های مندرج آفر 5را
آفر
اسعار
به واحد پولی افغانی ارایه نماید ،مگر اینکه در
و پرداخت
صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر تذکر رفته باشد.
 15.2منبع نرخ تبادله ،نرخ فروش د افغانستان بانک در روز

5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض گردد.
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مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.
 15.1داوطلب مکلف است جزئیات اسعار خارجی الزم را در آفر
ارائه نماید.
ماده
میعاد
اعتبار
آفرها

-16

 16.1آفر باید به مدت مندرج
اعتبار داشته باشد .این مدت در داوطلبی های ملی نمی
تواند بیشتر از ( )90روز بعد از ختم میعاد تسلیمی
آفر ها باشد .آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد
مندرج این شرطنامه ،غیر جوابگو پنداشته شده ،رد
میگردد .در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر
بیشتر از  120روز بوده نمی تواند.

صفحه

معلومات

داوطلبی

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید
تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید.
تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی
صورت میگیرد .در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر،
میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید
میگردد .داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش
تغییرات وارد نماید ،حاالت مندرج ماده  17این
دستورالعمل از این امر مستثنی است .در صورت رد
درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب،
تضمین آفر مسترد می گردد .در صورت در جریان بودن طی
مراحل محرومیت داوطلب ،تضمین آفر وی مسترد نمیگردد.
ماده
 17.1 -17داوطلب مکلف است ،تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر
آفر
تضمین
را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید .آفر بدون تضمین آفر
اظهار
و
غیر جوابگو پنداشته شده ،رد میگردد.
نامه تضمین
آفر
 17.2مقدار تضمین آفر در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده
و می تواند به واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل
تبدیل مطابق صفحه معلومات داوطلبی ارایه گردد .تضمین
آفر می تواند:
-1

به شکل ضمانت بانکی و پول نقد ارایه گردد.

داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد
-2
معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید .هر گاه
نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی
افغانستان موقعیت داشته باشد ،باید نهاد مالی مشابه
در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را
ضمانت نماید.
تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم
-1
های تضمین آفر مندرج قسمت ( 9فورمه های قرارداد و
تضمینات) و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی
آفر توسط اداره منظور گردیده باشد ،ترتیب گردد.
در صورت تطبیق هدایت بند  5ماده 17
-4
با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت
دستورالعمل،
قابل پرداخت باشد.

این

-5

نسخه اصلی آن تسلیم
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داده شود .کاپی ها قابل

قبول نخواهد بود.
 -6میعاد اعتبار تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در
مطابقت با بند  2ماده  16این دستورالعمل ،حد اقل
( )28روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد
تمدید شده آن باشد.
 17.1در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در
مطابقت با بند  1ماده  17این دستورالعمل مطالبه
گردیده باشد ،تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا
اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد ،غیر
جوابگو پنداشته شده رد می گردند.
 17.4تضمین آفر داوطلبان غیر موفق بعد از عقد قرارداد با
داوطلب برنده ،به آنان مسترد میگردد.
 17.5در حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق و یا تضمین
آفر مسترد نمی گردد:
 -1در صورت تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت
معینه تسلیمی آن به استثنای مورد بند  2ماده  16این
دستور العمل؛
 -2در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح
حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛

اشتباهات

 -1در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباهات محاسبوی
در آفر در مطابقت با بند  2ماده  28این دستور العمل؛
 -4اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خالل مدت
معینه؛
 -5عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛
 -6در صورت
داوطلبی.

محرومیت

داوطلب

به

دلیل

تخطی

در

این

 17.6در صورت که داوطلب شرکت مشترک ( (JVباشد ،تضمین آفر
یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک ()JV
باشد.
ماده
آفر
بدیل

 18.1 –18آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در
های
صفحه معلومات داوطلبی از قبولی آن تذکر رفته باشد .در
صورت قبولی آفر بدیل طبق احکام بند  1و  2ماده  18این
دستور العمل اجراآت صورت میگیرد و پذیرش یکی از گزینه
های ذیل در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد:
 -1داوطلب می تواند آفر های بدیل را با آفر اصلی تسلیم
نموده و اداره صرف در صورت که آفر اصلی ارائه شده
دارائی نازلترین قیمت باشد ،آفر بدیل را مالحظه می
نماید.
یا
 -2داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی تسلیم
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نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های بدیل
هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند.
 18.2آفر های بدیل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه دیزاین،
مشخصات تخنیکی ،جزئیات قیمت ها ،شیوه پیشنهادی اعمار،
پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر
جزئیات مربوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را
ارائه نمایند.
ماده
 19.1 -19داوطلب مکلف است ،یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را
و
شکل
مطابق ماده  11این دستورالعمل ترتیب و با عالمه کلمه
امضاء آفر
"اصل" عالمه گذاری نماید .بر عالوه کاپی های آفر با
کلمه "کاپی" عالمه گذاری شده و به تعداد مندرج صفحه
معلومات داوطلبی تسلیم گردد .درصورت موجودیت تفاوت
میان اصل و کاپی ،اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.
 19.2اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک
ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب
(رئیس ،معاون یا نماینده با صالحیت) در مطابقت با جزء
 1بند  1ماده  5این دستورالعمل امضا و مهر گردد .تمام
صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که
آفر را امضا نموده ،امضا گردد.
 19.1هرگونه وسط نویسی ،تراش ،یا دوباره نویسی صرف
درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه آفر را
امضا نموده یا نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده
باشد.
 19.4هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود،
مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح اشتباهات
داوطلب باشد .که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی
که آفر را امضا نموده ،امضا می گردد.

د.

تسلیمی

آفرها

ماده
ً یا توسط پست ارسال
 20.1 -20داوطلب می تواند آفر خویش را شخصا
تسلیمی،
نماید .ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت تذکر آن در
عالمت
مهر و
صفحه معلومات داوطلبی ،امکان پذیر می باشد .در صورت
آفر
گذاری
مجاز بودن ارسال آفر الکترونیکی ،داوطلب از روش
متذکره صفحه معلومات داوطلبی پیروی می نماید .داوطلب
آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته
و باالی آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسد.
 20.2پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:

 -1عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به صفحه معلومات
داوطلبی باشد؛
 -2حاوی نام ،نمبر تشخیصیه داوطلبی متذکره صفحه معلومات
داوطلبی و شرایط خاص قرارداد باشد.
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 -1حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ
آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور العمل.
 20.1بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  2ماده  20دستور
العمل ،داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد تا در
صورت اعالم آفر نا وقت رسیده ،آفر باز نشده مسترد
گردد.
 20.4درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد ،اداره
مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب العجل را
ندارد.
ماده
میعاد
تسلیمی
آفرها

 21.1 –21آفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج صفحه
معلومات داوطلبی به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی
تسلیم گردند.
 21.2اداره می تواند در صورت لزوم ،با صدور یک تعدیل طبق
ماده  11دستور العمل برای داوطلبان ،میعاد تسلیمی آفر
ها را تمدید نماید .در این صورت تمامی حقوق و مکلفیت
های اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده
ادامه می یابد.

ماده –22
آفر های
وقت
نا
رسیده
ماده -21
انصراف،
تعویض و
تعدیل
آفرها

 22.1آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن
مسترد میگردند.
 21.1داوطلب می تواند ،قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها،
با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با صالحیت
داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط
موجود باشد ،آفر خویش را تعویض ،تعدیل و یا از آن
انصراف نماید .اطالعیه کتبی توام با آفر های تعویض،
انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطالعیه باید:
-1در مطابقت با مواد  19و  20این دستورالعمل ارسال
گردیده ،بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات
"انصراف"" ،تعویض" یا "تعدیل" نشانی شده باشد.
 -2قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت
شده باشد.
 21.2تعویض یا تعدیل آفر ها بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر
صورت گرفته نمی تواند.

 21.1هرگونه انصراف ،تعویض و تعدیل آفر ها در فاصله زمانی
میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر
طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد
تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند .انصراف
در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا
اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده  17دستور
العمل برای داوطلبی میگردد.
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 21.4داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در اثر تعدیل در
مطابقت با این ماده دستور العمل پیشنهاد می نماید.
هـ .آفر گشایی و ارزیابی

ماده
 24.1 –24اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده
گشایی
آفر
 21این دستور العمل در محضر عام در محل ،تاریخ و زمان
و ارزیابی
که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته ،باز می نماید.
در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی ،روش خاص آفر
گشایی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.
 24.2در مجلس آفر گشایی ،رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر
هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از
ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را
تسلیم نموده اند ،را اعالم و بدون باز شدن مسترد می
نماید.
 24.1هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده ،نام داوطلب،
قیم آفر ،مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل (در
صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل) ،هر گونه تخفیف،
انصراف ،تعویض ،تعدیل ،موجودیت یا عدم موجودیت تضمین
آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم ،و سایر
جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید .در
آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد ،مگر اینکه مطابق
بند  1ماده  22این دستور العمل نا وقت رسیده باشد.
آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده  21این
دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و
بدون باز شدن مسترد میگردد.
 24.4اداره رویداد جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار
شده در مطابقت با بند  1ماده  24این دستور العمل تهیه
می نماید.
 24.5هیئت آفر گشایی ،فورم های معیاری آفر گشایی صادره
اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری ،امضاء
و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت
چسپ شفاف (اسکاشتیپ) می نماید.
 24.6در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر
و فورم معلومات اهلیت خویش را چسپ شفاف (شکاستیپ)
ننموده باشند ،هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را نیز
چسپ شفاف (شکاستیپ) نماید.
ماده
محرمیت

 25.1 -25معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی ،وضاحت ،ارزیابی
بعدی اهلیت داوطلبان و
مفصل ،مقایسه و ارزیابی
الی زمان نشر اطالعیه تصمیم
پیشنهاد اعطاء قرارداد
اعطاء قرار داد مطابق بند  4ماده  14این دستور العمل
محرم بوده ،نباید افشاء گردد .هر نوع تالش توسط داوطلب
بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی ،مفصل،
ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد
منجر به رد آفر وی میگردد .علی الرغم موارد فوق ،از
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زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد ،درصورتیکه داوطلب
تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل
داوطلبی داشته باشد ،باید به صورت کتبی آن را انجام
دهد.
 26.1 –26اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی
ماده
توضیح مطالبه نماید .توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی
آفر
توضیح
مطابق مندرج در خواست ،صورت گرفته و نمیتواند در
ها
محتوا ،ماهیت ،و قیمت آفر تغییر وارد نماید ،مگر
اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید .هر
نوع توضیح ارائه شده بدون درخواست اداره ،قابل قبول
نمی باشد.
ماده
 27.1 -27اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها ،باید موارد ذیل را
و
ارزیابی
تشخیص نماید:
تشخیص
 -1معیارات واجد شرایط مطابق ماده  4این دستور العمل
جوابگویی
را بر آورده می سازد؛
آفر ها
 -2بطور مناسب امضاء گردیده است؛
 -1دارای تضمین آفر می باشد؛ و
 -4جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد.
 27.2آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف ،استثناء و از قلم
افتادگی عمده مطابق با معیارات ،شرایط و مشخصات
شرطنامه باشد .انحراف ،استثناء و از قلم افتادگی
زمانی عمده پنداشته می شود که:
 -1تاثیر قابل مالحظه باالی حدود ،کیفیت
امور ساختمان داشته باشد؛

یا انجام

 -2ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره
یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را بر
خالف شرطنامه محدود نماید؛
 -1در صورت تصحیح ،باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر
داوطلبان گردد.
 27.1آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد
یا قلم
ً با اصالح انحرافات ،استثنأت
گردیده و بعدا
افتاگی جوابگو نمیگردد.
 27.4هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا با سایر
داوطلبان صورت گرفته نمی تواند.
 27.5داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در
شرطنامه از آن تذکر نرفته ،را ندارد تا تغییر قیمت یا
تعدیل آفر صورت گیرد.
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28

ماده
تصحیح
اشتباهات

–  28.1اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی ،واجد شرایط
شناخته شوند را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از
ارزیابی مالی جهت تصحیح اشتباهات حسابی بررسی می
نماید .تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل ذیل صورت
میگیرد:
هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام
-1
وجود داشته باشد ،مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد
بود.
درصورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت
-2
مجموعی قلم مربوط ،نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده،
قیمت مجموعی تصحیح میگردد .مگراینکه ازنظر اداره
به صورت واضح کدام عالمه اعشاری در قیمت فی واحد
بیجا تحریر گردیده باشد ،که در اینصورت قیمت
مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می
گردد؛
 28.2هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را
قبول نکند ،آفر وی رد و تضمین آفر وی غیر قابل
استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء
 2بند  5ماده  17این دستور العمل اجرا می گردد.

ماده
 29.1 –29آفر ها به واحد پولی افغانی مطابق بند  1ماده  15این
در
اسعار
دستور العمل ارزیابی میگردد ،در صورتیکه ،داوطلب نرخ
ارزیابی
مبادله دیگری را استفاده نموده باشد نخست قیمت آفر به
آفر
واحد پولی افغانی با استفاده از نرخ مبادله مشخص شده
مندرج آفر تبدیل و ارزیابی آفر ها صورت میگردد .مگر
اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر ذکر گردیده
باشد.
ماده
-10
ارزیابی
و
مقایسه
آفر ها

 10.1اداره آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در
مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج
شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.
در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده ،پس
از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل
جوابگو تشخیص گردد ،هیئت ارزیابی می تواند پروسه
ارزیابی را ختم ،گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه
نماید .در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی
شده ،جوابگو تشخیص نگردد ،هیئت ارزیابی ،آفر بعدی
دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی
تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.
 10.1اداره در ارزیابی آفر ها ،قیمت ارزیابی شده هر آفر را
طور ذیل تعیین می نماید:
 -1تصحیح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده  28این دستور
العمل؛
 -2منهای هر گونه وجه احتیاطی در بل احجام کار و جمع
مزد کار که بصورت رقابتی قیمت گذاری شده اند؛
 -1تطبیق یک

تعدیل
17

مناسب برای هر

گونه

تفاوت

ها،

انحرافات ،پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود
معقول قبالً تعیین شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت
به ماده  18این دستور العمل؛
 -4تطبیق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا
دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند  5ماده 21
این دستور العمل؛
 10.2حق قبول یا رد هر گونه تفاوت ،انحراف یا پیشنهاد بدیل
برای اداره محفوظ می باشد .تفاوت ها ،انحرافات و
پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای
شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره گردد ،در
ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود.
 10.1در ارزیابی آفر ،اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم
شرایط عمومی
در جریان اجرای قرارداد تحت ماده 47
قرارداد ،مد نظر گرفته نمی شود.
 10.4در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش
باشد ،اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه
ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.
ماده
ترجیح
داخلی

 11.1 -11ترجیح تدارکات از منابع داخلی در روشنی حکم چهارم
طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.

و.اعطاء قرارداد
ماده 12
معیارات
اعطاء
قرارداد
ماده –11
قبول
حق
هر آفر و
رد یک یا
تمام آفر
ها
ماده 14
– اطالعیه
اعطاء و
امضای
موافقتنا
مه
قرارداد

–  12.1اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر
جوابگو با نازلترین قیمت ارزیابی شده را ارایه
نموده ،اعطاء می نماید.
 11.1علی الرغم ماده  12این دستور العمل ،اداره حق قبول یا
رد هر آفر ،فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را در
هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به
داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر
اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ مراحل تدارکات به اسرع
وقت بطور رسمی به اطالع داوطلبان رسانیده شود.
 14.1اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان ،در صورتیکه
قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد ،نامه
قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید ،در
صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی
باشد ،بعد از منظوری آن کمیسیون ،نامه قبولی آفر به
داوطلب برنده ارسال می شود .اداره نامه قبولی را
بعد از قبول آفر ،پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به
داوطلب برنده ارسال می نماید .این نامه بیان کننده
قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا ،تکمیل ،و مراقبت
امور ساختمانی به قراردادی پرداخت میگردد.
 14.2اداره،

قرارداد

را
18

در

مطابقت

به

شرطنامه،

آفر

داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء
در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می
نماید .داوطلب برنده مکلف است ،قرارداد را در مدت
( )10روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره
تسلیم نماید
 14.1اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده ،معلومات
ذیل را در ویب سایت خویش ،ویب سایت اداره تدارکات
ملی و سایر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات
ملی تجویز میگردند ،نشر می نماید:
 -1نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛
 -2قیمت های خوانده شده در آفر گشایی؛
 -1نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛
 -4نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد
آن؛
 -5نام داوطلب برنده ،قیمت ارائه شده ،مدت و خالصه
حدود قرارداد اعطا شده.
از نشر اطالعیه عقد قرارداد ،در صورتیکه
 14.4بعد
داوطلبان غیر موفق دالیل عدم موفقیت آفر خویش را
بصورت کتبی از اداره مطالبه نمایند .اداره پاسخ
خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر دالیل عدم
انتخاب آفر ارائه می نماید.
ماده
تضمین
اجراء

 15.1 -15داوطلب برنده مکلف است ،درخالل مدت ( )10روز بعد
ازدریافت نامه قبولی آفر ،تضمین اجرای قرارداد را
در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد ،در فورم تضمین
اجرا که شامل قسمت ( 8فورمه های قرارداد) یا سایر
اشکال قابل قبول به اداره باشد به اسعار که در نامه
قبولی آفر از آن نامبرده شده است  ،ارایه نماید.
 15.2در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی ،داوطلب
می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری
اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که
نمایندگی بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسالمی
افغانستان داشته باشد ،فراهم نماید.
 15.1درصورتیکه داوطلب برنده نتواند شرط بند  1ماده  15و
سازد،
بند  1ماده  14این دستور العمل را برآورده
اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد نمیگردد.
ً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و
 15.4اداره فورا
سقم آن ،داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با
داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و
تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.

ماده
 16.1 -16اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که
پیش پرداخت
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تضمین
و
پیش پرداخت

ماده -17
حل
مرجع
فصل
و
منازعات
ماده -18
حق شکایت
داوطلبان

در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته ،می
پردازد .پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج
صفحه معلومات داوطلبی باشد .فورم تضمین بانکی پیش
پرداخت شامل در فورمه های قرارداد و تضمین قسمت 9
این شرطنامه می باشد.
 17.1مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج
میگردد.
 18.1هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و
طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا
گردد ،می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت
لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری
که محل و آدرس آن در صفحه معلومات داوطلبی مشخص
گردیده ،ارسال نماید.
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قسمت دوم:

صفحه معلومات داوطلبی

{(به تمام داو طلبان هدایت داده می شود تا موادات صفحه معلو مات داو
طلبی را بطور دقیق مطالعه نموده و مطابق به ان عمل نماید }
الف.

عمومیات

ماده 1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

اداره { وزارت دفاع ملی ریاست اکمال وخریداری }می
باشد.
نام و شماره این داوطلبی (امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول
شبکه ابرسانی و برق لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ()4
باب مو انع فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه
ضمیموی نمبر (.(2وقرارداد دریک بخش می باشد.
نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند ازیک
بخش:

()MOD-1398 – W- C0185-22416
امور (امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول شبکه ابرسانی و برق لفت آن  ,غرفه
های زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب موانع فلزی برای گارنیزیون
صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر (}.(2می باشد.
نوع قرارداد {قرارداد فی واحد} میباشد.
ماده  2.1دستور العمل تاریخ تکمیلی امــــــــــــــور ساختمان { بعد ازتاریخ عقدقرارداد به میعاد (153روزتقویمی ) } می
باشد.
برای داوطلبان
ماده 1.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

ماده 4.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

ماده 4.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

نام اداره تدارکاتی در بند  1ماده  1دستورالعمل برای
داوطلبان درج گردیده است.
پروژه {کودبودجوی()22416ازفنددولتی () 10000بودجه
اختیاری ازبودجه منظورشده عادی سال مالی  } 1198می
باشد.
داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:
{ایران ،سوریه وروسی }
(البته اجناس مورد ضرورت قرارداد ازکشورهای متذکره
مطابق به تعهد نامه مالی سال 1195غیرواجد شرایط
پنداشته میشود.
لست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک
در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:

{}www.npa.gov.afشرکت های تحت محرومیت وشرکت های محروم شده
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ماده 5.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان
6

در صورت تعدیل معلومات مندرج بند  1ماده  5دستور العمل
برای داوطلبان:
{

"قابل تطبیق نیست" }

ماده  5.17جزء
10
دستورالعمل
برای
داوطلبان

فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی :درصورتیکه فرمایش دهنده واداره تدارکاتی موافقه
داشته باشد( )%11بیست فیصد ازحجم قرارداد را میتواند به قراراداد فرعی بدهد .

ماده 5.4
دستورالعمل
برای
داوطلبان

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

ماده 5.5
دستورالعمل
برای
داوطلبان

{ لست مندرج ماده  9.4دستور العمل برای داوطلبان قابل تطبیق است }

در صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند  5ماده  5دستور
العمل برای داوطلبان:
{مطابق موادات مندرج ذی ً
ال قابل تطبیق است }

ماده  5.5جزء 1
دستورالعمل
برای داوطلبان

(مطابق فقره ()4حکم ( )5طرزالعمل تدارکات حجم معامالت
ساالنه مد نظر گرفته نمیشود {الی ده میلیون افغانی قابل تطبیق نیست}.

ماده  5.5جزء 2
دستورالعمل
برای داوطلبان

(مطابق فقره ()4حکم ( )5طرزالعمل تدارکات تجربه کاری
مشابه مد نظر گرفته نمیشود {الی ده میلیون افغانی قابل تطبیق نیست }.

ماده  5.5جزء
 1دستورالعمل
برای
داوطلبان

تجهیزات

تجهیزات ضروری که توسط داوطلب تهیه میگردد {لست
ووسایط ما شینری مورد ضرورت با در نظر داشت خصوصیات پروژه قرار داد شده (ازقبیل
تانکر آب  ،ماشین ولدینگ  ،اسکواتور  ،مکسر کانکریت  ،وایب راتور ودمترک  ،کامپکتور ،
خوازه  ،لفت مواد  ،جنراتور سیار  ،پروجکتور سیار ذخیره سیار می باشد)ازطرف داوطلب ارائه
گردد وهمچنان واضیح گردد که ملکیت شرکت می باشد ویا به اجاره گرفته شده سند ان ضم لست
گردد}.
-2انتخاب لباس کار.
-1لباس باید مناسب نوع کاروهمچنین وضعیت اب هوای منطقه باشد.
 -9لباس کارباید مناسب اندام واندازه باشد.
-4جیب های لباس کارباید کوچک .حتی االمکان تعداد آنهاکم باشد.
انجنیر مسلکی (یک نفر) -انجنیران کنترول کیفیت ومصونیت کار(یکنفر) -مدیرتهیه وتدارک تجهیزات (یکنفر) -کارگرماهر یعنی معاون (انجنیر)یاسرکارگر(یک نفر)  -کارگرغیرماهرنظربه لزوم دید ساحه کار.

 6در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت ،این ماده حذف گردد.
 7اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم
طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد.
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ماده  85.5جزء
 5دستورالعمل
برای

مبلغ حد اقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع
اعتبارات (قرضه) ،خالص سایر تعهدات داوطلـــــــــــب
{مبلغ 314889افغانی دراکونت نمبر خویش داشته باشد}

داوطلبان
ب.

مندرجات شرطنامه

مادۀ 10.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه ،به آدرس و
معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد:
مطابق به موادماده 10.1دستورالعمل برای داوطلبان به
ادرس ذیل مراجعه گردد.
{ ریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع ملی مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه }

{امریت بخش ساختمانی مدیریت عقدقرارداد های مرکزی}
{بالک  4منزل  2اتاق 206و}215
{دگرمن ویس محمد سرپرست مدیریت عقدقراردادهای مرکزی نمبر تیلیفون (.)1111221132
وجگرن صالح الدین آمر بخش ساختمانی نمبر تیلیفون
(}.)0202612117
{آدرس الکترونیکی (ایمیل آدرس) درج گردد}
ج.

تهیه آفرها

ماده 12.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

آفر به زبان{ دری یا پشتو } ارائه میگردد.

ماده  11جزء 6
دستورالعمل
برای
داوطلبان

داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارائه نماید:

تضمین افر)درمطابقت با ماده  21این دستورالعمل. بل احجام کاری قیمت گذاری شده. ،فورمه تسلیمی افرداوطلبی نمبر(.)12 اسناد وفورم معلومات داوطلب(. )11 فورمه نامه قبولی (: )19عالوه بر آن داوطلب اسناد ومدارک مهروامضا شده ذیل را توام با آفر خویش ارایه بدارد.
 کاپی جواز شرکت واساسنامه شرکت. لست ماشینری ولست کارمندان کلیدی شرکت. تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر اینکه از پرداخت دیون عاجز نبوده ودر حالت ورشکستگی و انحاللقرار ندارد.
 تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات. تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت باالثر تخلفدر تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراکدر داوطلبی.

8در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت ،این ماده حذف گردد.
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تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی براینکه موصوف ویا یکی از کارمندان ومدیران مربوطه وی مطابقماده( )43قانون محروم نگردیده باشد.

مطابق فقره( )1حکم ()21طرزالعمل تدارکات یک نقل ازاوراق ثبت وراجستر مالیه ،سند تصدیق
ازتصفیه حساب مالیات اخرین دوره.
 مطابق متحدالمال شماره ( )NPA/PPD/No.16/1395داوطلب مکلف است مکتوب تصفیه حساباتمالیاتی اخرین دوره ی قبل ازافرگشائی (صادره وزارت محترم مالیه )راضم افرخویش ارائه نماید.هرگاه
تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب درجریان باشد ،وی میتواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات
مالیاتی (صادره محترم وزارت مالیه را ارائه نماید.
جدول قیمت دار بل احجام کاری وفوم های ( )12،11،19باید ازطرف شرکت اسکاشتیب گردد.
تمام اوراق شرطنامه توسط شخص مسول شرکت مهر وامضا گردد.
مطابق بند()4حکم ()91طرزالعمل قانون تدارکات درصورتیکه داوطلب درفورم معلوماتی داوطلب
ازارائه معلومات پیراموران سرمایه مالی وقرارداد های اجرا شده خویش متذکر نگردیده وبه ضم بودن
این اسناد نیز اشاره ننموده باشد افران غیر ج.ابگو پنداشته میشود.
 مطابق متحدالمال شماره  NPA/PPD/No-25/1397وفیصله شماره ()1339مورخ2931/21/13کمیسیون محترم تدارکات ملی منبعدتصدی هاوشرکت های دولتی حین عقد قرارداد باادارات دولتی از
تضمینات آفرواجراءمعاف می باشد.
به اساس فیصله شماره ()9221مورخ2931/22/13کمیسیون محترم تدارکات ملی
درپروسه های تدارکاتی:تصدی ها وشرکت های دولتی ازارائه اسناد توانمندی مالی وحجم معامالت معاف
می باشد.
 مطابق متحدالمال شماره  NPA/PPD/C22/1397تجربه کارمشابه وحجم معامالت درتدارکاتامور ساختمانی طورذیل تعین ودرج اسناد داوطلبی میگردد:
تطبیق یک قراردادمشابه،که قیمت آن حداقل()11فیصدقیمت تخمینی تدارکات مورد نظرراتکمیل نمایدویا
دوقراردادمشابه ،که مجموع قیمت آن حداقل()211فیصدقیمت تخمینی تدارکات مورد نظرراتکمیل نماید.
 -2تجربه کاری مشابه امورساختمانی درداوطلبی داخلی وبین المللی:عقدوتطبیق قراردادمشابه درخالل
()21سال اخیر
 -1حجم معامالت درداوطلبی داخلی :حجم معامالت دوسال داوطلب درخالل ()9سال اخیرمعادل
(211الی)241فیصدقیمت تخمینی تدارکات موردنظر.
حجم معامالت درداوطلبی بین المللی:دراوسط پنج سال اخیرمعادل (211الی)241فیصدقیمت تخمینی
تدارکات مورد نظر.

ماده  24.4دستورالعمل
برای داوطلبان
ماده 29.2دستورالعمل
برای داوطلبان

قیم قرارداد { قابل تعدیل نیست}.
اسعار {واحد پول افغانی}می باشد.

ماده 29.1دستورالعمل
برای داوطلبان

منبع نرخ تبادله اسعار {قابل تطبیق نمی باشد } می
باشد.

ماده  22.2دستورالعمل
برای داوطلبان

میعاداعتبارآفر{اعتبارازتاریخ بازگشائی افر()90نودروز
تقویمی } می باشد.
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ماده 17.2
دستورالعمل
برای
داوطلبان

آفر شامل"تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر
شامل قسمت  9فورمه های قرارداد و تضمینات صادر شده
باشد".
تضمین آفر مبلغ { ،180000یکصدوهشتاد هزارافغانی به
شکل بانک گرنتی} می باشد.
ضمانت بانک گرنتی باید مدت()82بیست وهشت روز
بیشترازمدت اعتبار افرباشد(.یعنی مدت اعتبارتضمین
افرحداقل()112روز باشد.
نوت :تضمین افردرنسخه اصلی تسلیم داده شود ،کاپی
واسکن آن قابل قبول نیست.
واحد پولی تضمین آفر {واحد پولی افغانی ویا اسعارقبول
شده} می باشد.

ماده  28.2دستورالعمل آفرهای بدیل { قابل قبول نیست }.
برای داوطلبان

ماده 19.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند.
{تمام اسناد دریک نسخه اصلی ارائه گردد}
 -داوطلب مکلف است تابعد ازمطالعه شرطنامه خصوصی والیحه کارآفر خویش را ارائه نماید.

ج .تسلیمی آفر ها
ماده 20.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان
ماده  20.2جزء
 1دستورالعمل
برای
داوطلبان

ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی .
{ قابل قبول نیست }
صرف به مقاصد ارائه آفر ،آدرس اداره عبارت است از:

توجه{ :جگرن صالح الدینۀآمر بخش ساختمانی}
آدرس { :ریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع ملی مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه }

منزل و شماره اطاق{ :بالک ( )4منزل ( )2اتاق نمبر(})202
شهر{ :ناحیه ()55شهرکابل افغانستان}
ماده  20.2جزء
 2دستورالعمل
برای
داوطلبان

نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی { امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول
شبکه ابرسانی و برق لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب
موانع فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر
(})2
}MOD-1398 – W- C0185-22416

ماده  11.1جزء 9
دستورالعمل برای
داوطلبان

می باشد.

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ {}5398/3/55
باز نگردد.
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ماده 12.2
دستورالعمل برای
داوطلبان

ضرب االجل برای تسلیمی آفــــــــرها:ازنشراعالن الی
ساعت ()50:00بجه قبل ازظهرمورخ5398/3/55ریاست اکمال
وخریداری دراطاق افرگشائی.
درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز
رخصتی تصادف نمایدآفرهادر روز بعدی اعتبارازشروع
رسمیات تاشروع ساعت آفرگشائی تسلیم وآفرهابازگشائی
خواهد شد.

ماده 19.9
دستورالعمل برای
داوطلبان
د.

میعاد اعتبار آفــــــر {از روز آفرگشائی
آفر()90نودروز تقویمی } می باشد.

آفر گشایی و ارزیابی

ماده 24.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:
آدرس { :ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه تعمیرکمیسون های
تدارکاتی ریاست اکمال وخریداری بخش ساختمانی }
زمان و تاریخ آفرگشائی}5398/3/55 { :ساعت ()10:00بجه قبل ازظهر،
روز(شنبه )می باشد.
درصورتیکه تاریخ معین شده به روز رخصتی تصادف نمایدآفرهادر
روز بعدی درهمان ساعت تعین شده بازگشائی خواهد شد.

ماده 11.1
دستورالعمل
برای
داوطلبان

ترجیح تدارکات از منابع داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل
تدارکات حسب ذیل تطبیق می گردد.
 -5تولیدات داخلی درمقایسه تولیدات خارجی (.)25%
 -2شرکت های داخلی وشرکت های خارجی مقیم افغانستان درمقایسه شرکت های خارجی غیر مقیم ()50%
مطابق متحدالمال شماره()NPA/PPD/C20/1396
 -3داوطلب داخلی زن درمقایسه داوطلب داخلی وداوطلب خارجی مقیم افغانستان()%5می باشد.
 -7شرکت های خارجی که شرکای داخلی (جینت وینتر) دارند ویامتعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می
باشند درمقایسه سایر شرکت های خارجی ( )5%می باشد.
هرداوطلب میتواند صرف ازیکی ازامتیازات ترجیح مندرج فقره( )5این حکم مستفید شود.
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هـ.

اعطا عقد قرارداد

ماده 99.2
دستورالعمل
برای داوطلبان تضمین اجرا قراردادمبلغ( )%01قیمت نهائی قرارداد منظورشده ویا تائید شده می باشد ،که بعد
ازصدور نامه قبولی الی ()01یوم ازجانب داوطلب برنده اماده میگردد.

تضمین اجرای قابل قبول اداره ،تضمین بانکی می باشد.

ماده 92.2
دستورالعمل
برای داوطلبان

پیش پرداخت {قابل اجرانیست}.

ماده 98.2
دستورالعمل
{حشمت هللا "لطیفی" رئیس اکمال وخریداری}
داوطلبان
برای
آدرس { :ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بالک ( )5منزل دوم اتاق (} )203
اعتراضات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:

شهر{ :ناحیه ()29شهر کابل افغانستان}

در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت ( )1روز و یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره ،داوطلب می
تواند درخواست های تجدید نظر را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد.

حکم سی ویکم
طرزالعمل
تدارکات

جلسه بازدید ازساحه قبل ازافرگشائی صورت می گیرد شرکت های که درشرطنامه ،مشخصات واسناد تخنیکی
کدام مشکل داشته باشد میتوانند که درروز معین قبل ازآفرگشائی ) به مدیریت عقد قرارداد های مرکزی ریاست
اکمال وخریداری بتاریخ  5398/ /تشریف بیاورند .
یاداشت  :انجینر ریاست امورساختمانی بخاطر توضیحات ساحه ازطرف ریاست ساختمانی توظیف می گردد.

27

قسمت سوم :فورمه ها
فورمه های داوطلبی
شماره فورمه
عنوان فورمه
فورمه امور ساختمانی کوچک01/

فورمه تسلیمی آفر

فورمه امور ساختمانی کوچک 02/

فورمه معلومات اهلیت داوطلب

فورمه امور ساختمانی کوچک 01/

فورمه نامه قبولی آفر
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فورمه تسلیمی آفر
فورمه امور ساختمانی کوچک05/
داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید.

اداره{ :ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی}
شماره داوطلبی}MOD-1398 – W- C0185-22416 { :

عنوان تدارکات {:امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول شبکه ابرسانی و برق لفت آن  ,غرفه های
زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب موانع فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار
محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر (}.(2
مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم ،اظهارمینمائیم اینکه:
ما شرطنامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول
ضمیمه شماره{ :شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت لزوم درج گردد}
نداشته و پیشنهاد اجرای {عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}در
مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به
قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل
عبارت است از{:قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام ،بیانگر مبالغ مختلف
و اسعارهای مربوطه درج گردد}می باشد.
.1تخفیفات پیشنهاد شده :درصورتیکه آفر ما قبول شود ،تخفیفات ذیل قابل
اجرا خواهد بود:
()1

قیمت مجموعی تخفیفات به حروف........................:

قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام{.....................:هر
()2
تخفیف پیشنهاد شده و اقالم مشخص شده بل احجام کار را که قابل اجرا
است ،با جزئیات آن مشخص کنید}؛
ما جهت اجرای این قرارداد ،مبلغ {مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج
گردد} را منحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیم.
ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت ارائه
شده و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست.
ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و
در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات
داوطلبی می باشد.
آفر ما برای میعاد مشخص در بند  1ماده  16دستورالعمل برای داوطلبان،
ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند  1ماده 21
سر از تاریخ
دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم
تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛
هرگاه آفرما قبول شود ،ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت
با بند  1ماده  15دستورالعمل برای داوطلبان  ،بخاطر اجرای بموقع
قرارداد فراهم می نمائیم؛
ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد،
دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند  1ماده  4دستور العمل برای
داوطلبان می باشیم.
ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند  2ماده  4دستور العمل برای
داوطلبان ،نداریم.
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ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد
در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های  1و  4ماده  4دستور العمل
برای داوطلبان ،محروم شناخته نشده ایم.
نام { :
وظیفه{ :

}
}

امضاء:
تاریخ{ :

}
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فورمه معلومات اهلیت داوطلب
فورمه امور ساختمانی کوچک02/
این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق
ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده  5دستور العمل برای داوطلبان
استفاده میگردد .این معلومات در قرارداد درج نمیگردد .در صورت ضرورت
داوطلب می تواند در جدول های موجود ردیف ها و ستون های اضافی عالوه و
صفحات اضافی ضمیمه گردد .در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق
ارزیابی قبلی اهلیت ،داوطلب باید صرف معلومات تجدید شده را درج
نماید.
 .5داوطلب یا داوطلب مشترک ()JV
 1.1حالت حقوقی داوطلب{ :

}

محل ثبت{ :

}

آدرش تجارتی{ :

}

صالحیت نامه امضا کننده آفر{ :

}

 1.2حجم معامالت ساختمانی اجرا شده در جریان {تعداد مطابق به جزء 1
بند  5ماده  5صفحه معلومات داوطلبی درج گردد}{
} می باشد.
گذشته ،به مبلغ {

}سال

 1.1تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده
منحیث قراردادی اصلی در جریان {تعداد مطابق به جزء  2بند  5ماده 5

صفحه معلومات داوطلبی درج گردد}سال گذشته{ :جدول زیر خانه پری
گردد ،در صورت لزوم ردیف عالوه گردد}می باشد،هکذا داوطلب میتواند
به ضم بودن اسناد در جدول ذیل اشاره نموده اسناد را ضم نمایند
نام پروژه و
کشور

نام طرف
قرارداد و شخص
ارتباطی

نوعیت امور
ساختمان تکمیل
شده و سال
تکمیل آن

ارزش مجموعی
قرارداد

 1.4تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان

{جهت تکمیل جدول ذیل به جزء  1بند  5ماده  5دستور برای داوطلبان
مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد .در
صورت لزوم ردیف اضافی عالوه گردد}می باشد.
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 1.5داوطلب مکلف است تا به ضم بودن تجهیزات خویش در جدول ذیل اشاره
نموده و اسناد را ضم آفر خویش نمایند.

نام تجهیزات

تشریح تجهیزات
بشمول (تاریخ
ساخت و مدت
کارایی)

حالت تجهیزات
(جدید ،خوب،
کهنه ،و تعداد
قابل دسترس)

ملکیت ،کرایه،
و یا خرید با
ذکر طرف های
مقابل کرایه و
خرید

 1.6اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد {جدول
ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت ،تکمیل گردد .معلومات
بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء  4بند  5ماده  5دستور العمل
برای داوطلبان و بند  1ماده  9شرایط عمومی قرارداد ،مراجعه گردد}
می باشد .به ضم بودن تجارب خویش اشاره نموده و اسناد ضم نمایند.
وظیفه

نام

تعداد سالهای
تجربه کاری
(عمومی)

سالهای تجربه
کاری در این
وظیفه

 1.7قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط{ :جدول ذیل با اضافه نمودن
ردیف ها درصورت ضرورت ،و نیز با مراجعه به ماده  7شرایط عمومی
قرارداد ،تکمیل گردد}می باشند.با درنظر داشت ماده  5.3جزء 50
دستورالعمل برای داوطلبان به ضم بودن اسناد الزم اشاره و اسناد را
ضم آفر خویش نمیاند.

وظیفه

تعداد سالهای
تجربه کاری

نام

(عمومی)

سالهای تجربه
کاری در این
وظیفه

 1.8گزارش تفتیش {قابل تطبیق نمیاشد} .سال گذشته ،بیالنس شیت و
بیانیه مفاد و ضرر تائید شده توسط مفتش مستقل {

}.
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 1.9شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت :دارائی
سیال (نقدی) ،دسترسی به انواع اعتبارات (قرضه) و سایر اسناد
منابع مالــــــــی {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی
) .داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر
ضمیمه(
قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز ارائه نماید و به ضم
بودن اسناد الزم اشاره نماید.
 1.10بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی ،به بانک های ذیل تماس
گرفته می شود:

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

(

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

طرف های دیگر

دلیل منازعه

مبلغ منازعه

 1.12پروگرام ،روش کار ،و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده{ :فهرست ترتیب
گردد}
توضیحات ،نقشه ها ،و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار
شرطنامه{ :فهرست ترتیب گردد}
 .2شرکت مشترک ()JV
 2.1معلومات مندرج فهرست  1.1الی  1.10فوق برای هر شریک شرکت مشترک
ارائه گردد.
 2.2معلومات مندرج  1.11برای شرکت مشترک ارائه گردد.
 2.1صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه
میدارد ،ضمیمه گردد.
 2.4موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزامیت قانونی
داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه گردد:
( )1تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در
مطابقت به شرایط قرارداد ،مسؤل می باشند.
( )2یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول
مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می
باشد؛
( )1تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت
میگیرد.
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 .3نیازمندیهای اضافی

 1.1داوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج صفحه معلومات
داوطلبی را ارائه نماید.
نام { :
وظیفه{ :

}
}

امضاء:
تاریخ:
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آفر9

فورم نامه قبولی
فورمه امور ساختمانی کوچک03/

تاریخ{ :تاریخ صدور این نامه را
درج نمایید}

}

شماره{ :

از{ :ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی}
آدرس{ :مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه}
}

به شرکت برنده که صادرمیشود ونمبرجواز ان{ :

}

آدرس داوطلب { :

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد
و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع داده میشود که آفر ارائه شده
مؤرخ {تاریخ را به ترتیب روز ،ماه و سال بنویسید} شما برای تدارک {نام
پروژه یا قرارداد را بنویسید} ،به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {مبلغ را به ارقام
و حروف بنویسید} ،طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج
شرطنامه مربوطه ،تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.
لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده ( )10روز تقویمی از تاریخ صدور این
نامه ،در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و
هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل ،تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در
شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده ،به اداره تسلیم نمایید ،در غیر
آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات ،تضمین آفر شما قابل
استرداد نخواهد بود .معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

مشخصات تدارکات /قرارداد {:امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول شبکه ابرسانی و
برق لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب موانع فلزی برای
گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر (}.(2
شمارۀ تشخیصیه تدارکات}MOD-1398 – W- C0185-22416{ :

قیمت مجموعی قرارداد{ :قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج
نمایید}................
نوعیت تضمین اجرای قرارداد{ :یکی ازبانک ها به شکل بانک گرنتی }
مقدار تضمین اجرای قرارداد10{ :فیصد ازحجم نهائی قرارداد}
زمان عقد قرارداد{ :

/

} 1198/

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

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما ،مسوده موافقتنامه قرارداد
ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.
نام و تخلص:
وظیفه:
امضاء و تاریخ
10

 9طبق فقره ( )1حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است ،بعد از ختم
میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان ،در صورتیکه
قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد ،نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده
ارسال نماید ،در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد ،بعد از
منظوری این کمیسیون ،نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.
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قسمت چهارم:

شرایط عمومی قرارداد

{شرایط عمومی قرارداد ،شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک
سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.
این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد ( )admeasurementsاستفاده
گردیده و با ورود تعغیرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با
باالمقطع نیز استفاده میگردد.
الف :عمومیات
ماده -1
 -1اصطالحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:
تعریفات
 -1بل احجام کار :احجام کار قیمت گذاری شده که شامل
آفر می باشند.
 -2حوادث قابل جبران :حوادث که در ماده  44شرایط
عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.
 -1تاریخ تکمیل :تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق
شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند  1ماده 55
شرایط عمومی قرارداد.
 -4قرارداد :موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی
جهت اجرا ،تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان
است .قرارداد شامل اسناد مندرج بند  2ماده 1
شرایط عمومی قرارداد می باشد.
 -5قراردادی :شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام
امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.
 -6آفر قراردادی :آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به
اداره تسلیم گردیده است.
 -7قیمت قرارداد :قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول
تعدیالت بعدی وارده مطابق قرارداد می باشد.
 -8روز :روز تقویمی می باشند.
 -9مزد کار :کار که در مقابل آن به قراردادی به
اساس کار ،مواد خام ،تاسیسات به اضافه فیصدی
موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت
میگردد.
 -10نواقص :قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد
تکمیل نشده باشد.
 -11سند تصدیق رفع نواقص :تصدیقنامه است که بعد
ازاصالح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر
میگردد.
 -12میعاد رفع نواقص :میعاد قابل محاسبه از تاریخ
تکمیل قرارداد که در بند  1ماده  15شرایط خاص
قرارداد از آن تذکر رفته است.
 -11نقشه ها :در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه
شده و تآئید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای
10
این نامه  ،باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء نموده است ،امضا
شود .این نامه منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد.
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قرارداد می باشد.
 -14اداره :طرف قرارداد مشخص شده
قرارداد می باشد.

در شرایط خاص

 -15تجهیزات :ماشین آالت و وسایط نقلیه که جهت
اجرای امور ساختمانی ،بصورت موقت در ساحه کار
فراهم میگردند.
 -16قیمت ابتدایی قرارداد :قیمت قرارداد که در
نامه قبولی آفر درج می باشد.
 -17تاریخ تخمینی تکمیل :تاریخ تخمینی که قراردادی
امور ساختمان را تکمیل می نماید .تاریخ تخمینی
این
تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد.
تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع
توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.
 -18مواد خام :تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط
قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی ،استفاده
میگردد.
 -19تآسیسات :منضمات امور ساختمانی که دارائی
عملکرد میخانیکی ،برقی ،کیمیاوی ،یا بیولوژیکی
باشد.

 -20مدیر پروژه :شخص که نام وی در شرایط خاص
قرارداد تذکر رفته یا شخص با صالحیت که توسط
اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی
گردیده باشد و مسؤلیت نظارت و مدیریت قرارداد
امور ساختمانی را دارا باشد.
-21

 :SCCبه معنی شرایط خاص قرارداد است.

 -22ساحه کار :ساحه مشخص شده
می باشد.

شرایط خاص قرارداد

 -21گزارش بررسی ساحه :شامل شرطنامه بوده گزارش
واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت سطح و سطح
فرعی ساحه می باشد.
 -24مشخصات :مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد
و تغییرات و اضافات وارده یا تائید شده توسط
مدیر پروژه می باشد.
 -25تاریخ آغاز کار :تاریخ آغاز امور ساختمان
مندرج شرایط خاص قرارداد ،تاریخ که قراردادی کار
ً
امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوما
مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد.
 -26قراردادی فرعی :شخص یا شرکت که با قراردادی
جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته
که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می
باشد.
 -27ساختمان های مؤقت :ساختمان دیزاین شده ،ساخته
شده ،نصب شده و یا دور شده توسط قرارددای که
37

برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می
باشد.
 -28تعدیل :امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور
ساختمانی می باشد.
امور ساختمانی :شامل اعمار ،اعمار مجدد،
-29
تخریب ،ترمیم یا نو سازی یک عمارت ،آماده ساختن
ساحه ،حفریات ،نصب ،مونتاژ ،امور تزئیناتی و نیز
خدمات ضمنی آن (برمه کاری ،نقشه برداری ،تصویر
برداری ،تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال
آن) است که مطابق مندرج قرارداد ،انجام می گردد،
مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود
عمارت بیشتر نگردد.
ماده -2
تفسیر

 2.1بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد ،مفرد به عوض جمع
و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود .همچنان مؤنث
معنی مذکر یا خنثی و یا باالعکس آن را افاده می
نماید .عناوین فاقد اهمیت می باشند .کلمات معانی
عادی دارا می باشند ،مگر اینکه بصورت مشخص تعریف
گردیده باشند .مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط
عمومی قرارداد ،وضاحت ارائه می نماید.
 2.2در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار
در شرایط خاص قرارداد ،اشارات در شرایط عمومی
قرارداد به امور ساختمانی ،تاریخ تکمیل و تاریخ
تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای
اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای
تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.
 2.1اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل
تفسیر میگردند:
 -1موافقتنامه؛
 -2نامه قبولی آفر؛
 -1آفر قراردادی؛
 -4شرایط خاص قرارداد؛
 -5شرایط عمومی قرارداد؛
 -6مشخصات تخنیکی؛
 -7نقشه ها؛
 -8بل احجام کاری؛ و
 -9سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص
قرارداد از آن تذکر رفته است.

ماده -1
زبان و
بیان گردیده است.
قانون
قرارداد
ماده -4
 4.1مدیر پروژه به نمایندگی از اداره ،تصمیم در مسایل
تصامیم مدیر
قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید.
پروژه
مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر
رفته باشد.

 1.1زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد

ماده -5

5.1

مدیر پروژه با صدور ابالغیه به قراردادی ،مسؤلیت ها
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واگذاری
ماده -6
ارتباطات

و مکلفیت های خود را به شخص دیگری ،محول یا مسؤلیت
ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.
 6.1هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت
کتبی بوده و هرگونه ابالغیه صرف در صورت تسلیمی قابل
اجرا می باشد.

ً در مورد اعطای
ماده  -7عقد  7.1قراردادی باید اداره را کتبا
قرارداد های
قراردادهای فرعی تحت این قرارداد ،در صورتیکه قبالً در
فرعی
دهد .واگذاری
مشخص نگردیده باشد اطالع
آفر داوطلب
بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و
ششم قانون تدارکات صورت میگیرد .اعطای قرارداد فرعی
مکلفیت ها ،وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این
قرارداد را متاثر نمی سازد.
 7.2در صورتیکه قرارداد الی  20فیصد حجم قرارداد را بدون
موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از  20فیصد حجم قرارداد
را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد ،این عمل نقض
قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در
قرارداد محسوب میگردد .در این صورت قرارداد فسخ و
تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت
قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.
ماده -8
سایر
قراردادی ها

با سایر قراردادیان ،مقامات
 8.1قراردادی ساحه کار را
دولتی ،ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ
تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن
ً استفاده می نماید .قراردادی همچنان
تذکر رفته مشترکا
تسهیالت و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات
کار تذکر رفته فراهم می نماید .اداره میتواند جدول
کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی
اصلی را از موضوع مطلع سازد.

ماده -9
کارمندان

 9.1قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج
کارمندان کلیدی ،یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر
پروژه تآئید گردیده ،جهت انجام وظایف مندرج جدول
کارمندان کلیدی ،استخدام نماید .مدیر پروژه تعویض
کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و
توانایی آنها بطور قابل مالحظه معادل یا باالتر از
کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.

جدول

 9.2مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی
را با ارائه دالیل نماید .قراردادی اداره را از اخراج
کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت
این قرارداد در جریان ( )7روز ،اطمینان میدهد.
ماده -10
خطرات به
اداره و
قراردادی
ماده -11

 10.2اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات
مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است ،می
باشند.
 11.1خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند
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خطرات مربوط
اداره

تصدیقنامه رفع نواقص ،مربوط به اداره می باشد:
 -1خطر صدمه شخصی ،مرگ ،یا خساره به ملکیت (به استثنای
امور ساختمانی ،تآسیسات ،مواد خام ،و تجهیزات) که
ناشی از:
( )1استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به
منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور
ساختمان باشد؛ یا
( )2غفلت ،تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در
حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در
استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به
استثنای خود قراردادی
 -2خطر خساره به امور ساختمانی ،تآسیسات ،مواد خام و
تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا
خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که
منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر
سازد.
 11.2خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی ،تآسیسات ،مواد
خام ،به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی
صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر
اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:
 -1نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛
 -2حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط
به اداره نباشد؛ یا
 -1فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.

ماده -12
خطرات مربوط
به قراردادی

 12.1خطرات صدمه شخصی ،مرگ ،و زیان یا خساره به ملکیت
(بدون محدودیت بشمول امور ساختمان ،تآسیسات ،مواد
خام ،و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور
تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد،
مسؤلیت قراردادی می باشد.

ماده -11
بیمه

 11.1قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از
خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤلیت
رفع نواقص ،بنام مشترک اداره و قراردادی ،به مبلغ
مندرج شرایط خاص قرارداد ،مهیا سازد:
 -1زیان یا خساره به امور ساختمانی ،تآسیسات ،و مواد
خام؛
 -2زیان یا خساره تجهیزات؛
 -1زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی،
تآسیسات ،مواد خام ،و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛
و
 -4صدمه شخصی یا مرگ.
 11.2قراردادی ،پالیسی بیمه را
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قبل از تاریخ آغاز کار جهت

تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید .بیمه
برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.

در

 11.1در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط
قراردادی ،اداره بیمه الزم را بدین منظور فراهم و قیمت
بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم
محسوب
پرداخت ،قرض قابل پرداخت باالی قراردادی
میگردد.

ماده -14
گزارش تحقیق
ساحه
ماده -15
پرسش ها در
مورد شرایط
خاص قرارداد
ماده -16
قراردادی
ماده -17
تاریخ
تخمینی امور
ساختمان
ماده -18
تصدیق توسط
مدیر پروژه

ماده -19
ایمنی
ماده -20
اکتشاف

ماده -21
ملکیت ساحه

 11.4هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه
قابل قبول نمی باشد.
 11.5طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.
 14.1قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج
شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب
قرارداده می شود اتکا می نماید.
 15.1مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد،
توضیحات ارائه می نماید.
 16.1قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات
تخنیکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.
 17.1قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز
کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده
که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد ،اجرا و در
تاریخ تخمینی تکمیلی ،تکمیل می نماید.
 18.1قراردادی مشخصات تخنیکی و نقشه ها را که نشان دهنده
امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تآئید
ارائه می نماید.
 18.2قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.
 18.1تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه،
مسؤلیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های
موقت را متاثر نمی سازد.
 18.4در صورت لزوم ،قراردادی تصدیق اشخاص ثالت را در
دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.
 18.5تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور
ساختمانی مؤقت و دایمی قبل از استفاده باید توسط
مدیر پروژه تآئید گردند.
 19.1قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.
 20.1هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه
کشف گردد ،ملکیت اداره می باشد .در صورت کشف،
قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از
موضوع مطلع می سازد .مدیر پروژه موضوع را به اطالع
ادارات وزارت اطالعات و فرهنگ طبق ماده  10قانون حفاظت
از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.
 21.1اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد.
در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص
قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد ،تاخیر در شروع
فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک
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عمل قابل جبران می باشد.
 22.1قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار
ماده -22
امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صالحیت که
دسترسی به
از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده ،می دهد.
ساحه
 21.1قراردادی تمام دساتیر مدیر پروژه را که در مطابقت به
ماده -21
قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد ،انجام می دهد.
دستور،
و
تفتیش
 21.2قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه ،دفاتر،
بررسی
حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی
مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از
جانب حکومت بدهد .قراردادی توجه داشته باشد که
مطابق بند  1ماده  60فساد و تقلب که بیان کننده عمل
جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی
مطابق بند  2ماده  21حق تفتیش و بررسی حکومت ،ایجاد
مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد
شرایط بودن می گردد.
 24.1در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج
ماده -24
از صالحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد ،در
منازعه
اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان ( )14روز از
اطالعیه تصمیم  ،به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می
گردد.
 24.2مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان ( )28روز از اخذ
اطالعیه منازعه ،ارائه می نماید.
ب .کنترول زمان
 25.1قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر ،در
ماده -25
حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد ،برنامه کاری،
پالن کاری
ترتیبات ،و زمان بندی فعالیت های اموساختمانی را جهت
تآئیدی به مدیر پروژه ارائه نماید.
 25.2پالن کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی
بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده باالی
زمان کار با قیمانده ،بشمول هر تغییر در تسلسل فعالیت
ها باشد.
 25.1قراردادی پالن کاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده
شرایط خاص قرارداد ،جهت تائید به مدیر پروژه ارائه می
نماید .در صورت عدم ارائه پالن کاری تجدید شده در خالل
مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد ،مبلغ مندرج شرایط
خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قراردادده شده و الی
ارائه پالن کاری تجدید شده ،معطلی پرداخت آن ادامه می
یابد.
 25.4تائید پالن کاری قراردادی توسط مدیر پروژه ،مکلفیت
های قراردادی را متاثر نمی سازد .قراردادی می تواند
پالن کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر
پروژه ارائه نماید .پالن کاری تجدید شده نشان دهنده
اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.
 26.1مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور
ماده -26
اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ
تمدید تاریخ
تخمینی تکمیل نا ممکن سازد ،بدون تسریع کار توسط
تخمینی
قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد ،تاریخ
تکمیل
تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.
 26.2مدیر پروژه در جریان  21روز از درخواست تمدید ،تصمیم
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ماده -27
تسریع

ماده -28
تآخیرسفارش
شده توسط
مدیر پروژه
ماده -29
جلسات مدیرت

و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل
جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی ،اتخاذ می
نماید .در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب
قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قراردادی
بمنظور جلوگیری تآخیر ،این تآخیر در بررسی تاریخ
تخمینی تکمیل تمدید شده ،مد نظر گرفته نمیشود.
 27.1در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در
تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد ،مدیر پروژه
پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع الزم از
قراردادی مطالبه می نماید .در صورت قبول پیشنهاد از
ً تعدیل و توسط
جانب اداره ،تاریخ تخمینی تکمیل طبقا
اداره و قراردادی تآئید میگردد.
 27.2پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع
تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره ،در
قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.
 28.1مدیر پروژه می تواند دستور تآخیر آغاز یا تاخیر
پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به
قراردادی بدهد.

 29.1اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات
اداری ،درخواست نموده می توانند .هدف از جلسات اداری
بررسی پالن کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با
حادثات مندرج بند  1ماده  12می باشد.
 29.2مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و
کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می
نماید .فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه
اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.
 10.1قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع
ماده -10
حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تآثیر منفی
هشدار زود
روی کیفیت امور ساختمانی ،افزایش قیمت قرارداد ،یا
هنگام
تآخیر انجام امور ساختمان میگردد ،هشدار میدهد.
قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی
را باالی قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل ،بزود ترین فرصت
ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.
 10.1قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن
پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط
توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه،
همکاری می نماید.
ج .کنترول کیفیت
 11.1مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در
ماده -11
صورت موجودیت نواقص ،قراردادی را مطلع می سازد .این
تشخیص نواقص
بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی
ندارد .مدیر پروژه دستور جستجو و برمال ساختن نواقص را
به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی
را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است ،بررسی می
نماید.
 12.1در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در
ماده -12
مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته ،و در صورت تثبیت
آزمایش
نواقص ،مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی
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پرداخت میگردد .در صورت عدم موجودیت نواقص ،حادثه
قابل جبران تلقی میگردد.
 11.1مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص
ماده -11
قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده
تصحیح نواقص
شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد ،مطلع می سازد .میعاد
رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص ،تمدید میگردد.
 11.2قراردادی هر نواقص اطالع داده شده توسط مدیر پروژه را
در طول زمان مشخص شده اطالعیه رفع نواقص رفع می
نماید.
 14.1در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده
ماده -14
اطالعیه رفع نواقص مدیر پروژه ،رفع ننماید ،در
نواقص تصحیح
اینصورت ،مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و
نا شده
قراردادی مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع می
گردد.
د .کنترول مصارف
ماده  -15بل  15.1بل احجام کاری در برگیرنده اقالم ،نصب ،آزمایش و راه
اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد،
احجام
کاری11
می باشد.
 15.2بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده
میگردد .پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به
نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.
 16.1قراردادی به درخواست مدیر پروژه ،جزئیات مصارف هر
ماده -16
نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.
تغییر
مقدار12
ماده - 17
اضافه کاری
و کم کاری
ماده -18
پرداخت های
برای اضافه
کاری ها

 17.1تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید
شده توسط قراردادی شامل می گردد.
 18.1در صورت دستور اضافه کاری توسط
قراردادی نرخ خود را برای اضافه
در جریان  7روز یا مدت بیشتر که
شده ارائه می نماید .مدیر پروژه
بررسی می نماید.
 18.2در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقالم بل احجام کاری
نیز باشد ،نرخ قبالً ارائه شده در بل احجام کاری منحیث
نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.

مدیر پروژه،
کاری دستور داده شده
توسط مدیر پروژه بیان
نرخ های ارائه شده را

{ 11در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند  1ماده  17شرایط عمومی قرارداد با بند 2ماده  17شرایط
عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:
بند  1ماده  17قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را درجریان  14روز از اطالعیه ،به مدیر پروژه ارائه می نماید .فعالیت های جدول فعالیت
با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.
بند  2ماده  17در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه ،قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه
می نماید.
{ 12در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده  18شرایط عمومی قرارداد با بند ا ماده  18شرایط عمومی
قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:
بند ا ماده  18تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صالحیت قراردادی صورت میگیرد .در صورت تغییر جدول فعالیت ،قیمت
های جدول فعالیت تغییر نمی نماید}
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ماده -19
تخمین جریان
پول نقد
ماده -40
تصدیقنامه
پرداخت ها

ماده -41
پرداخت ها

ماده -42
وقایع قابل
جبران

 18.1در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد ،مدیر پروژه
تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به
اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی ،وارد
می نماید.
 18.4در صورتیکه به نسبت استجعالیت زمان کافی برای
ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد یا سبب
تآخیر در کار گردد ،نرخ ارائه نگردیده و اختالف منحیث
حادثه قابل جبران پنداشته می شود.
 18.5قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست
ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد ،نمی
باشد.
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 19.1در صورت تجدید نظر در پالن کاری  ،قراردادی تخمین
جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه
ارائه می نماید .تخمین جریان پول نقد شامل اسعار
مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد
تبدیل میگردد.
 40.1قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی
انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به
مدیر پروژه تسلیم می نماید.
 40.2مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و
مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.
 40.1ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص
میگردد.
 40.4ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقالم بل
احجام کاری 14تکمیل شده می باشد.
 40.5ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختالف و
حادثه قابل جبران می باشد.
 40.6مدیر پروژه اقالم قبالً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی
را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبالً تصدیق شده
که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه
فعلی کم می کند.
 41.1پرداخت ها در پیش پرداخت مجرا می گردد ،پرداخت ها
به قراردادی در خالل مدت ( )10روز بعد از تصدیق صورت
حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.
 41.2تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد،
مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته
باشد.
 41.1اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده ،شامل
دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از
جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.
 42.1موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد:
 -1اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق
بند  1ماده  21شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده
است.
 -2اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری

 {13در قرارداد با پرداخت باالمقطع ،بعد از برنامه کاری ،جدول فعالیت اضافه گردد}
{ 14در قرارداد با پرداخت باالمقطع ،این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد" :ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل
شده جدول فعالیت می باشد"}
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ماده -41
مالیه

ماده -44
اسعار
ماده -45
تعدیل قیم

تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این
قرارداد را متآثر می سازد؛
 -1مدیر پروژه دستور تآخیر را صادر می نماید یا نقشه
ها ،مشخصات تخنیکی یا هم دستور الزم بمنظور اجرای
کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛
 -4مدیر پروژه دستور برمالساختن یا اجرای آزمایشات
اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش،
نواقص تثبیت نمی گردد؛
 -5مدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه ،قراردادی فرعی را
اجازه فعالیت نمی دهد؛
 -6شرایط در ساحه بطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به
زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات
فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق
ساحه) ،معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه
می باشد؛
 -7مدیر پروژه دستور حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از
اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دالیل
ایمنی یا سایر دالیل الزم باشد؛
 -8قراردادی ها دیگر ،مقام های دولتی ،خدمات عمومی یا
اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند،
که سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی
میگردد؛
 -9تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره
تاثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛
-10
تآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدالیل
-11
نا معقول از جانب مدیر پروژه؛
 42.2در صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی
یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ
تخمینی تکمیل میگردد ،قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل
می گردد .مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش
قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور
ساختمان را اتخاذ می نماید.
 42.1در صورت ورود خساره به منافع اداره ،به علت عدم
همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط
قراردادی ،قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی
باشد.
 41.1مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات
بشمول مالیه بر معامالت انتفاعی( ،)BRTو سایر
مالیات در میان مدت ( )28روز قبل از تسلیمی آفر ها و
آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی ،تعدیل می نماید .این تعدیل
ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می
باشد ،مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً در قیمت
قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده  47شرایط
عمومی قرارداد ،نباشد.
 44.1در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به
واحد پولی افغانی صورت می گیرد.
 45.1تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار
رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد
از آن تذکر رفته باشد.
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ماده -46
تآمینات

ماده -47
جریمه تآخیر

ماده -48
مکافات

ماده -49
پیش پرداخت

ماده -50

 46.1اداره الی ختم تمام کار  ،قسمتی از پول هر پرداخت را
که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته ،حفظ می
نماید.
 46.2تامینات ،بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب
قراردادی یا ختم میعاد گرنتی ،ورانتی و رفع نواقص و
صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به
قراردادی مسترد می گردد.
 47.1جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص
قرارداد برای روز های تآخیر محاسبه میگردد .در
صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از
کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد ،جریمه
تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم
یکصد و هشتم طرزالعمل تدارکات ،از پرداخت های
قراردادی وضع میگردد .در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر
وضع شده بالغ بر  10فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد،
قرارداد مطابق ماده  15شرایط عمومی قرارداد فسخ
میگردد .پرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های
قراردادی ندارد.
 47.2در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان
بعد از پرداخت جریمه تآخیر ،مدیر پروژه هرگونه
اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با
تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی ،تصحیح می نماید.
 48.1در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی
تکمیل ،مکافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز
های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور
مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد ،به
قراردادی پرداخت میگردد .مدیر پروژه کار اجرا شده را
که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است تصدیق می
نماید.
 49.1اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط
در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و
اسعار معادل پیش پرداخت ،به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط
خاص قرارداد ،به قراردادی پرداخت می نماید .تضمین پیش
پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته ،اما
مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت
پیش پرداخت توسط قراردادی ،کم میگردد .در پیش پرداخت
تکتانه وضع نمیگردد.
 49.2قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات،
تآسیسات ،مواد خام و مصارف تجهیز کردن الزم مشخص شده
جهت اجرای قرارداد ،استفاده می نماید .قراردادی جهت
تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق،کاپی های
انوایس ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروژه ارائه می
نماید.
 49.1پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی
وضع می گردد .پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در
بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده ،اختالف ،تعدیل
قیم ،حادثه قابل جبران ،مکافات ،یا جریمه تآخیر ،مد
نظر گرفته نمی شود.
 50.1داوطلب برنده در مدت  10روز بعد از در یافت نامه
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تضمینات

ماده - 51
مزد کار

مشخص شده در شرایط خاص

قبولی آفر ،تضمین اجرای
اسعار
قرارداد ،را به شکل قابل قبول به اداره به
قیمت قرارداد ارائه می نماید .تضمین اجرا به مدت ()28
روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل ،دارای اعتبار
می باشد.
 51.1در صورت لزوم ،مزد کار روزانه ارائه شده در آفر
داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به
اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد،
استفاده می گردد.
 51.2قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به
اساس مزد کار را در فورمه های تآئید شده توسط مدیر
پروژه ثبت می نماید .هر فورمه تکمیل شده در خالل ()2
روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.
 51.1پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمه های امضاء
شده ،صورت میگیرد.

ماده -52
مصارف ترمیم

 52.1قراردادی بمصرف خود ،مسؤلیت رفع نواقص زیان یا خساره
به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی
ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و
ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا
فروگذاری قراردادی باشد را دارد.

ح .اختتام قرارداد
ماده -51
تکمیل

 51.1قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه
درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده
و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی،
تصدیقنامه را صادر می نماید.

ماده -54
تسلیمی

 54.1اداره در جریان ( )7روز بعد از صدور تصدیقنامه
تکمیل ،ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.

ماده -55
حساب نهایی

 55.1قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص ،حساب مشرح
مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به
مدیر پروژه ارائه می نماید .مدیر پروژه تصدیقنامه رفع
نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی
قراردادی را در جریان ( )56روز که بعد از دریافت حساب
مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید .در غیر
آن ،مدیر پروژه در جریان ( )56روز جدول را که بیانگر
تصحیحات و افزودی الزم را صادر می نماید .در صورت عدم
قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه
گردیده ،مدیر پروژه تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت
به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه
پرداخت را صادر می نماید.

ماده -56
رهنمود

 56.1در صورت لزوم ،قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های
شرایط خاص
عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج
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عملیاتی و
مراقبت

قرارداد ارائه می نماید.
 56.2در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود
و مراقبت در تاریخ مشخص شده
جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب
مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از
باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.

شرایط خاص
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های عملیاتی
قرارداد از
مدیر پروژه،
پرداخت های

ماده -57
فسخ قرارداد

 57.1قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و
تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.
 57.2تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به
آنها نمی باشد:
 -1قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ( )28روز
توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پالن
کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر
پروژه تآئید نگردیده باشد؛
 -2مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده و در
جریان ( )28روز انصراف از این دستور صورت نگرفته
باشد؛
 -1در صورت افالس و تصفیه قراردادی بدون حاالت ادغام و
تغییرات تشکیالتی قراردادی
 -4با ارسال اطالعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی
بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد
بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط
مدیر پروژه ،نواقص را رفع نماید؛
 -5قراردادی امنیت الزم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و
 -6در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10
فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.
 57.1علرغم موارد فوق ،اداره می تواند قرارداد را بصورت
یکجانبه فسخ نماید.
 57.4در صورت فسخ قرارداد ،قراردادی کار امور ساختمان را
ً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه
فورا
امن و بیخطر است ،ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.

ماده -58
فساد و تقلب

 58.1در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال
های فساد کارانه ،تقلب ،تبانی ،اجبار ،یا ایجاد موانع
در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد،
اداره بعد از صدور اطالعیه ( )14روزه به قراردادی،
قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5
ماده  59قابل تطبیق می باشد.
 58.2در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد
کارانه ،تقلب ،تبانی ،اجبار ،یا ایجاد موانع در جریان
اجرای قرارداد دخیل باشد ،کارمند مطابق بند  1ماده 9
شرایط عمومی قرارداد ،اخراج میگردد.
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 58.1اداره ،داوطلب ،قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند
اجرای
اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و
قرارداد را رعایت نمایند .روی این ملحوظ اصطالحات
آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند:
 -6فساد :عبارت از درخواست ،دریافت ،دادن یا پیشنهاد
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به
صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر( 15کارمندان
تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.
 -7تقلب :ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق
ً به منظور اغفال کارمندان
ً و یا سهوا
که عمدا
تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و
غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت
گیرد.
 -8تبانی :عبارت از سازش میان دو یا بیشتر 16داوطلبان
و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور
تحت
شمول
به
نامناسب
مقاصد
آوردن
بدست
تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده
باشد.
-9اجبار :عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به
کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر
داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.
ایجاد اخالل و موانع :عبارت از تخریب ،تزویر،
-10
تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه
تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.
اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را
ً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد ،تقلب،
که مستقیما
تبانی ،اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل
داوطلبی گردیده است لغو می نماید.
اداره در صورت ارتکاب فساد ،تقلب ،تبانی ،اجبار و
اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره  ،موضوع را
در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.
اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال
مندرج فقره ( )1ماده چهل و نهم قانون تدارکات از
اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.
داوطلب ،قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است ،زمینه
تفتیش و بررسی حسابات ،یادداشت ها و سایراسناد مربوط
به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف
از جانب اداره فراهم نماید.
 58.4هیچ نوع فیس ،مکافات ،تخفیف ،تحفه ،کمیشن ،یا
پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور
ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر یا قرارداد
ذکر باشد ،اخذ یا داده نمی شود.
ماده -59

قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی،
 59.1درصورت فسخ
مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از

 { 15به مقام رسم دولتی اطالق میگردد .اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.
{ 16به شرکت کننده های پروسه تدارکات (بشمول مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند ،اطالق
میگردد}
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پرداخت بمحض
فسخ

ماده -60
ملکیت
ماده -61
عدم امکان
تطبیق
قرارداد

ماده  -62حل
منازعه

تفریق پیش پرداخت پرداخت شده الی تاریخ صدور
تصدیقنامه و فیصدی قابل تطبیق باالی کار امور
ساختمانی تکمیل ناشده مطابق شرایط خاص قرارداد ،را
صادر می نماید .جریمه تآخیر اضافی قابل تطبیق نمی
باشد .در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به
قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد ،پس تفاوت آن قرض
قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد.
 59.2درصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا
بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد ،مدیر
پروژه تصدیقنامه مبلغ کار انجام شده ،بعد از تفریق
پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیقنامه را صادر
می نماید.
 60.1درصورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی ،ملکیت
تمام مواد خام در ساحه ،تآسیسات ،تجهیزات ،کار امور
ساختمانی مؤقت ،و امور ساختمانی از ملکیت اداره می
باشد.
 61.1درصورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از
اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره
یا قراردادی متآثر گردد ،مدیر پروژه از عدم امکان
انجام قرارداد تصدیق می نماید .قراردادی بعد از اخذ
این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را
ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت
تصدیقنامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور
تصدیقنامه انجام می یابد ،صورت می گیرد.
 62.1حل منازعه بطور دوستانه:
 -1اداره و قراردادی حد اکثر تالش خویشرا جهت حل
منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به
قرارداد یا تفسیر آن باشد ،انجام میدهند.
 64.1مرجع حل و فصل منازعات:
 -2درصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه
خارج از صالحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده
غلط باشد ،قراردادی در جریان ( )14روز بعد از
دریافت اطالع کتبی از تصمیم مدیر پروژه ،موضوع را
به مر جع حل وفصل منازعات مندرج شرایط خاص
قرارداد راجع میسازد.
 64.2حکمیت:
 -1در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل وفصل
منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل
منازعات در جریان ( )28روز از ارجاع منازعه ،هر
جانب می تواند در جریان ( )28روز از تصمیم خویش
مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصالح مطلع سازند.
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قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

{اداره این
مینماید} .
مواد
شرایط
عمومی
قرارداد

قسمت

را

جهت

تعدیالت و ضمایم

تکمیل

شرایط

عمومی

قرارداد

خانه

پری

مواد شرایط عمومی قرارداد

الف :مسایل عمومی
جز 12
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

جز 12
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

روش تداکات ( :ازروش داوطلبی باز)
نوعیت قرارداد (پرداخت به اساس فی واحد )
نوع بودجه ( عادی ).
کودبودجه( )22416بودجه عادی منظورشده سال مالی  2938ازفند( )21111دولتی اختیاری.
میعاد قرارداد بعد ازعقد قرارداد به مدت(299یوم تقویمی)مطابق پالن کاری می باشد.
میعاد گرانتی امور ساختمانی1 { :سال }

 -5.0معلو مات عمومی -:
-1.1در صوووورتیکه درموووورد اسوووناد تقنیکوووی  ،نقشوووه و یحوووه ی کوووار سووووال وجوووود داشوووته باشووود ،انجنیووور نظوووارت
کننوووده مکلوووت اسوووت توووا شووورکت را در موووورد کموووو وهمکووواری نمووووده و درصوووورت لوووزوم بوووا توجوووه بوووا مشووووره
وتفووواهم مووودیر پوووروژه ( مووودیر قووورا رداد ) و بوووا درنظرداشوووت معلوموووات ارایوووه شوووده توسوووس شوووعبات مربووووط در اسووورع
وقت برای متعهدمعلومات ارایه نماید.
 -1.2در صوووورتیکه نیووواز باشووود بنوووابر مهوووم بوووودن توضووویحات انجنیووور نظوووارت کننوووده ،پوووالن کووواری تعووودیل گوووردد،
مدیر پروژه مکلت است پالن کاری را تعدیل ومنظوری آنرا اخذ نماید.
 -1.1هرگووواه توضووویحات طووووری باشووود کوووه تجدیووود پوووالن کووواری نتوانووود زموووان را جبوووران نمایووود درایووون صوووورت بوووا
درنظووور داشوووت نظووور انجیووور نظوووارت کننوووده ،تسوووهیالت انجنیوووری جزوتوووام مربوطوووه و مووودیر پوووروژه ( مووودیر قووورارداد
) حسب لزوم و موجه بودن توضیحات ،زمان مورد نظر قابل جبران خواهد بود.
 -1.4مرجووووع تموووواس درایوووون قوووورارداد ریاسووووت امورسوووواختمانی وملکیتهووووا ،آمریووووت تسووووهیالت انجنیووووری ونماینووووده
ریاست اکمال وخریدرای ازآغاز الی انجام کار میباشد.
 -1.5در صوووورت پووویش آمووودن عووووار در اموووور فووووق در مووودت زموووان گرنتووو (  )10شووورمت متعهووود م تووووب
رسوووم را از طووورف ریاسوووت اموووور سووواختما نووو و مل یتهوووا ویوووا ریاسوووت امموووال وخریووودارت بوووه اسووواس شووو ایات
مرجوووع اسوووتفاده مننوووده دریافوووت خواهووود نررررررووورمودس مووودیر پوووروژه و ریاسوووت اموووور سووواختمانی مکلوووت اسوووت توووا در
میعووواد  1یووووم کووواری شووورکت متعهووود را احسوووارو رسوووما استحسووواری شووورکت را اخوووذ نمایووود ،درصوووورت عووودم
مراجعوووه بموقوووع و یوووا هوووم بوووه تقاضوووا موجوووه ی شووورکت  ،زموووان احسوووار میتوانووود تغییووور نمایووود در حا تیکوووه شووورکت
متعهوود بووه وقووت زمووان پابنوود نباشوود ،موودیر پووروژه مکلووت اسووت تووا در وورف ( ) 2یوووم رسووما مکتوووب را بووه جانووب
شوورکت متعهوود اصووودار نموووده حسووب شووورایس عووام قووورارداد متعهوود مکلووت میباشووود نووواق بووه میوووان آموودهی پوووروژه
را رفوووع ن مایووود در غیووورر آن اداره فرموووایش دهنوووده بوووا درنظووور داشوووت شووورایس عوووام قووورارداد عووووار را بوووه اسووواس
نظریوووه ی هئیوووت فنووو موجوووود درسووواحه بوووه قیموووت روز توسوووس شووورمت دوم تووورمیم ویوووا سووواختمان نمووووده ومصوووارف
آنووورا از پررووورول گرنتووو (  ) 10شووورمت متعهووود بوووه امووور مقاموووات ذیصوووالح پرداخوووت مینمایووود ،آنگووواه شووورمت متعهووود
حوووك شووو ایت را نقواهووود داشوووت  .مووودت گرنتوووی اموووور فووووق بعووود از تسووولیم دهوووی یکسوووال میباشووود و (  )10حجوووم
قرارداد از حواله متعهد وضع و مطابك طرزالعمل تدارکات به حساب امانت نگهداری میگردد .
 -1.6قوووراردادت اصووول میتوانووود الووو (  )20از حجوووم موووار پوووروژه را بوووه شووو ل قووورارداد فرعووو بوووه شووورمت دیگووور
با درنظر داشت ماده  7شرایس عام قرارداد واگذار نماید.
 -1.7شووورکت هوووای شوووامل پروسوووه داوطلبوووی مکلوووت بوووه تهیوووه اسووونادمالکیت ،سوووند خریووود ،سوووند گمووور وسوووند کرایوووه
گیری ماشینری مورد نیاز پروژه میباشند.
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شوووووما
ره

جز 12
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

لیسووت ذیووول شوووامل ماشووونی ری نظوور بوووه ماهیوووت ونوعیوووت پوووروژه بووادرنظر داشوووت کمیوووت ،تنووواژ ،مشقصوووات
تقنیکی و سایر خصوصیات زم میباشد :
مشقصات تقنیکی و تناز
تعداد
نوع ماشینری
1
2
1
4

 1پایه
 1پایه
 1پایه
 1پایه

اسکواتور برای کندن کاری
ماشین تپو کاری
میکسر کانکریت
تانکر آب

 -1.8درموسووووم سوووورماه پووووائین توووور ازم بووووت ( )+5درجووووه سووووانت گریوووود وحسووووب مکتوووووب توقووووت کووووار
وزارت امووووور شووووهر سووووازی ،امووووور سوووواختمانی متوقووووت گردیووووده و حسووووب شوووورایس منوووودرج شوووورایس عووووام
قوووورارداد( موووواده  42شوووورایس عووووام قوووورارداد ) منحیووووا حوووووادگ قابوووول جبووووران محسووووبوب گردیووووده وموووودیر
پوووروژه مکلوووت میباشووود توووا ترتی بوووات زم را جهوووت تمدیووود زموووانی تکمیووول قووورارداد ( تعووودیل قووورارداد ) قبووول
از ختم میعاد قرارداد حداقل  10روز اتقاذ نماید.
 1.9هرگووواه مووودیر پوووروژه وانجنیووور نظوووارت کننوووده احسووواس نماینووود کوووه اوضووواع جووووی و درجوووه حووورارت
ازنگووواه تقنیکوووی و مسووولکی متسووومن کیفوووت باشووود و درآینوووده کووودام مشوووکل تقنیکوووی و مسووولکی در پوووروژه
وارد ننماید ،با درج نظرشان درژورنال کار امور ساختمانی میتواند ادامه یابد.
 1.10در هووور دو حالوووت فووووق ،مووودیر پوووروژه مکلوووت اسوووت توووا بوووا اصووودار مکتووووب رسووومی موضووووع را بوووه
شعبات مربوط و قراردادی اطالع دهد.
 -1.11بعووووودازتاری عقووووود قووووورارداد ورسووووویدن موفقتناموووووه ذریعوووووه م تووووووب از ریاسوووووت محتووووورم امموووووال
وخریوووودارت بووووه ریاسووووت سوووواختمان ومل یتهووووا وصوووودور مکتوووووب آغوووواز کووووار و تسوووولیمی سوووواحه ازطوووورف
شووووعبه مربوطووووه بووووه متعهوووود ،درمعیوووواد مووووارت قابوووول محاسووووبه میباشوووود .درحا تیکووووه سوووواحه بنووووابر عواموووول
مقتلوووت دروقوووت و زموووان آن بدسوووترس قوووراردادی قووورار نگیووورد  ،ایووون امووور منحیوووا حووووادگ قابووول جبوووران
محسوووووب شووووده و موووودیر پووووروژه قبوووول از خووووتم معیوووواد قوووورارداد ،ترتیبووووات زم را جهووووت تمدیوووود زمووووانی
( تعدیل قرارداد ) حد اقل 10روز قبل اتقاذ مینماید.
 -1.12کووواهش وافوووزایش حجوووم ،تغیووور شووورایس قووورارداد وتمدیووود زموووانی در قووورارداد مطوووابك موووواد منووودرج
شووورایس عوووام قوووراردا د و طرزالعمووول تووودارکات زموووانی قابووول تطبیوووك میباشووود کوووه حووود اقووول  10یووووم قبووول از
خوووتم میعووواد زموووانی تکمیووول قووورارداد اجووورات زم مطوووابك بوووه موووواد منووودرج شووورایس عوووام قووورارداد صوووورت
گرفتوووه وترتیبوووات و منظووووری هوووا زم درمیعووواد تکمیلوووی قووورارداد اخوووذ گووورد یوووده باشووود .مووودیر پوووروژه و
قوووراردادی هریوووو بنوبوووه خوووود مکلوووت میباشوووند بوووا درنظووور داشوووت میعووواد زموووانی ( حوووداقل  10یووووم ) قبووول
از تکمیل میعاد قرارداد اجراات زم را مرعی نمایند.
شرایس است نایی:
 .1درصوووورتیکه دونر(تمویووول کننوووده موووالی پوووروژه) بعووود از موافقوووهی اولوووی از تمویووول وجووووه موووالی
بعووود ازتووواری موقرعقووود قووورارداد الوووی زموووان تکمیلوووی پوووروژه خوووود داری نمایووودس بعووود از اطوووالع
آمووور اعطوووا ومنظووووری هوووای زم ،ریاسوووت اموووور سووواختمانی مکلوووت اسوووت در مووودت  24سووواعت
طوووی تمووواس تیلفوووونی مووودیر پوووروژه را مطلوووع نمووووده و الوووی دو یووووم مکتووووب ارسوووال نمایووود ،مووودیر
پووروژه مکلووت اسووت تووا بووا تموواس تیلفووونی موضوووع را بووا قووراردادی شووریو سوواخته و بووا ارسووال
اطالعیوووووه (ایمیووووول و مکاتبوووووه ) در مووووودت زموووووان  7یووووووم بوووووه جانوووووب قوووووراردادی ،کوووووار اموووووور

سووواختمانی را توقوووت دهووودس قوووراردادی مکلوووت اسوووت توووا مطوووابك مفووواد منووودرج ایووون فقوووره
عمل نماید.
 .2درصوووورت دریافوووت وجووووه نهووواد فرموووایش دهنوووده و موافقوووه قوووراردادی و امووور مجووودد آغووواز
کارتوسوووس آمووور اعطوووا مربوطوووه بووودون تغییووور فیوووات ،زموووان تووواخیر شوووده منحیوووا حووووادگ
قابل جبران محسوب شده و درمورد تعدیل ( تمدید زمانی) اقدام گردد.
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 -2.0مكلفیت فرمایش گیرنده :

 -2.1قووووراردادی مکلووووت اسووووت بعوووود از دریافووووت مکتوووووب آغوووواز کووووار بوووودون توووو خیر ،کووووارپروژه
راعموووال الوووی ( 7یووووم کووواری ) آغووواز نمایووود واموووور قووورارداد را مطوووابك پوووالن کوووار زموووان بنووودی شوووده
تکمیوول نمایوودس در صووورت بووروز عواموول مجبووره ،غیوور مترقبووه ،مسووائیل امنیتووی و یووا هووم عواموول
دیگووور کوووه باعوووا تووواخیر در آغووواز کوووار گوووردد ،متعهووود مکلوووت اسوووت بصوووورت رسووومی موضووووع را
بوووه انجنیووور نظوووارت کننوووده ،مووودیر پوووروژه وریاسوووت اموووور سووواختمانی و مکلیتهوووا وشوووعبات مربووووط
درمیعاد فوق الذکراطالع دهد.
 2.2هرگوووواه بنووووابر عواموووول منوووودرج فقووووره  2.1در صووووورتیکه سوووواحه بووووه قووووراردادی تسوووولیمی داده
نشوووود ،میعووواد تووواخیر شوووده بعووود از تائیووودی انجنیووور نظوووارت کننوووده واسوووناد موجوووه منحیوووا حووووادگ
قابل جبران محسوب شده وقابل تعدیل درمیعاد تکمیل پروژه میباشد.
 -2.1قوووراردادی مکلوووت اسوووت مطوووابك پوووالن کووواری زموووان بنووودی شوووده منووودرج قووورارداد و یوووا هوووم پوووالن
کوواری تجدیووود ومنظووور شوووده ی انجنیوور نظوووارت کننوووده در میعوواد تعیوووین شووده ،کوووار پووروژه را تکمیووول نمایووود،
درحوووا ت غیووور مترقبوووه  ،مجبوووره و یووواهم سوووایر حووووادگ منووودرج شووورایس عموووومی قووورارداد ،میعووواد تطبیوووك
پروژه مبتنی به د یل موجه قابل تعدیل( حا ت قابل جبران ) خواهد بود.
 -2.4قوووراردادی مکلوووت اسوووت الوووی ( 7یووووم کووواری) بعوووداز خوووتم کوووار (میعووواد قووورارداد و هرگونوووه تمدیووود
زموووانی منظوووور شوووده) تموووام پرسوووونل وتجهیوووزات خوووویش را ازسووواحه خوووارج نمووووده وسووواحه را ازهرنووووع
مووواد اضووافی وک افووات ایجوواد شووده درجریووان کووار پووا کوواری نمایوود توواهیت نوووع صوودمه بووه محوویس زیسووت
وارد نگرددس درین مورد باید به انجنیر نظارت کننده ومسوولین جزوتام اطمینان داده شود.
 -2.5قوووراردادی مکلوووت اسوووت قبووول ازآغووواز کوووار ،درجریوووان کوووار (پیشووورفت هوووربقش پروسوووه هوووای کووواری
درمطابقووت بووه پووالن کوواری و یوواهم پووالن کوواری تجدیوود شووده و منظووور شووده ) والووی خووتم امووور سوواختمانی(
درصووووورت امووووور موووورتبس بووووه میعوووواد رفووووع نووووواق و گرانتووووی ) تمووووام سوووواحه راعکوووو بوووورداری نمایوووود،
عکووو هوووای سووواحات ضوووروری میباشووود ،عکووو هوووا بایووود دارای تووواری دیجتوووالی ونکوووات GPSباشووود وبوووا
کمره ها یا سمارت فون های  GPSدار اخذ گردد.

-2.6قووووراردادی مکلووووت اسووووت تمووووام عکوووو هووووای منوووودرج فقووووره ( )2.5را چووووام نموووووده طووووی
گووزارش مفصووول حسووب پوووالن کوواری و یوووا هووم پوووالن کوواری تجدیووود شووده بوووا درنظوور داشوووت محاسوووبه
بوووول احجووووام کوووواری بووووه انجنیرنظووووارت کننووووده ( انجنیوووور تسووووهیالت قعطووووه مربوطووووه ) و یووووا هووووم
طوریکوووووه در قووووورارداد مشوووووق میگوووووردد تحویووووول داده وانجنیووووور موووووذکور بعووووود از مالحظوووووه و
تصووودیك آمریوووت تسوووهیالت قطعوووه مربوطوووه بوووه مووودیرپروژه ( مووودیر قووورارداد ) اسوووناد را تحویووول
دهنووود ،همننوووان قوووراردادی مکلوووت اسوووت بعووود از تکمیووول اموووور سووواختمانی پوووروژه ودرصوووورت
لووووزوم یووووو کوووواپی از رهمنمووووود هووووای حفووووت ومراقبووووت و نقشووووه هووووا زم را بووووه دسووووترس اداره
گذاشووته ودرغیوور حووال  2پرداخووت تامنیووات شوورکت الووی تکمیوول اسووناد متووذکره بووه تعویووك افتوواده
و از پرداخوووت بوووواز خواهوووود مانووود در حووووالتی عوووودم ارائووووه ،پرداخوووت  2متووووذکره قابوووول انتقووووال و
باز پرداخت از بودجه سال مالی بعدی نبوده و ضبس میگردد.
 -2.7قوووراردادی مکلوووت اسوووت گوووزارش مفصووول ازپشووورفت اموووور سووواختمانی را بوووا درنظووور داشوووت پوووالن
کوووواری ،پووووالن کوووواری تجدیوووود شووووده ومنظووووور شوووودهی انجنیووووز نظووووارت کننووووده ،مطووووابك نمونووووه ()Format
موووودیریت تنظوووویم واداره وقوووورارداد سوووواختمان کووووه فارمووووت آن ضووووم شوووورایس هووووذا میباشوووود بعوووود ازتائیوووودی
انجنیرنظارت کننده ومواد مندرج فقرۀ  2.6ترتیب و جهت اجرای پرداخت ارایه نماید.
 -2.8قوووراردادی مکلوووت اسوووت سووواحه ی کوووار را ازدسوووترس عوووام منفصووول نمایووود تووواهیت نووووع صووودمه بوووه
پرسووووونل جزوتامهووووای مربوطووووه نرسوووود ،درصووووورت هرنوووووع صوووودمه بووووه پرسووووونل جزوتووووام هووووای اردوی
ملی قراردادی تحت پیگیرد قانونی عدم رعایت مصونیت ساحه کاری قرار خواهدگرفت.
 -2.9در صووورت نیوواز بووه تجدیوود پووالن کوواری ،قووراردادی مکلووت اسووت کووه بعووداز اطووالع رسوومی انجنیوور
نظوووارت کننوووده را درطوووی (2یووووم کووواری) درجریوووان قووورارداده وانجنیووور نظوووارت کننوووده در میعووواد زموووانی(
) 2یوووووم کوووواری نظریووووات مسوووولکی خووووویش را بصووووورت تحریووووری ارایووووه وتصوووودیك آمریووووت تسووووهیالت
انجینیوووری قطعوووه مربوطوووه را اخوووذ نمایووود و سلسووولتا الوووی  10یووووم مووودیرپروژه ( مووودیرقرارداد ) و ریاسوووت
امور ساختمانی را قبل از تکمیل فیصد های مندرج برای پرداخت رسما مطلع نماید.
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در صووووورت عوووودم ت وافووووك جووووانبین درمووووورد تجدیوووود پووووالن کوووواری وموووووارد قابوووول منازعووووه ،مرجووووع حوووول
منازعوووه تقنیکوووی ومسووولکی ریاسوووت اموووور سووواختمانی وشوووعبات مربووووط بووووده کوووه بعووود از دریافوووت مکتووووب
رسووومی موضووووع قابووول مناقشوووه و منازعوووه را الوووی مووودت  7یووووم حووول وفصووول نمووووده وجوووانبین قووورارداد بوووه
اجوووورا وتطبیووووك آن مکلووووت میباشوووود ،درصووووورتیکه ت بیووووت گووووردد ادعووووای قووووراردادی موجووووه باشوووود ،ایوووون
حالوووت منحیوووا حووووادگ قابووول جبوووران شووومرده شوووده ومیعووواد زموووانی تکمیووول قووورارداد تعووودیل خواهووود گردیووود.
درصووورت نادرسووت بووودن ادعووای متعهوود طوووری کووه ایوون اموور باعووا تسوویع زمووان بوورای تکمیوول پووروژه
گوووردد ،میعوووواد تکمیوووول پووووروژه کموووافی سووووابك قابوووول تطبیووووك بوووووده وبووورای متعهوووود ازجانووووب ریاسووووت امووووور
ساختمانی توصیه نامه اصدار خواهد یافت.
 -2.10قووووراردادی مکلووووت اسووووت بووووا درنظوووور داشووووت شوووورایس عووووام قوووورارداد بصووووورت موووواهوار راپووووور
پیشووورفت کوووار را بعووود ازتصووودیك انجنیووور نظوووارت کننوووده بوووه ریاسوووت سووواختمانی (مووودیریت عموووومی عقووود
قووورارداد وسووواختمان ) جهوووت اجووورای پرداخوووت رسوووما ارسوووال نمایووود ،شوووعبه مربوطوووه مکلوووت میباشووود توووا در
موووودت زمووووان ( ) 5روزاسووووناد متووووذکره را بررسووووی و درصووووورت نیوووواز بووووه اصووووالح باشوووود بوووورای تکمیوووول
اسوووووناد زم رسوووووما شووووورکت متعهووووود را الوووووی ( ) 2یووووووم مطلوووووع نمایووووود ومتعهووووود مکلوووووت اسوووووت بوووووا تفووووواهم
انجنیرنظوووارت کننوووده الوووی  10یووووم ا سوووناد را بعووود ازطوووی مراحووول اداری ارایوووه نمایووود .پرداخوووت هوووا بجانوووب
شووووورکت حوووووداقل درمووووودت  10یووووووم بعووووود تکمیووووول اسوووووناد انووووووای شووووورکت صوووووورت خواهووووود گرفوووووت.
درصوووورتیکه شووورکت متعهووود نتوانووود اسوووناد زم را بصوووورت مووواهوار بوووه جانوووب اداره ارائوووه نمایووود ،اداره
در حصه تعویك در پرداخت و سایر موارد مسؤل نقواهد بود.
-2.11پرسووووونل شوووورکت ملووووب بووووا یونیفووووورم سوووویفتی (ایمنووووی) از قبیوووول (کوووواله ،واسووووکت ،بوووووت سووووفتی،
عینوووو ،دسوووتکش ،گوشوووی محوووافظتی وماسوووو وغیوووره) بووووده وبووودون لبووواس ایمنوووی درسووواحه اجوووازه کوووار
داده نشوووود وهمننوووان وسوووایل کموووو هوووای اولیوووه طبوووی ،وسوووایل اطفائیوووه (آلوووه ضووودحریك ،سوووطل ،بیووول،
کلنووود  ،بیلووور خوووالی بووورای آب وغیوووره) ولوحوووه هوووای رهنموووودی وعالموووه هوووای سووویفت را درسووواحه موووار
داشته باشد وساحه مار را توسس فیته موانع با عالیم هشدار احاطه نماید.
 -2.12قوووراردادی مکلوووت اسوووت تادرجریوووان (1یووووم کووواری) بعووود از تسووولیمی سووواحه کوووار ،لیسوووت کارمنووودان
کلیووودی ،کارمنووودی اسوووکورت ،کووواپ ی توووذکره وکوووارت هوووای هویوووت شوووان را بوووا ذکووور نقووول مطوووابك بوووه اصووول
مهووور وامسوووا شوووده توسوووس رئوووی ویامعووواون شووورکت ترتیوووب نمووووده ولیسوووت وسوووایس شقصوووی وکرایوووی را
بووووا درج نوعیووووت واسووووطه ،نمبرپلیووووت وشاسووووی نمبوووور باکوووواپی جووووواز سوووویر واسووووطه و یسوووون دریووووور
مربوطه تهیه نموده و جهت اخذ جواز دخول به قطعه مربوطه تسلیم نمایند .
– 2.11متعهوود مکلووت اسووت افووراد ( کووارگر موواهر ،غیوور موواهر ویووا هووم روزمووزد) خووویش را طووی جوودول
ُمهووور وامسوووا شوووده از جانوووب شوووق مسوووؤل ویوووا هوووم نمانیووودهی بوووا صوووالحیت خوووویش بوووه قطعوووه مربوطوووه
ویوووا نوکریووووال دروازۀ ورودی هنگوووام اسوووکورت تسووولیم نمایووودس همننوووان متعهووود مکلوووت اسوووت بووورای آنعوووده
از پرسوووونل ( کلیووودی ،کوووارگر مووواهر ،کوووارگر غیووور مووواهر ،دریورهوووا ) بوووا ُمهووور وامسوووا رئوووی شووورکت
کووارت هویووت بووا عکوو مشووق بووا قیوود پووروژه ترتیووب نموووده وافووراد متووذکره مکلووت اسووت کووارت هووا را
به گردن خویش طوری آویزان نمایند که شناسایی شان بصورت دقیك ممکن باشد.
 2.14در صووووور ت بووووروز هوووور نوووووع مشووووکالت امنیتووووی برخاسووووته از پرسووووونل متعهوووود ،مسوووووولیت بوووودوش
رئی و معاون شرکت بوده وبا آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 2.15قووووراردادی مکلووووت اسووووت آنعووووده از نواقصووووی را کووووه در جریووووان قوووورارداد توسووووس انجنیوووور نظووووارت
کننوووده بنوووابر اهموووال متعهووود برمالمیگوووردد ،بووودون پرداخوووت از جانوووب اداره رفوووع نمایووود هکوووذا رفوووع نوووواق
متذکره منحیا حالت قابل جبران نبوده وتحت میعاد تکمیل قرارداد محاسبه میشود.
 2.16متعهووود مکلوووت اسوووت بوووا درنظووور داشوووت شووورایس ،میعووواد منووودرج قووورارداد ،ماهیوووت و نوعیوووت قووورارداد پوووروژه
متووذکره را بووه پایووهی اکمووال برسوواند ،شوورکت متعهوود مکل وت اسووت تجهیووزات ومنووابع بشووری مووورد نیوواز بوورای امووور
سوووواختمانی مربوطووووه را طبووووك مشقصووووات تقنکووووی ،نقشووووه هووووا وسووووطوح جغرافیووووایی درنظوووور گرفتووووه وپووووروژه را
تکمیووول نمایووودس درصوووورت نیووواز اداره بوووه تسوووریع اموووور سووواختانی ویوووا افوووزایش شوووفت هوووا بیشوووتر کووواری ومسووواعد
سوواختن زمینووه توسووس فرمووایش دهنوود ،متعهوود مکلووت اسووت بووا تفوواهم جووانبین شووفت هووای خووویش را افووزایش داده کووه
درایوووون صووووورت افووووزایش در قیمووووت قوووورارداد قابوووول اجوووورا نمیباشوووود ،در صووووورتیکه اداره خواهووووان تسووووریع امووووور
سووواختمانی پوووروژه متوووذکره بنوووابر د یووول موجوووه باشووود ،درایووون حالوووت مطوووابك بوووه مووواده  27شووورایس عوووام قووورارداد
اجرات بعمل خواهد آمد.
 -2.17متعهووود م لفیوووت دارد یوووي نفرانجنیرباتجربوووه ومسووول را بوووه صوووفت آمرپوووروژه جهوووت پیشوووبرد اموووور موووارت،
یووو نفوور انجنیوور ایمنووی )  ( Safety Engineerبووه خوواطر مصووئونیت کووار درسوواحهی پووروژه ویووي نفرانجنیووررا
منحیا ( )QCاستقدام وتو یت نماید.
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 -2.18شوووورمت متعهوووود م لووووت اسووووت بعوووود ازتسوووولیمی سوووواحه درموووودت ( )1یوووووم نیازمنوووودی سوووواحه بوووورای
سووواختمان هوووای مووووقتی ،دفتووور ،دیپووووت موادسووواختمان  ،پارکینوووق وسوووایس وغیوووره را بوووه قطعوووه مربووووط
پیشوووکش نمایووودس قطعوووه مربووووط مکلوووت اسوووت توووا مکوووان زم را کوووه ازنگووواه امنیتوووی قابووول پوووذیریش برایشوووان
باشد بعد از دریافت درخواست رسمی شرکت در مدت ( )1یوم به دسترس متعهد قرار دهد.
 – 2.19درمحووووالت نووووا اموووون کووووه تهدیوووودات امنیتووووی آن بووووه رنووووق سوووور ویووووا زرد باشوووود ،قطعووووه مربوطووووه
مکلوووت اسوووت درصوووورت لوووزوم محووول بوووود وبووواش وپقوووت وپوووز رابووورای پرسوووونل کلیووودی (کوووارگر مووواهر،
غیرمووواهر ودریوووور) طووووری مهیوووا نمایووود کوووه ازنگووواه تووو مین امنیوووت بوووه مشوووکل مواجوووه نباشوووند وامکوووان
جابجوووا نموووودن سووواختمانی هوووای موقوووت از قبیووول کوووانک بووورای بوووودو بووواش ،تشوووناب وسوووایر نیازمنووودی هوووا
که توسس شرکت متعهد آورده میشوند ،حسب فقرۀ ( )2.16وجود داشته باشد.
 -2.20مارهووووات خودسوووورانهی شوووورمت خووووارج از بوووول احجووووام کوووواری بوووودون هوووودایت موجووووه موووودیرپروژه
ودیگوووور مقامووووات ذیصووووالح مووووه درج ژرونووووال نباشوووود الووووی زمووووان تعوووودیل قوووورارداد قبوووول از میعوووواد تکمیوووول
قووورارداد قابووول مجرائووو نمووو باشووود وهکوووذا مارهوووات بووو میفیوووت موووه بشووو ل خودسووورانه توسوووس شووورمت
متعهووود صووووورت میگیووورد ویووووا هوووم خووووالف نقشوووه ومشقصووووات موافقتناموووره باشوووود ،تقریوووب واعمارمجوووودد
گردیده که سپری شدن معیاد مارت وجبران خساره آن بدوش شرمت متعهد میباشد.
 – 2.21انتقوووال مووووادی کوووه دارای تووواری انقسوووا نبووووده ویوووا هوووم بنابرعوامووول محیطوووی ( رطوبوووت ،بووورودت
و یوووا هوووم درجوووه حووورارت ) قابووول تقریوووب نباشوووند بوووا درنظووور داشوووت اموووور سووواختمانی قابووول ذخیوووره بووووده و
مت عهووووود میتوانووووود بنوووووابر معووووواذیر امنیتوووووی اجنووووواس متوووووذکره را ذخیوووووره ودرسووووواحه انتقوووووال واکموووووال نمایووووود.
اجناسووویکه بنوووابر عوامووول فووووق الوووذکر قابلیوووت تقریوووب را داشوووته ویووواهم باگذشوووت زموووان کیفیوووت خوووویش را
ازدست میدهند از این امر مست نی میباشند.
-3.0مکلفیت های فرمایش دهنده
موارد ذیل در قرارداد هذا داری معانی ذیل میباشد.
 -1.1مووودیر قووورارداد (پوووروژه) :مطوووابك بوووه حکوووم  104طرزالعمووول تووودارکات و وووایت خوووویش را انجوووام
میدهد که ازجانب ریاست امورساختمانی وملکیتها تو یت میگردد.
 -1.2انجنیووور نظوووارت کننوووده :عبوووارت از انجنیووور سووواحه اسوووت کوووه از جانوووب تسوووهیالت انجنیوووری ویوووا
طووووری کوووه درشووورایس قووورارداد توووذکر رفتوووه تو یوووت گردیوووده و مسوووولیت کیفیوووت ،کمیوووت ،تطبیوووك
بوول احجووام کوواری ،مشقصووات نقشووه هووا ،یحووه کووار ،ارائووه جوابووات درموووارد تقنیکووی بووا تفوواهم
موووووودیر قوووووورارداد (موووووودیر پووووووروژه ) ،مالحظووووووه نمووووووودن وامسووووووا ژورنووووووال ،سووووووجل نمووووووودن
امورسووووواختمانی را عوووووده دار میباشووووودس همننوووووان مسوووووئول تشوووووقی حووووووادگ قابووووول جبوووووران،
تشووووقی مشووووکالت موجووووود درسوووواحه ،ایجوووواد روابووووس اداری میووووان جوانووووب قوووورارداد ( متعهوووود،
فرموووایش دهنووود ومسوووتهلو) وسوووایر مسوووولیت هوووای کوووه طبوووك شووورایس قووورارداد برایشوووان وضوووع
گردیده ،میباشد.
هووور نووووع تعووودیل بنوووابر د یووول موجوووه طووورفین کوووه منظوووور شوووده باشووود قابووول تطبیوووك بووووده ومیعووواد
-1.1
زموووانی بووورای طوووی مراحووول اموووور تعووودیل قووورارداد الوووی حووود اقووول  10یووووم قبووول از تکمیووول میعووواد
قوووورارداد میباشوووود ،بنووووا طوووورفین قوووورارداد (فرمووووایش دهنووووده وفرمووووایش گیرنووووده) مکلووووت میباشووووند
بوووادرنظر داشوووت مووووارد فووووق ود یووول موجوووه ( مجبوووره وغیرمتراقبوووه) آنعوووده ازتعووودیالت موووورد
نیاز را الی میعاد تکمیل قرارداد مورد بررسی قرار داده ومنظوری بدست آورند.
 -1.4درحالتیکوووه تعووودیل غیووور متوقعوووه وغیووور قابووول پووویش بینوووی ( افوووزایش و کووواهش ) حجوووم قووورارداد را
درقبووال داشووته باشوود ویووا هووم بنووابر عواموول غیوور قابوول پوویش بصووورت آنووی پوویش بیایوود کووه اهمووال از
جانوووب طووورفین قووورارداد نبووووده و کمتووور از 10یووووم باشووود انجنیووور نظوووارت کننوووده مکلوووت اسوووت در
ووورف  24سووواعت بشوووکل تیلفوووونی و یووواهم ایمیووول بوووا مووودیرقرار( مووودیر پوووروژه ) تفووواهم نمووووده
ومووووودیر پوووووروژه وریاسوووووت اموووووور سووووواختمانی درحصوووووه ت بیوووووت تعووووودیل بوووووه مقاموووووات ذیصوووووالح
عنووودالموقع الوووی تکمیووول میعووواد قووورارداد در ووورف(  48سووواعت) پیشووونهاد نمووووده و در زمینوووه بوووا
تفاهم ریاست اکمال وخریداری اقدامات واجرات زم وبعدی به عمل خواهد آمد.
 - 1.5مووواردی کووه نیوواز بووه تعوودیالت را داشووته وجووانبین واقووت بووه آن میباشووند بنووا طوورفین( فرمووایش دهنوود
وفرموووایش گیرنوووده) مکلوووت اسوووت بوووا درنظرداشوووت میعووواد تکمیلوووی قووورارداد درموووورد تعووودیالت اجووورات
زم نمووووده وازتوقوووت قریوووب الوقوووع پوووروژه خوووودداری واجووورات زم نماینووود .ایووون امووور اسوووت نا بووورای
فقره  1.4قابل تطبیك نمیباشد.
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.4مسولیت شعبات مربوطه ( فرمایش دهنده)
مسولیت های جزتام مربوط ( مستهلک )
مستهلو پروژه مکلت به امور آتی میباشد:
 -4.1جزوتوووام مربوطوووه و یفوووه دارد بوووا درنظووور داشوووت شووورایس منووودرج فقوووره هوووای منووودرج شووورایس نهووواد
اسوووتفاده کننوووده ،شووورایس عوووام وخووواک قووورارداد بوووا در مسوووئولیت بعووودی زمینوووه هوووای کووواری را بوووه متعهووود
مهیا سازد.
 -4.2جزوتووووام مربوطووووه مکلووووت اسووووت تووووا اجنوووواس ،وسووووایس ،تجهیووووزات وکارمنوووودان متعهوووود را مووووورد
بررسووی قوورارداد الووی  24سووواعت در مووورد تصوویمم اتقووواذ نماینوود در غیوور حووال بووودون د یوول موجووه کتبوووی
ورسمی هر گونه مسولیت بعدی بدوش جزوتام خواهد بود.
 -4.1هوووویت شووووق ویووووا اشووووقاک حووووك مداخلووووه درامووووور سوووواختمانی پووووروژه را بووووه اسووووت نایی انجنیوووور
نظووووارت کننووووده ،موووودیر پووووروژه وآمراعطووووا ( منظووووو ر کننووووده قوووورارداد و عقوووود کننووووده قوووورارداد ) ویووووا هووووم
نماینوووده ی باصوووالحیت کوووه مسوووولیت هوووای مشوووق برایشوووان تفوووویض گردیوووده باشووود نووودارد ،هرگووواه بنوووابر
شووکایت متعهوود افووراد یووا اشووقاک غیوور مسووؤل فوووق باعووا مداخلووه درامووور سوواختمانی گردیووده وشناسووایی
گردند ،با درنظر داشت قانون مورد مجازات ودر صورت لزوم تعقیب عدلی میگردند.
 -4.4مسووووتهلو پووووروژه درصووووورت اطووووالع یووووافتن از نووووواق  ،فسوووواد از قبیوووول (اعمووووال فسوووواد کارانووووه،
تقلووب ،تبووانی ،اجبووار ،یووا ایجوواد موانووع در اجوورای قوورارداد) را مشوواهده نمایوود ،مکلووت اسووت بشووکل مسووتند
( عکووو وشوووواهید قابووول قبوووول) ریاسوووت اموووور سووواختمانی را در ووورف  24سووواعت بوووا ارسوووال شوووفر در
جریوووان گذاشوووته وریاسوووت اموووور سووواختمانی در مووودت زموووان یوووو هفتوووه موضووووع را ذریعوووه هیئوووت حووود اقووول
از سووووه نفوووور تشووووکیل شووووده باشوووود ونماینوووودۀ مسووووتهلو نیزعسووووو آن میباشوووود مووووورد بررسووووی قوووورارداده،
بوووه جزوتوووام مربوطوووه وریاسوووت اموووور سووواختمانی در طوووی یوووو
گوووزارش خوووویش را بوووا نظووور مشوووق
راپوووور بعووود از امسوووا هووور ورق ارائوووه نماینووود ،درصوووورت لوووزوم ،ریاسوووت اموووور سووواختمانی و ملکیتهوووا بوووا
در نظووور داشوووت موووواد منووودرج مووواده  58شووورایس عوووام قووورارداد وسوووایر موووواد منووودرج شووورایس عوووام و خووواک
قوووورارداد اجوووورات مقتسووووی را تعمیوووول مینماینوووود ،جزوتوووووام مربوطووووه درصووووورت مشوووواهده اعمووووال فووووووق
صوووالحیت توقوووت کوووار الوووی صووودور تصووومیم نهوووایی از جانوووب ریاسوووت امورسووواختمانی ویوووا آمووور اعطوووای
مربوطه را ندارد.
 -4.5جزوتوووام مربوطوووه مکلفیوووت دارد توووا ازعووودم اسووووتفاده پرسوووونل موووواد وتجهیوووزات دولتوووی درقوووورارداد
هوووووذا اطمینوووووان حاصووووول نمایووووود و درصوووووورت مواجوووووه شووووودن بوووووا ایووووون اعموووووال اجووووورات زم را نماینووووود،
درصورت عدم توجه به موارد ذکر شده مسولیت بعدی بدوش شان خواهد بود.
مکلفیت های ریاست امور ساختمانی وملکیتها ( فرمایش دهنده )
- -4.6ریاسوووت سووواختمانی و یفوووه دارد یوووي نفووور انجنیووور مسووول را بوووه حیررررررررررررررررووورا مووودیرقرارداد (
مدیرپروژه ) جهت مراقبت ازامور پروژه ال ختم قرارداد بگونهی رسمی تعیین نماید.
 -4.7ریاسوووت اموووور سووواختمانی منحیوووا مرجوووع حووول و فصووول منازعوووات تقنیکوووی ،مشقصوووات ،نقشوووه هوووا،
یحه کار و بل اجحام کاری و سایر امور تقنیکی و انجنیری با در مسئولیت بعدی میباشد.
- -4.8ریاسوووت اکموووال وخریوووداری منحیوووا تسوووهیال کننووودهی اموووور تووودارکات وقووورارداد از قبیووول ارسوووال بوووه
موقوووع موافقتناموووه هوووا ،تعووودیالت قووورارداد واسوووناد زم آن وسوووایر اسوووناد موووتم تووودارکاتی وقووورارداد میباشووود
وطبوووك قوووانون وطرزالعمووول تووودارکات مکلوووت بوووه اجووورای آن میباشووودس همننوووان زمینوووه را بووورای نهووواد هوووای
نظوووارت کننوووده حسوووب موووواد قوووانون وطرزالعمووول تووودارکات بوووا تفووواهم ریاسوووت اموووور سووواختمانی وملکیتهوووا
مساعد میسازد.
 - 4.9انجنیووور نظوووارت کننوووده وآمریوووت تسوووهیالت انجنیوووری قطعوووه مربوطوووه مکلوووت اسوووت ازصوووحت بوووودن
تصوووویرها وگزارشوووات ( پیشووورفت کوووار ،وسوووایر اسوووناد زموووه) قووورارداد کوووه توسوووس متعهووود ارایوووه میشوووود
اطمینان حاصل نموده تصدیك ،امسا ومهر نمایند.
 -1.7انجنیوووور نظووووارت کننووووده مکلووووت اسووووت تووووا گووووزراش پیشوووورفت امووووور سوووواختمانی را کووووه متعهوووود تهیووووه
مینماید مورد بررسی قرار داده و ازصحت ،سقم ومحاسبه آن تصدیك نماید.
 - 4.10موووودیر پووووروژه ( موووودیرقرارداد ) در تفوووواهم بووووه جزوتووووام مربوطووووه وتسووووهیالت انجنیووووری مربوطووووه
حسووووب حکووووم  104طرزالعموووول توووودارکات مکلووووت اسووووت درصووووورت توووو خیر درکووووار پووووروژه ویووووا عواموووول
بیرونوووی کوووه بصوووورت موجوووه باعوووا توقوووت میگوووردد ،ریاسوووت امورسووواختمانی وملکیتهوووا وریاسوووت اکموووال
وخریوووداری را بوووه اسووورع وقوووت الوووی  1یووووم رسوووما درجریوووان قووورار داده متکوووی بوووه حکوووم  98طووورز العمووول
تووودارکات و حسوووب شووورایس منووودرج ( شووورایس موووتمم شووورایس خووواک قووورارداد ) وبوووا تفووواهم ریاسوووت اکموووال
وخریووووداری در حصووووه ترتیووووب تعوووودیل قوووورارداد ومنظوووووری هووووا زم قبوووول از تکمیوووول میعوووواد قوووورارداد
اقدامات زم را مرعی خواهند نمود.
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 -1.7انجنیوووور نظووووارت کننووووده مکلووووت اسووووت تووووا گووووزراش پیشوووورفت امووووور سوووواختمانی را کووووه متعهوووود تهیووووه
مینماید مورد بررسی قرار داده و ازصحت ،سقم ومحاسبه آن تصدیك نماید.
 - 4.10موووودیر پووووروژه ( موووودیرقرارداد ) در تفوووواهم بووووه جزوتووووام مربوطووووه وتسووووهیالت انجنیووووری مربوطووووه
حسووووب حکووووم  104طرزالعموووول توووودارکات مکلووووت اسووووت درصووووورت توووو خیر درکووووار پووووروژه ویووووا عواموووول
بیرونوووی کوووه بصوووورت موجوووه باعوووا توقوووت میگوووردد ،ریاسوووت امورسووواختمانی وملکیتهوووا وریاسوووت اکموووال
وخریوووداری را بوووه اسووورع وقوووت الوووی  1یووووم رسوووما درجریوووان قووورار داده متکوووی بوووه حکوووم  98طووورز العمووول
تووودارکات و حسوووب شووورایس منووودرج ( شووورایس موووتمم شووورایس خووواک قووورارداد ) وبوووا تفووواهم ریاسوووت اکموووال
وخریووووداری در حصووووه ترت یووووب تعوووودیل قوووورارداد ومنظوووووری هووووا زم قبوووول از تکمیوووول میعوووواد قوووورارداد
اقدامات زم را مرعی خواهند نمود.
 -4.11موووودیرپروژه (موووودیرقرارداد) مکلووووت اسووووت درصووووورت افووووزایش ویووووا کوووواهش درحجووووم قوووورارداد
حسوووب گوووزارش انجنیووور نظوووارت کننوووده درمیعووواد اعتبوووار قووورارداد عنووودالموقع حسوووب شووورایس منووودرج موووتمم
شووو رایس خووواک قووورار داد ،ریاسوووت امورسوووواختمانی وملکیتهوووا وریاسوووت اکموووال وخریوووداری را درجریووووان
قرار دهد.
 -4.12تموووووام اجنووووواس و موووووواد سووووواختمانی موووووه درسووووواحه نصوووووب ویوووووا اسوووووتفاده میگوووووردد بایووووود ازطووووورف
انجنیرمنتووورول کیفیوووت ) (QCشووورکت متعهووود نظوووارت وت یووود گوووردد ،البتوووه بوووا ارایوووهی سووورتیف یت هووورجن
ومووووواد بعدازتسووووت وقبووووول انجنیوووور اطمنووووان ازکیفیووووت( )QAبعوووودا اجووووازه نصووووب وماردرسوووواحه را دارد.
درحا تیکوووه اموووور سووواختمانی نیووواز بوووه نظوووارت وتووودقیك بیشترداشوووته باشووود ،بوووا موافقوووهی مووودیر قووورارداد (
مووودیرپروژه ) اجوووازه بررسوووی وتسوووت براتوووواری را داشوووته کوووه درهمنوووو موووورد درصوووورت موجودیوووت
وجوووه موووالی بووورای پووروژه متوووذکره منحیوووا تعووودیل درحجووم قووورارداد محاسوووبه شووده ومیتوانووود قابووول پرداخوووت
بووورای شووورکت باشووودس ایووون بررسوووی و تسوووت هوووا براتوووواری در صوووورت موجودیوووت وجووووه موووالی جهوووت
ت بیت کیفیت اجناس نمیتواند بیشتر از  2بار در میعاد قرارداد صورت گیرد.
-5تادیات پروژه:
 -5.1تادیات بعدازتصدیك مسئولین وارایهی اسناد ضمیموی ذیل پرداخته خواهدشد:
الفففف -:تصووودیك انجنیووور نظوووارت کننووودهی پوووروژه ،آمریوووت تسوووهیالت انجنیوووری قطعوووه در جریوووان پیشووورفت
اموووووور سووووواختمانی ودر زموووووان خوووووتم ( خوووووتم میعووووواد گرانتوووووی ) وتوسوووووس هیئوووووت ریاسوووووت امورسووووواختمانی
وملکیتهاس
ب -:تصدیك مدیریت های تسهیالت ساحوی ومرکزی ریاست امور ساختمانیس
ج -:مالحظه شد مدیر پروژه ( مدیر قرارداد ) ریاست امورساختمانی و ملکیت هاس
د -:گذارش مطابك  2.7و عک های آن مطابك فقره( ) 2.5س
هر-:ارایهی پیشرفت کار پروژه مطابك فقره 2.5، 2.7وسایر موارد مندرجس
ز -:تادیوووات پوووول بوووه اسووواس قیموووت احجوووام تطبیوووك شووودهی اموووور سووواختمانی ،اسوووناد اصوووول  ،پوووالن کووواری
پووروژه و پوووالن کووواری تجدیووود شوووده مووه موووورد تائیووود مووودیر پوووروژه ،موودیریت هوووات ذیوووربس ومقاموووات مئسوووول
ریاسوووت اموووور سووواختمان ومل یتهوووا وریاسوووت امموووال وخریووودارت قووورار گرفتوووه باشووود ازطریوووك ریاسوووت
امورسوووواختمان ومل یتهووووا و ریا سووووت مووووال وبودجووووه وزارت دفوووواع ملوووو بووووه اسوووواس فووووورم (م )7موووودیریت
عموم انسجام ومنابع ریاست امور ساختمان ومل یتها قرار ذیل صورت میگیرد:
قسفففط اول :بعووود از اجووورات (  )40احجوووام عمووووم موووار پوووروژه متناسوووب بوووه پوووالن کووواری وپوووالن کووواری
تجدیووود شوووده توسوووس انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده و(  )10پوووول قیموووت منظوووور شوووده پروسوووه هوووات
مارت اجرا شده الی  10یوم قابل تادیه میباشد.
قسفففط دوم  :بعووود از اجووورات (  )70احجوووام عمووووم موووار پوووروژه متناسوووب بوووه پوووالن کووواری وپوووالن کووواری
تجدیوووود شووووده توسووووس انجنیوووور نظووووارت کننووووده محاسووووبه شووووده و(  )60دیگوووور پووووول قیمووووت منظووووور شوووودهی
پروسه هات مارت اجرا شده الی  10یوم قابل تادیه میباشد.
قسفففط سفففوم :بعووود از اجوووورات (  ) 90احجوووام عمووووم مووووار پوووروژه متناسوووب بووووه پوووالن کووواری وپووووالن
کوواری تجدیوود شووده توسووس انجنیوور نظووارت کننووده محاسووبه شووده و(  )80دیگوور پووول قیمووت منظووور شووودهی
پروسوووه هوووات موووارت اجووورا شوووده الوووی  10یووووم قابووول تادیوووه میباشووودس همننوووان بووورآورد قوووا نوووی را میتووووان
همزمان با برآورد گزارش پیشرفت کار قسس سوم انجام دادس
(  ) 20بووواقی مانوووده بعووود از اجووورای پروسوووه بووورآورد قوووانی پیشووورفت کوووار واکوووت دوره تسووولیمی مطوووابك
فوووورم مووودیریت عموووومی پالیسوووی ودارایوووی اصووولی ریاسوووت سووواختمانی در صوووورت عووودم موووو جوووو دیوووت
کدام موانع قا نونی قابل تا دیه میباشد،
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امووووور سوووواختمانی منوووودرج قوووورارداد توسووووس موووودیر قوووورارداد ( موووودیر پووووروژه ) ،شووووعبات مربوووووط ریاسووووت
اموووور سووواختمانی و ریاسوووت اکموووال وخریوووداری سوووجل گردیوووده وبوووه جانوووب مسوووتهلو ( جزوتوووام مربوطوووه)
تسووولیم داده میشوووود و جوووزء ازدارای هوووای غیرمنقوووول وزارت د فووواع ملوووی محسووووب میشوووود 10 .پوووول
( تامینووات) وضووع شووده از حوالووه هووا شوورکت بعوود از تکمیوول میعوواد گرانتووی پووروژه ورفووع نووواق مطووابك
ماده های  52و  55و سایر شرایس عام قرارداد به جانب شرکت متعهد قابل پرداخت میباشد.
 -2فسخ قرارداد :
 -6.1عوووالوه برشووورایس منووودرج مووواده هوووای  59 ، 58 ، 57و سوووایر موووواد مووورتبس شووورایس عوووام قووورارداد،
درصووووورت توقووووت خودسوووورانه در جریووووان مووووار ویووووا تاخیرمووووار پووووروژه در مقرررررروووورابل هوووور روز توووواخیر
(  ) 0.1از قیموووت مجمووووع پوووروژه طوووور جریموووه اخوووذ ،شووورمت متعهووود مجبوووور بوووه پرداخوووت آن میباشووود،
بعوووود از بیسووووت یوووووم جریمووووه در صووووورتیکه امووووورات کوووواری پووووروژه کمتوووور از ( )80٪پوووویش رفتووووه باشوووود
ومتعهووود دراجووورای اموووورات عقووود شوووده سوووعی بوووه خووورج ندهووود وکوووار را بوووه سووورعت انجوووام ندهووود ،قووورارداد
فسووو وطبوووك قوووانون تووودارکات بوووا شووورکت متعهووود برخوووورد صوووورت خواهووود گرفوووتس درصوووورتیکه اموووورات
کووواری پوووروژه بیشوووتر از ( ) 80٪پووویش رفتوووه باشووود فسووو قووورارداد بوووه نفوووع دولوووت نبووووده شووورکت متعهووود بوووا
وضووووع روزانووووه ( ) 0.1٪از قیمووووت مجموووووعی پووووروژه الووووی تکمیوووول قوووورارداد جریمووووه توووواخیر گووووردد ،ایوووون
جریموووه نبایووود از(  )10٪قیموووت مجمووووعی پوووروژه تجووواوز نمایووود در صوووورتیکه جریموووه تووواخیر بوووه ()10٪
قیمووت مجموووعی پووروژه برسوود وبوواز هووم قوورارداد خووتم نگردیووده باشوود ،طبووك قووانون وطرزالعموول توودارکات
با شرکت متعهد برخورد صورت گیرد .
 -6.2در حووووا ت فسوووو موووودیر پووووروژه ،انجنیرنظووووارت کننووووده ،آمریووووت تسووووهیالت انجنیووووری ،موووودیریت هووووا
سووواحوی ومرکوووزی مکلوووت انووود بوووا تفووواهم قطعوووه مربوطوووه الوووی  24سووواعت اجنووواس وتجهیوووزات موجوووود
درسووواحه کوووه ازمتعهووود بووواقی میمانووود را محاسوووبه نمووووده وبوووه شوووق مسوووؤل قیووود وجموووع نماینووود ،جزوتوووام
مربوطه مکلت به حفت ونگهداری آن میباشد.
 -4حوادث غیر مترقبه ومجبره :
 -7.1حووووادگ غیووور مترقبوووه عبوووارت ازحوووا تی اسوووت موووه پیشوووبین آن طوووور دقیوووك نوووا مم ووون میباشووود ویوووا
حووووادقی کوووه منجووور بوووه ( :زلزلوووه ،طوفوووان ،امووورا سوووارت ،اتوووش فشوووان هوووا ،افوووات زمینووو وسوووماوت،
اعوووالن رسوووم حووورب ،قطوووع روابوووس تجوووارت سووو تور هوووات خصوصووو ودولتووو بوووا منوووابع خوووارج  ،بنووودش
راه هوووووات مواصوووووالت وتجوووووارت بوووووین الووووودول غووووور تووووودارمات ،اعتصوووووابات ،اعتراضوووووات مردموووووی
درمقابووول پوووروژه وغیوووره موضووووعات موووه ازطووورف دولوووت بوووه نشرمیرسووود) میگوووردد ،همننوووان حووووادقی کوووه
خوووارج از کنتووورول جوووانبین قووورارداد ( فرموووایش دهنوووده و فرموووایش گیرنوووده) باشووودس در حالوووت پووویش آمووودن
حووووادگ غیووور مترقبوووه ومجبوووره طووورفین قووورارداد موافقوووه دارنووود کوووه زموووان ضوووایع شوووده قابووول تالفوووی و
قابل جبران قبل از تکمیل میعاد قراربوده ومستلزم تعدیل میباشد.
حکم نهایی:
شووورایس هوووذا منحیوووا تفصووویالت زم بووور ای طووورفین قووورارداد بووووده ونظووور بوووه شووورایس هووور قووورارداد قابووول
تغیووور میباشووود ،هووور نووووع تصوووحیحات وتغیراتوووی کوووه نظووور بوووه ماهیوووت پوووروژه اعموووال گوووردد ،بووورای جوانوووب
قرارداد قابل تعمیل میباشد.
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جز 14
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

اداره فرمایش دهنده{ ریاست امورساختمانی وملکیت ها (}.میباشد.

جز 17
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی { مدت (299روزتقویمی ) به شمول روز های جمعه
و رخصتی } می باشد.

جز 20
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

مدیر پروژه {مدیرمراقبت کننده کاراست که ازطرف ریاست امورساختمانی وملکیت ها بعد ازعقدقرارداد
تعین میگردد}.

جز 22
بند ا
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

ساحه کار امور ساختمانی{ امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول شبکه
ابرسانی و برق لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب موانع
فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر
(}.(2شامل در نقشه شماره  29ورق دورویه } میباشد.

جز 25
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

تاریخ آغاز کار امور ساختمانی { بعد ازتاریخ عقدقرارداد } می باشد.

جز 29
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

امورساختمانی شامل { امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول شبکه ابرسانی و
برق لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب موانع فلزی برای
گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر (}.(2
میباشد.

بند 2
ماده 2
شرایط
عمومی
قرارداد

قسس اول:بعد از اجرات (  )40احجام عموم مار پروژه ( )10پول قیمت منظور شده پروسه هات مارت اجرا شده
قابل تادیه میباشد .قسس دوم بعد از اجرای()70٪ازحجم عمومی کار پروژه( )60دیگر پول قیمت منظور شده
پروسه های کاری اجراشده و قسس سوم بعد از اجرای (  )90احجام عموم مار پروژه ازحجم عمومی کار
پروژه( )80پول قیمت منظور شده پروسه هات مارت اجرا شده قابل تادیه میباشد)20 ( .باقیمانده پول قیمت منظور
شده پروسه های کاری اجرا شده قابل اجرا میباشد.
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جز 9
بند 1
ماده 2
شرایط
عمومی
قرارداد
بند 1
ماده 1
شرایط
عمومی
قرارداد

بند 1
ماده 8
شرایط
عمومی
قرارداد

اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند:

{(الف ) موافقتنامه( ،ب) نامه قبولی( ،ج) افر داوطلب (د)
شرایط خاص قرارداد( ،هــ)شرایط عمومی قرارداد،
(و) مشخصات(،ز) نقشه ها(،س) بل احجام کار}.

زبان قرارداد {دری ویاپشتو} میباشد .زبان قرارداد همان
زبان آفر میباشد.

قانون نافذ بر این قرارداد {قانون تدارکات،احکام طرزالعمل
تدارکات وسایرقوانین نافذه جمهوری اسالمی افغانستان}می
باشد.

جدول فعالیت های قراردادی دیگر {درصورتیکه قراردادی
قرارداد فرعی داشته باشد مطابق بند()1ماده ()8شرایط عمومی
قرارداد جدول فعالیت خویش را بادرنظرداشت جدول فعالیت
قراردادی اصلی وفرعی وسایر قراردادیان ان تنظیم نماید}
میباشد.

بند 1
ماده 9
شرایط
عمومی
قرارداد

کارمندان کلیدی {امر پروژه وانجینر ساحه } میباشد.

بند 1
ماده 11
شرایط
عمومی
قرارداد

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

بند 1
ماده 14
شرایط
عمومی
قرارداد
بند 1
ماده 15
شرایط
عمومی
قرارداد

امور ساختمانی ،تآسیسات ،و مواد خام {مطابق
برای
قوانین وپالیسی نافذه بیمه درمورد بیمه وسایرقوانین
نافذه ،مربوط دوطلب می باشد }.

،

گزارشات بررسی ساحه ویا حدود اربعه :شماال{ ساحه مربوطه
ً
ً
ً
غربا ساحه مربوطه
،شرقا ساحه مربوطه
جنوبا ساحه مربوطه

} میباشد.

{مدیر پروژه باید به استعالمات درمورد شرایط قرارداد  ،نقشه
ها  ،بل احجام کار مشخصات ووضعیت پروژه جواب ارائه نماید}
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بند  2بند 12
شرایط
عمومی
قرارداد

تاریخ تسلیمی ساحه { بعد ازتاریخ عقدقرارداد}می باشد.

ماده 62
شرایط
عمومی
قرارداد

نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد {مطابق به قانون
حکیمت ،ریاست حقوق وزارت دفاع ملی}میباشد.

ب.

محل حکمیت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد.
کنترول زمان

بند 1
ماده 25
شرایط
عمومی
قرارداد

قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جریان {قراردادبه
مدت ()5یوم قراردادی پالن کاری خویش را ارائه بدارد} .

بند 1
ماده 25
شرایط
عمومی
قرارداد

ساختمان{درجریان

میعاد

میان

تجدید

برنامه

کاری

امور

قراردادبه مدت ()10یوم قراردادی جهت تجدید ویاتصحیحات پالن
کاری خویش را ارائه بدارد }.

در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد،
ازپرداخت بعدی مبلغ{( )%5پنج فیصد}معطل قرارداده شده
الی ارائه
میابد.
بند 1
ماده 26
شرایط
عمومی
قرارداد
ج.

بند  2ماده
 99شرایط
عمومی
قرارداد

پالن

کاری

تجدید

شده

معطلی

پرداخت

ان

ادامه

قرارمکتوب نمبر ( )1119مورخ  1192/9/19ریاست محترم دفتر مقام
وزارت دفاع ملی وامر وزارت محترم مالیه ودفتر محترم
سیستیکا اضافه کاری قابل مجرائی نمی باشد .

کنترول کیفیت

میعاد رفع نواقص:

{درجریان کار()5روز،ودرمیعاد گرنتی بعد ازتکمیل
کارواطالعیه رسمی مدیرپروژه به مدت ()7روز می باشد،
متعهدمکلف است درمدت تعین شده نواقصات را رفع
نماید}.
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بند 2
ماده 46
شرایط
عمومی
قرارداد

قرارداد مطابق ماده  41شرایط عمومی قرارداد {:قابل تعدیل نیست}.
فیصدی تناسب پرداخت های تامینات {-2بعد ازختم میعاد کارواکت مکمل تسلیمی پروژه تضمین اجرا قرارداد ()21فیصد.
 -1بعد ازختم میعاد گرنتی ورفع نواقصات پروژه پول تامینات گرنتی ()5فیصد} میباشد.

بند 1
ماده 47
شرایط
عمومی
قرارداد

اندازه جریمه تاخیر ( )0.1فیصداز قیمت مجموعی قرارداد در
مقابل هر روز تاخیر می باشد .حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر
یا غیابت الی ( )10فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد،
درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه
تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.

بند 1
ماده 48
شرایط
عمومی
قرارداد

انعام برای انجام تمام امور ساختمان {صفر}فیصد قیمت نهایی
قرارداد در فی روز میباشد .حد اعظمی انعام برای انجام تمام
امور ساختمان{صفر}فیصد قیمت نهایی قرارداد میباشد.

بند 1
ماده 49
شرایط
عمومی
قرارداد
بند 2
ماده 91
شرایط
عمومی
قرارداد
بند 1
هـ.
ختم
قرارداد
ماده 56
شرایط
عمومی
قرارداد

{این ماده درصورت تکمیل امور ساختمان پیش از تاریخ تخمین
تکمیلی مندرج جز  18بند  1ماده 1مندرج شرایط خاص قرارداد و
حصول منفعت به اداره ،قابل تطبیق میباشد .این انعام معموالً
عددی و معادل جریمه تاخیر می باشد}.
پیش پرداخت { قابل تطبیق نیست }.

تضمین اجراء
میباشد.

مبلغ{ده

فیصد

از

قیمت

نهائی

قرار

داد

}

درقرارداد مذکور تسمین اجرا مبلغ (  )10ازقیمت مجموعی قرارداد بشکل ضمانت بانکی تقاضا
گردیده است
ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به

تاریخ{بعد ازختم قرارداد قراردادی ویامتعهد نقشه های
تمدید کانالیزاسیون ،تمدید کیبل (برق ،تلیفون ،انترنیت
وغیره)وسیستم ابرسانی بشمول کورکی ساحه وطبق قرارداد ارائه
بدارد}صورت می گیرد.
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بند 2
ماده 56
شرایط
عمومی
قرارداد

بند 1
ماده 59
شرایط
عمومی
قرارداد

درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و
مراقبت به تاریخ مشخص شده بند  1ماده  58شرایط عمومی
قرارداد ،مبلغ{الی دریافت مواد مندرج بند( )1ماده ()56

شرایط عمومی قرارداد توسط متعهدتکمیل نگردد پول از تامینات
پرداخت شده %5ازمجموع قرارداد استرداد نخواهد گردید }.

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که
بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمان :

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

بند  2ماده 22
شرایط عمومی
قرارداد
طبق متحدالمال شماره()9999مور2931/1/22اداره محترم تدارکات ملی ومکتوب نمبر()2422مورخ2931/9/2ریاست اکمال
وخریداری طرح پالن تطبیقی وسرمایه گذاری شرکت ها ویاداوطلبان که درپروژه برنده می گردد درجریان ارزیابی قابل تطبیق می
باشد.
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قسمت ششم :مشخصات تخنیکی و شرایط اجرا

یادداشت ها در مورد مشخصات عمومی
{این یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکی شرطنامه توسط داوطلب می
باشد این معلومات در اسناد نهایی شامل نمی باشند}
مشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و
رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد.
در داوطلبی باز داخلی ،مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد
رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار ،مواد خام ،و انجام امور
ساختمان تدارک شده را داشته باشد .این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی،
تسهیل پروسه
مثمریت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و
ارزیابی آفر گردد ،می باشد.
مشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار
امور ساختمان جدید ،غیرمستعمل ،آخرین یا جدیدترین مودلهای فعلی ،و
شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح و دیزاین مواد باشد ،مگراینکه در
قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.
مشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد .اکثر
مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرارداد امورساختمانی مناسب باشد ،از
جانب اداره یا انجنیر تحریر میگردند .مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد
فراگیر تمام سکتور ها وجود ندارد ،اما اصول و عرف پا بر جا موجود در
این اسناد منعکس گردیده است.
معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط
مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها ،بنادر ،قطار آهن،مسکن
شهری ،آبیاری ،و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگردد.

مشخصات تخنیکی عمومی شامل طرزکار ،مواد و تجهیزات که معموالَ در امور
ساختمان استفاده میگردد ،میباشد .ضروری نیست تا در هر قرارداد امور
هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان
ساختمان مشخص استفاده گردد.
مشخص ،بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد .مشخصات تخنیکی عمومی مشخصات
اند که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط
سازمان بین المللی استاندرد ( )ISOصادر شده باشد.
توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد .مشخصات تخنیکی
تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی مبین این باشد که اجناس،
مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا
باالتر از معیارات ذکر شده ،قابل قبول میباشد .جهت تطبیق ،ماده نمونوی
ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج گردد.

معادل بودن معیار ها و کود ها
درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه اجناس و خدمات ،انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد،
آخرین ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد .مگر اینکه صریحا ً طور دیگری تذکر رفته باشد .هرگاه
معیارات و کود ها از نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد ،معیار های دیگر معادل یا باالتر
از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه ،قابل قبول می باشد .قراردادی ،تفاوت میان معیار های مشخص شده
و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان ( )18روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه ،آن را
به مدیر پروژه تسلیم می نماید .در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باالتر از
کیفیت مشخص شده نباشد ،قراردادی معیار های مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نماید.
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افغانستان اسالمی جمهوری
ملی دفاع وزارت
ها ملکیت واداره ساختمانی ریاست
انجینری عمومی مدیریت

كار الیحه
پروسه هاي كاري امورات ساختماني ،بشمول شبكه آبرساني؛ شبكه برق؛ سیستم لفت آن وغرفه
هاي زرهي كانكریتي وهم چنان (  ) 4باب دروازه چرخكي ( ) 4باب موانع فلزي براي گارنیزون
صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان شفاخانه ضمیموي نمبر() 2
 -91جوزا0931-
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.1بخش اول
.1.1خالصه پررژه:
تهیه مواد ،تجهیزات مورد ضرورت جهت پروسه هات مارت امورات ساختمان تعمیر شفاخانه نمبر () 2بشمول شب ه آبرسان س
شب ه برقس سیستم لفت آن وغرفه هات زره مان ریت وهم چنان (  ) 4باب دروازه چرخ ( ) 4باب موانع فلزت برات گارنیزون
).صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان شفاخانه ضمیموت نمبر) 2
.1.2موقیعت پروژه:
شفاخانه شهید سردار محمد داود خان واقع وزیر محمد اکبرخان و شفاخانه ضمیموی نمبر  2واقع پل محمود خان.
.1.1هدف اعمار پروژه:
هدف این پروژه جهت تدابیرامنیتی بهتر و جلوگیری از تهدیدات دشمن میباشد.
.1.4 .تشریح خالصه پروژه:
قراردادت باید تمام مارگران ،تجهیزات  ،لوازم  ،ماشینرت جهت امورات ساختمان تعمیر شفاخانه نمبر () 2بشمول شب ه
آبرسان س شب ه برقس سیستم لفت آن وغرفه هات زره مان ریت وهم چنان (  ) 4باب دروازه چرخ ( ) 4باب موانع فلزت
برات گارنیزون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان شفاخانه ضمیموت نمبر ( ) 2با تمام امورات ایجابی آن تهیه
نمائید.
قراردادت باید بهترین طرق ستندرد برات ساخت ساز دیوار متذمرده با تمام مشقصات نقشه هات منظور شده و جداول برآورد
احجام استفاده نماید و هیت تغیرات را در نقشه ها ،برآورد احجام ،مواد قابل استفاده نیاورده و در تطبیك پروسه هات مارت از
فهم مسل و علم طور آگاهانه انجام دهد.
.1.1مشخصات ساختماني:
تمام مشقصات ساختمان پروژه مذمور طبك مشقصات نقشه هات داده شده و جداول برآورد احجام توسس قراردادت انجام
یابد.
.1.1مرجع تماس:
آمریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه و مدیریت عمومي تسهیالت انجنیري ساحوی با تمام مشخصات آن از قبیل ایمیل ادرس،
نمبر تیلفون ،نام و رتبه ان.
.1.1ارایه نمودن اسناد الزمي توسط متعهد:
قبل ازاینکه متعهد کار پروژه را درساحه شروع نماید ،مکلف است که اسناد ذیل را تهیه و به ریاست ساختمانی و ملکیت ها
جهت تصدیق و تائید ارایه نماید ،تا اجراي کار و مدیریت پروژه بصورت درست به پایه اکمال برسد.
.1.7.1متعهد مکلت است که پالن کنترول ممیت وکیفیت پروژه رابه مدیریت عمومی تسهیالت انجینرت ساحوی ریاست
ساختمانی و ملکیت ها درمدت یي هفته طبك مشقصات پروژه مربوطه بعد از عقد قرارداد جهت تصدیك وتائید ارایه نماید.
.1.7.2متعهد مکلت است که پالن ایمنی پروژه را برای مدیریت عمومی تسهیالت انجینرت ساحوی ریاست ساختمانی و ملکیت
ها درمدت یي هفته طبك مشقصات پروژه مربوطه بعد از عقد قرارداد جهت تصدیك ارایه نماید.
.1.7.1متعهد مکلت است که پالن کار) سیکجول کار (را که به تفصیل طریقه امور پیشبرد و تکملی پروژه مذکوررا بیان نموده
به مدیریت عمومی تسهیالت انجینرت ساحوی ریاست ساختمانی و مکلیت ها درمدت یي هفته طبك مشقصات پروژه
مربوطه بعد از عقد قرارداد جهت تصدیك ارایه نموده.
.1.7.4تیم کاری و مسلکی متعهد :متعهد مکلت است که تیم کاری و مسلکی خویش را با اسناد تحصیل  ،نمبرتماس و ایمیل
آدرس جهت هماهنگ  ،تفاهم وحل مش ل به ریاست ساختمان واداره مل یت ها ارایه نماید ،تا اطمینان حاصل گردد مه
مارپروژه به ش ل درست پیش برده میشود.

جدول معرفت تیم مسلکی وفنی قراردادی
شماره وظیفه
2

مدیرعمومی پروژه

1

انجنیر ساختمان

درجه تحصیل

رشته تحصیل

حداقل لیسانس
حداقل لیسانس

تجربه کاری

تجربه کار
درپروژه
9سال

2

9سال

9سال

2

9سال
انجنیر ساختمان
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تعدادنفر

پروژه:

شماره تحویلدهی
S7010
S7011
S7012
S7013
S7014
S7015
S7020
S7021

S7022

جدول ثبت تحویل دهی ها
امورات ساختماني ،بشمول شبكه آبرساني؛ شبكه برق؛ سیستم لفت آن وغرفه
هاي زرهي كانكریتي وهم چنان (  ) 4باب دروازه چرخكي ( ) 4باب موانع فلزي براي گارنیزون
صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان شفاخانه ضمیموي نمبر() 2
باید تحویل داده شود:

شرح اقالمی که باید تسلیم داده شود
پالنهای تقویمی
پالن تقویمی داوطلب و پالن
اجرایی
اشقاک ارتباطی داوطلب
تجربه داوطلب
گزارش از وضعیت هفته وار
پالن تقویمی قراردای و پیش
بینی ها
کتالکها
 ٪100دیزاین نقشه های
تطبیقی مهندسی،
میقانیکی ،برق و ساختمانی
تحویل دهی های مواد

X
X
X
X
X
X

X

X

نوت :مدیر عمومي پروژه مسئول بخش تخینك بي خطر)ایمني (و كنترول كمیت وكیفیت با درنظر داشت مواد مندرج شرایط
خصوصی نهاد استفاده کننده و قرارداد میباشد.
.1.1پالن كاري وگزارش هفته وار پروژه:
.1.8.1قراردادت باید پالن كاري مكمل قابل فهم را براي مدیریت هاي تسهیالت انجینري ساحوي ومركز ریاست ساختماني و
اداره ملكیت ها در مدت یك هفته بعد از عقدقرارداد جهت تصدق وتائید ارایه و پالن كاري پروژه باید تمام مشخصات
پروسه هاي كاري پروژه ،لست پرسونل كاري پروژه با تمام مشخصات وادرس انهاوقراردادي ها فرعي كه براي انجام
پروسه هاي كاري پروژه معرفي میگردد باید داراي تمام مشخصات انها ازقبیل ایمیل ادرس ،نام كمپني ،مهارت هاي
كمپني ،پرسونل مسلكي ،پروسونل غیرفني وغیره را باید جهت تائیدي انرا قبل از اغاز پروژه بادر نظر داشت تمام
ضروریت هاي پروژه به زبان دري وانگلیسي تهیه وتصدیق نماید.
.1.8.2متعهد باید گزارش هفته وار جریان كار پروژه را با جزئیات طبق پالن كاري تاید شده پروژه آرایه نماید و هدف از
گزارش هفته وار جهت مطمین شدن انجام پروسه هات قرارداد شده پروژه در مدت معین ان)مدت زمان ت میل پروژه
شامل دوسیه پروژه میباشد (با كمیت وكیفیت و مقدار پیشرفت فصیدي تكمیل پروژه درمحل كار ساخت ساز پروژه
وگزارش پروژه باید داراي عكس هاي دیجیتلي قبل از اغازهر پروسه هاي كاري پروژه در جریان پروسه هاي كاري
وبعد از تكمیل هر پروسه كاري پروژه و همه عكس ها باید داراي تاریخ ،وقت و كوردینات به زبان دري و انگلیسي
تحریر شده باشد تا اطمینان حاصل گردد كه پروژه متذكره در وقت وزمان معین ان در محل تعین شده با همه مشخصات
قرارداده شده انجام میابد وگزارش اخري پروژه باید داراي همه عكس هاي پروژه در یك DVDضمیمه باشد

.1.1باز دید از ساحه کار:
داوطلب میتواند قبل ازاینکه در داوطلبی این پروژه شرکت نماید ،از ساحات پروژه بازدید نموده تا از امنیت ،راه های
انتقاالتی ،دسترسی به مواد ،دسترسی به ماشنیری ،دسترسی به قواي بشری ،اسناد پروژه و غیره موضوعات مربوطه
این پروژه خود را آگاه و مطمئین ساخته تااسناد و فیات دقیق را برای پیشبرد این قرارداد ارایه نماید.
.1.11مدت زمان تكمیل پروژه:
.1.11.1تمام پروسه هاي كاري الزمي پروژه باید در مدت تعین شده پروژه كه ضم دوسیه پروژه هذا میباشد با در نظرداشت
تمام ستندرهاي انجینري  ،قوانین تدراكاتي ونافذه كشور به پایه اكمال رساند.
جدول ثبت تحویل دهیها
پروژه:
امورات ساختمان تعمیر شفاخانه نمبر () 2بشمول شب ه آبرسان س شب ه برقس سیستم لفت آن وغرفه هات زره
مان ریت وهم چنان (  ) 4باب دروازه چرخ ( ) 4باب موانع فلزت برات گارنیزون صحیه شامل شفاخانه شهید
سردار محمد داود خان شفاخانه ضمیموت نمبر2
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.1.11.2متعهد باید قبل از اغاز كار پروژه باید تمام وسایل ،لوازم ،تجهیزات ،پرسونل مسلكي ،پرسونل غیر مسلكي ،پالن
كاري ،پالن ایمني ،پالن كنترول كیفیت وغیره را باید در مدت ده یوم بعد از عقد قرارداد واجازه اغاز كار پروژه تكمیل
وتصدیق نماید.
.1.11محدویت هاي كاري پروژه:
متعهد باید ساحه كار پروژه را كه توسط آمریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه تثبیت میگردد مسولیت دارد كه به
ملكیت مجاور تجاوز ننموده وتمام پرسونل متعهد ،قراردادي هاي فرعي وغیره كارگران قراردادي خارج از محوطه
كاري پروژه بدون هماهنگي با انجینر مراقبت كننده و امریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه رفت امد نه نماید.
.1.12هماهنگي كارمندان در ساحه كار:
آمریت تسهیالت قطعات مربوطه با درنظر داشت مواد مرتبط و مندرج شرایط خصوصی نهاد استفاده کننده  ،شخص را
موظف نماید ،تا کارمندان شرکت  ،تجهیزات واجناس را از قراول قطعه الی ساحه کار درداخل قطعه طبق پالیسي
امنیتي سکورت ویا رهنمایی نماید.
متعهد مکلف است که افراد مطمین راجهت اکمال اجناس  ،لوازم و تجهیزات مورد نیاز پروسه های کاری قراردادشده
قطعات وجزوتام مربوطه توظیف و استخدام نماید.
.1.11مسائل مربوط به محیط زیست:
شرکت متعهد مکلف به پاک کاری ودورساختن موادفاضله ساختمانی ،که ازاثر اجرای پروسه های ساختمانی درساحه
کار باقی مانده است میباشد  ،وشرکت متعهد ازاجرات خویش انجنیری مراقبت کننده ریاست ساختمانی واداره ملکیت
هارا مستحضرسازد.
شرکت متعهد باید ساحه کار را در ختم هر روز کاری پاک نموده وبعد از تکمیل پروژه طبق هدایات) كنترولرپروژه(
نماینده ریاست ساختماني واداره ملكیت ها تمامی مواداضافه خرده و بیکاره را از ساحه كار خارج سازد و همه قوانین
محیط زیست را در جریان كار پروژه رعایت نماید.
.1.14دفع ذبا له جات:
مواد فاضله ) زبالههای ساختمانی (مانند :روغنیات ،مواد کیمیاوی ،کانکریت و غیره باید با تائیدي نماینده ریاست
ساختمانی واداره ملكیت ها) كنترولرپروژه (خارج از ساحه كارانتقال داده شود.
متعهد باید تمام قوانین ،مقررات و معیارهای نافذه دولت جمهوری اسالمی افغانستان وشاروالي را در رابطه به کنترول و
کاهش آلودگی محیط زیست از طریق تخلیه فاضالب مایع وجامد در کانال) آب رو (های طبیعی و ساخته شده وساحات
رهایشی جدآ رعایت نماید.
.1.11مسائل ایمنی:
عالوه برمواد مرتبط ومندرج شرایط خصوصی نهاد استفاده کننده ،متعهد مکلف به تطبق امور ذیل میباشد.
.1.11.1متعهد باید پروسیجر ایمنی کار را رعایت نموده و اطمینان حاصل نماید که در ساحه کار،کارمندان وپرسونل از
هرگونه آسیب کامالً محفوظ می باشد.
.1.11.2متعهد باید یک زون امن کاری را تاسیس کرده و یک برنامه ایمنی را برای جلوگیری از صدمات به کارگران ایجاد
نماید.
.1.11.3متعهد باید صندوق کمکهای اولیه را در محل کار برای تداوی صدمههای سطحی فراهم نماید.
.1.11.1عالمت های مخصوص جهت هشدار دادن به کارمندان از خطرات  ،کار ساخت و ساز باید مورد استفاده قرار بگیرد.
.1.11.1متعهد باید مسئولیت تمام مسایل ایمنی کارگران را در محل کار که شامل قرارداد های فرعی نیز میشود ،به عهده دارد.
.1.11.1متعهد باید اطمینان حاصل نماید که تمام کارمندان شرکت دارای تجهیزات ایمنی مانند :دست کش ،بوت ،عینک،
واسکت ،و کاله ایمنی وغیره بوده و از آن به درستی استفاده نمایند .متعهد باید طرزالعمل های ایمنی در ساحه کار را
تعقیب کرده و از حفاظت درست کارمندان در مجاورت ساحه کاری اطمینان حاصل نماید.
.1.11.1متعهد مکلف است تا سند تحلیل خطرات کاری یا (  ) Activity Hazard Analysisکه در آن هربخش الیحه كار
تاسیسات ،تسهیالت ،تجهیزات وجداول احجام به شمول پالنهای دقیق و احتمالی ،مسایل ایمنی و خطرات جانی گنجانیده
شده است ،همراه با پالن مفصل اجرایوی متعهد مانند :جایگزینی و نصب ترانسفارمر ،ترک ساحه ،حفظ و مراقبت
وقایوی /خدمات وغیره را فراهم نماید.
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.1.11.8متعهد مکلف است که تمام تجهیزات ایمنی را مطابق قواعد جمهوری اسالمی افغانستان که شامل لوازم محافظتی برای
کارمندان جهت استفاده در زمان بررسیهای محدود ،فراهم نماید.
.1.11.1پالن ایمنی باید شامل معلومات مشخص در مورد قفل/هشدار ( ) Lockout / Tag outسیستم برق ومیخانیكي باشد.
.1.11هشدار عدم تطابق:
هشدار عدم تطابق طبق شرایط عمومي وخاص قرارداد قابل تطبیق میباشد.
.1.11مسایل امنیتي:
مطابق به مواد مرتبط و مواد مندرج شرایط خصوصی قرارداد ،متعهد باید تمام اقدامات الزم را جهت محافظت از
قوای کاری روی دست گیرد و هرگاه متعهد ،کارکنان متعهد و یا متعهدهای فرعی با تهدید ،صدمه از اقدامات
جنایتکارانه ،اعمال تروریستی و صدمه از فعالیتهای افراط گرایی مواجه شدند ،متعهد باید كنترولر پروژه یا نماینده
ریاست ساختمانی واداره ملکیتها وآمریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه را اطالع دهد.
وهم چنان متعهد اجازه دخول افراد مسلح رابه داخل قطعات وجزوتام های نظامی ندارد.
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.1.11نیازمندیهای کود:
متعهد باید کارهای مندرج در این قرارداد را طبق جدیدترین کودهای ذیل به ترتیب اولویت آنها طرح و اعمار نماید.
.1.18.1معیارهای ساختمانی قوای ملی دفاعی و امنیتی افغان ) 2113 .،) ANSF
.1.18.2نیازمندی های حوزه انجنیری افغانستان )، ) AED .2111
.1.18.3معیار شماره  1111انگلِستان)  ) BS7671 2118کود اصلی سیستم برق  11هرتز)(. :
.1.18.1کود ملی برق) ) NEC ..2111
.1.18.1کود بینالمللی ساختمانی) ) IBC .2111
.1.18.1کود بینالمللی آب رسانی) ) IPC .2111
.1.18.1کود بینالمللی میخانیکی) ) IMC .2111
.1.18.8کود ملی ایمنی برق) ) NESC .2111
.1.18.1کود انجمن ملی حفاظت در برابر حریق(  ، ) NFPA .ایاالت متحده2111
.1.18.11کود واحد تاسیسات)) UFC .
.1.11تجهیزات و ملکیت هاي دولتي:
عالوه از مواد مرتبط و مندرج شرایط خصوصی نهاد استفاده کننده متعهد مکلف به اجرای موارد ذیل نیزمیباشد:
.1.11.1مسئولیت قطعه وجزوتام مربوطه میباشد كه هماهنگی های الزم را براي وسایل نقلیه  ،کارمندان و تجهیزات متعهد
جهت وارد شدن و خارج شدن از قطعه وجزوتام مربوطه فراهم نماید.
.1.11.2قطعه وجزوتام مربوطه در تهیه مواد ،ماشنیری  ،تجهیزات و یا کارگران به متعهد هیچ نوع مسئولیت نخواهد
داشت.
.1.21ضمانت  /ورنتی:
با درنظر داشت مواد مرتبط و مندرج شرایط خصوصی نهاد استفاده کننده متعهد باید برعالوه تهیه نمودن اسناد ضمانت
تجهیزات وسیستم های نصب شده را بعد از ترمیم آنها الي مدت یک سال بعد ازنصب و بررسی نهایی با تائید مسئولین
و شرطنامه ضمانت نماید .متعهد باید در جریان یک سال دوره تضمین شده ،تمام اجناس ناقص را ترمیم و یا تبدیل نماید.
.1.21ضرورتهای تخنکی:
ضرورتهای تخینیکی برای پروژه در اسناد تخنیكي) نقشه ها (و مشخصات ان در جداول احجام ارایه گردیده است.
.1.22ضرورتهای عمومی:
عالوه از مواد مرتبط و مندرج شرایط خصوصی نهاد استفاده کننده  ،ضرورت های عمومی پروژه قرارذیل است.
.1.22.1درصورتیکه تجیهزات ووسایل ساختماني قطعه مربوطه  ،كه در جریان كار پروژه از طرف كاركنان شركت متعهد
تخریب شده باشد شركت متعهد مكلف به ترمیم ونصب دوباره آن میباشد.
.1.22.2تمام مواد و امورات ساختمانی ،شبکه برق ،شبکه آبرسانی وسیستم کانالیزاسیون مورد ضرورت پروژه باید قبل
ازاینکه در ساحه استعمال گردد توسط انجینران مراقبت کننده تائید وتصدیق گردد.
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.2مشخصات تخنیکی
.2.1بخش ساختمانی:
.2.1.1کندن کاری برای تهداب ها  ,تپو کاری ,وطرح ریزی پروسه های پروژه درساحه باید درمطابقت بانقشه ها باشد  ،دور
کردن تمام مواد اضافی کنده شده از ساحه پروژه به فاصله  11کیلومتری .قراردادی باید پرکاری را از خا که عاری
از مواد اضافی باشد و نتیجه مطلوب تست خا را بدهد استفاده نمائید ،تمام مواد پرکاری باید  ،تمام مواد پرکاری باید
از محل انتقاب شده که در شرطنامه ذکر گردیده در غیر آن از بیرون ساحه اکمال گردد ،مواد پرکاری باید در مطابقت
با ستندرد های و باید عاری از مواد های اضافی مانند ریشه ها  ،مواد عسوی ،مواد بیکاره و سنگهای بزرگ وغیره
مواد سوال برانگیز باشد.رطوبت مواد پرکاری باید در مطابقت به کود ) (ASTM D 4318و اندازه دانه ها باید در
مطابقت با کود  ) (ASTM D 422و مشقصات تپو کاری باید در مطابقت با کود ) (ASTMD 1557و به اساس
اسناد تقنیکی) نقشه های دیزاین شده (هدایت انجینر مراقبت کننده ریاست ساختمانی باشد.
.2.1.2مواد پرانه باید بعد از نتیجه ازمایش ابتد ائی و تعین نمودن پرکتر خا ) محکمیت خا (وتائیدی انجینری مراقبت کننده
برای پرانه استفاده گردد.
.2.1.1اجزای اهن کانکریتی ساختمان از قبیل ) تهداب ها  ،گادرها و پایه ها ( از کانکریت وسی طبك مشقصات نقشه ها تاید
شده انجام شود.
.2.1.4قراردادی باید در اجزای ساخمانی که در ان ریقت کانکریت صورت میگیرد را پا وعاری از مواد اضافی مانند گل،
چوب ،اب وغیره نماید و قبل از ریقت کانکریت باید تجیهزات و سی بندی همه اجزا ،قالب بندی ،وغیره توسس
انجینران شرکت متعهد وانجینر مراقبت کننده برسی و اجازه کانکریت ریزی داده شود.
.2.1.2ازمایشات محکمیت کانکریت در همه اجزای ساختمان باید در براتورهای ستندر ومجوز از مسولیت های شرکت
متعهد بدون در نظر داشت قمیت اضافی ان میباشد ونتایج تمام ازمایشات کانکریت باید دارای تاری و عک در مدت
24ساعت باید راپور تکلمیل ازمایشات به دسترس انجینر مراقبت کنند ریاست ساخمتانی قرارگیرد.
.2.1.2سی های که ازان در سی بندی همه اجزای ساختمان استفاده صورت میگیرد باید عاری از زنق ،خا  ،روغنیات
وغیره مواد که مانع چسپش با کانکریت میگردد باشد وهمه سی بندی های ساختمان باید مطابك کودACI 318/318R
بوده وسی های قسمت درز های ساختمانی و درز های توسعه یی باید امتداد نداشته باشد.
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.2.1.7قشر محافظوی کانکریت باید در مطابقت با کود  ACI 318/318Rرعایت گردد و سی های اجزای بدون ممانعت با
دیگر اجزا انجام یافته و هم چنان قشر محافظوی در همه اجزای بین قالب بندی و سی های دیزاین شده و سی های باهم
چسپید واز یو جز به جز دیگر حد اقل به اندازه قطر سی فاصله داشت باشد وطبك ضروریات ساختمانی قبل از
کانکریت ریزی برسی وتاید گردد.
.2.1.2سنق های دانه دار)جغل ( :اندازه ها ونوعیت سنق های دانه دار)جغل (در مطابك با مشقصات کودASTM C 33
انتقاب گردد.
.2.1.2اندازه های سنق های دانه دار)جغل (:اندازه جغل بطور عموم بشکل کروی یا مکعبی دارای اندازه های منظم ودرشت
باشد .مقدار سایز جغل ها در جریان تقلیه نباید از  21فیصد از جغل های کروی ،مکعبی ودرشت نباشد و نسبت اندازه
های عر جغل بر ضقمات انها ونسبت طول بر عر بیشتر از  1باشد.
.2.1.11متراکم ساختن کانکریت  :متراکم ساختن کانکریت باید توسس ماشین میقانیکی) ویبراتور (بعد از ریقتن کانکریت
متراکم گردد و هم چنان در یو قسمت نباید بیشتر از  21قانیه متراکمیت صورت گیرد و در ساحه کار کانکریت ریزی
همیشه دوعدد ویبراتور جهت متراکم ساختن کانکریت فعال وموجود بوده که مورد تائیدی مسول بقش تقنیو بی خطر
وانجیر مراقبت کنند ریاست ساختمانی واداره ملکیت ها باشد.
.2.1.11سنق کاری :سنق باید مقاوم ودارای کیفیت قابل اطمنان وبادوام باشد درکار ساختمان دیوارسنگی باید به مسایل اب
وهوای محیس توجه زم صورت گرفته وسنق هابایدعاری ازدرزها ودیگر نواقصات که باعا کاستی کیفیت سنق
هامی شود بوده وبه جهت یابی وکیفیت ان توجه خاک صورت گیرد وسنق های که اضافه تر از 2فیصد قشراضافی
ازخا وریق ودیگرمواد اضافی داشته باشد باید اجازه داده نشود واندازه های توته سنق ها ی که از  211ملی مترکم
ترباشد روی دیوار استفاده صورت نگیرد عمك سنق ها ی که دردیوار استفاده می شود بای  1.2مرتبه ارتفاع سنق
باشد وطول سنق روی کارباید دوچند ارتفاع سنق وهمننان طول سنق فوقانی با ی ان حد اقل دوچند ارتفاع باشد
وسنق های که دربین دیواراستفاده میشود توته های پشتبان باید حد اق از  111ملی مت کم نباشد وسنق ها باید بیدون
اجازه وچو نمودن کیفیت ان توسس انجنیر ریاست ساختمانی درساحه کارنشود.
.2.1.12کنترول گرد و خا :قراردادی باید گردوخا را در ساحه کار کنترول نمائید تا باعا اعترا نگردد ،و سرعت
عراده جات خود را در سر های موتر رو و سر های فرعی کنترول نمائید ،استفاده از آب پاشی و یا ایجاد ننمودن
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ایجاد مینمایند باید توسس انجنیر

گردوخا .عراده جات ترانسپورت ریق ،سمنت  ،جغل و دیگر مواد که گردوخا
ریاست ساختمانی ویا مطابك قوانین محلی رهبری گردد.
.2.1.11تپو کاری  :تپو کاری باید انجام شده توسس رولر دوسیستمه ویا رولر که توسس فشارهوا کارمیکند وهمننا ن ماشین
تپو کاری پلیت مانند  ،تپو دارای لرزه  ،یا دیگرنوع ازماشین های قبول شده برای تپو کاری باشد وهر طبقه مواد
پرکاری شده باید بعد ازتست شدن توسس ماشین های تست  22فیصد غلظت داشته باشد وضقامت هرطبقه خا پرانه
باید از  11سانتی متر اضافه نباشد.
.2.1.14تکمیلی پروسه کاری :سطح کندن کاری که در آن خا ریزه ها  ،خا های زیربنائی باید به شکل هموار مطابك
خطوط کندن کاری،مقطع ها ویا ارتفاعات ت تعیین شده کندن کاری و تپو کاری گردد .ناوه هاوجوینه ها باید به
اساس روش های موقریت ان برای ساحه تعین گردد.

.3بخش نیازمندیهای تخنیکی
.1.1تطابق دهی:
تمام کارهای قراردادی باید در مطابقت به نقشههای داده شده و نیازمندیهای مندرج تقنیکی باشد .طوریکه درین پروژه زم دیده
میشود ،انجنیران ساحوی باید با رهنمودها و پینیدگی کار به اندازه کافی بلدیت داشته باشد .قراردادی باید از تمام تواناییهایش
برای ساختن همه ی بقشهای این پروژه با کمترین هزینه ،کارایی ساختمانی ،مقاومت و دوام سیستم ،سهولت دهی حفت و مراقبت
و سازگاری محیطی استفاده نماید.
.1.2محدودیت فضای کاری:
قراردادی باید ،به جز در موارد اتصا ت خدماتی یا دیگر د یل ،کارهای خود را در محوطهی ساحه تعیین شده محدود سازد.
کارمندان اجازه ورود به ساحات همجوار را ندارد .هرگونه عملیات یا استفاده از ساحات بیرون از محوطه تعیین شده ،باید با
اشقاک ذیدخل هماهنگی صورت گیرد .باید بصورت جدی اقدامات عملی روی دست گرفته شود تا قراردادی مانع ورود کارمندان
شان به داخل محوطه یا ملکیت همجوار نگردد .در صورت مشاهدهی هرگونه تقطی ،مسئولیت عام و تام بدوش قراردادی
میباشد.
.1.1ساختمانهای موقتی:
قراردادی باید ساختمان های موقتی مناسب از قبیل دیوارهای جالی فین  ،چراغها ،و تعمیرهای مورد ضرورت را بقاطر
محافظت ساحه ،مواد و ماشین آ ت در مقابل آسیب و یا دزدیده شدن آنها روی دست گیرد.
.1.4لست کودها و معیارهای تخنیکی:
پروژه باید با فهرست کودها و معیارهای تقنیکی که ضمیمه این قرارداد میباشد ،مطابقت داشته باشد.

.4بخش بهبود ساحه
.4.1معلومات عمومی:
این پرژه شامل تهیه و فراهم نمودن تمامی مواد ،تجهیزات و کارگران جهت اعمار تعمیر درسقانه میباشد.

73

.4.2حفاظت از محیط زیست:
قراردادی در مورد کنترول و جلوگیری از آلودگی محیس زیستی باید در مطابقت با قوانین ،مقررات ،دساتیر و معیارهای کشور
میزبان عمل نموده و در مورد کاهش آلودگی محیس زیستی از رها کردن مایعات فاضله در جویهای طبیعی یا کانالهای ساخته
شده خود داری نماید .قراردادی مکلت است که قوانین و مقررات کشور میزبان را در رابطه به محیس زیست بررسی و مرور
نماید.
.4.1اطالعات:
مسئول قرارداد بصورت کتبی قراردادی را از مشاهده هرگونه کارهای که با مقررات از قبل تعیین شده مطابقت نداشته باشد آگاه
خواهد ساخت .قراردادی باید فورا اقدامات اصالحی را روی دست گیرد .اگر قراردادی نتواند کارهای اصالحی را بصورت
فوری روی دست گیرد ،مطابك دستورالعملهای قانونی با آنان برخورد خواهد شد .برای قراردادی هینگونه تمدید زمانی و
خسارتی صورت نقواهد گرفت مگر اینکه با قراردادی موافقت صورت گیرد.
.4.4دفع زباله جات:
مواد فاضله ،فاضالب ،زباله ها و تمامی مواد خرده ساختمانی ،روغنیات ،گری  ،مواد کیمیاوی و غیره باید با ت یید مسئول
قرارداد به خارج از ساحه انتقال داده شده و در جای مناسب انداخته شود  .آتش زدن مواد فاضله از قبیل موادهای قابل سوخت در
محل پروژه مجوز نمی باشد.
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.4.1سیستم زهکشی:
قراردادی مکلت است که به سیستم زهکشی) جویهای آب (توجه جدی نماید که بر حسب ذیل به دو بقش تقسیم شده است:
زهکش های که از داخل قرارگاه از زیر دیوارهای جدید به طرف بیرون هدایت داده شده است.
زهکش های که از طرف کوه ها بطرف داخل قرارگاه هدایت داده شده است که بعدا از داخل قرارگاه بطرف بیرون جریان
یافته است.
قسمی که در یحه کاری مشق شده است ،قراردادی باید سرویهای مناسبی را بقاطر تعیین نمودن ساحات آبگیر کانالهای
طبیعی انجام داده و معلومات دقیك در رابطه به مجراهای خروجی آنها داشته باشد.
.4.1مصالح:
مصالح باید حد اقل بمدت  1دقیقه توسس میکسرهای میقانیکی مقلوط گردد .مواد تشکیل دهنده مصالح باید توسس حجم شان اندازه
گیری شود .موادیکه بیرون از خریطه یا جعبه قراردارند ،مانند :جغل سنگها و غیره ،باید توسس پیمانه مورد اندازه گیری قرار
گیرد .آب به اندازهی باید با سایر مواد خشو مصالح مقلوط گردد که مصالح قابلیت چسبندگی در سطوح دیوارهای عمودی را
داشته باشد .مصالح که آب شان تبقیر شده باشد و به سبب از دست دادن آب شان سقت شده باشد ،باید با عالوه کردن آب در آن
دوباره مورد کارایی و بهره برداری قرار گیرد .مصالح که یکبار سقت شده و یا اینکه برای دونیم ساعت مورد استفاده قرار
نگرفته باشد ،باید دور انداخته شود.
.4.1مواد مصالح:
سمنتهای معمولی پورتلند باید در مطابقت با شرایس  ASTMمشقصه  C-150نوع اول یا معیارهای معادل آن باشد.
کرش میده دانه) ریق (که عاری از مواد شور و نمکین بوده و اندازه گِل آن بسیار
ریگ :برای هموارکاری باید از سنگهای َ
اند باشد ،مورد استفاده قرار گیرد .جغلهای دریایی یا جغلهای معدنی باید کرش مانند ،نو تیز ،صاف و فاقد هرگونه
موادعسوی و خا و گل باشد.
آب :آب که برای مقلوط کردن مصالح بکار میرود باید صاف بوده و فاقد چرب ،تیزاب ،القلی ،نمو ،مواد عسوی ،یا سایر
موادیکه برای مقلوط مصالح مسراند ،باشد.

سنگهای کرش:
سنگهای میده دانه باید قسما یا تماما از سنگهای کرش ،و یا از مواد با نوعیت معادل آن ساخته شده باشد.

اندازه گیری حجم مواد:
برای اندازه گیری حجم جغلها باید از سطل یا جعبه استفاده گردد .ریگها در اقر جذب آب نباید باهمدیگر توده گردد.
.4.1پاک کاری بعد از اتمام کار ساخت و ساز:
قرارداد ،پا » پا کاری « قراردادی باید تمام ساحاتی را که برای کار ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد مطابك ماده
کاری نماید :قراردادی باید تمام آقار و نشانه های ساختمان های تسهیالت موقتی از قبیل :سرکهای حمل و نقل ،ساحات کاری،
ساختمان ها ،تهداب های ساختمانهای موقتی ،ذخایر مواد بیکاره و فاضله و سایر بقایای ساختمانی را ،مگر به ترتیب دیگری کتبا
توسس مسئول قرارداد هدایت داده شده باشد ،باید قبل از قبولی نهایی کار پاکسازی نماید.
ساحات تقریب شده باید دوباره پرکاری گردیده و تمام ساحات دوباره به شکل اولی آن بازگردانده شود__.
.

74

قسمت هفتم نقشه ها

یادداشت ها و نقشه ها
نقشه های واقعی بشمول پالن ساحه به این بخش :
به تعداد :نقشه ها وعکس ها

( 15ورق دو رویه ).

شماره نقشه ها وعکس ها (:پانزده ورق دورویه
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) می باشد.
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بل احجام

کار17

قسمت هشتم یادداشت ها درمورد بل احجام کار
این یادداشت صرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره بوده و در
اسناد نهایی شامل نمیگردد .اهداف
اهداف بل احجام کار عبارت اند از:
ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه
-1
آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب میگردد؛
ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان
-2
اجرا شده در صورت عقد قرارداد.
برای بدست آوردن اهداف فوق ،امور ساختمان به شکل اقالم در بل احجام
کار با جزئیات کافی ارائه میگردد .همچنان امور ساختمان با تفکیک بخش
ها یا امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحات مختلف ،شرایط مختلف
انجام و سبب بررسی مصارف از جهات مختلف میگردد ،صورت گیرد.
با درنظرداشت نیاز فوق ،طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن
ساده و خالصه باشد.
جدول مزد کار
جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش
بینی نشده بیرون از بل احجام کار بیشتر باشد .جهت بررسی واقعی بودن
نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار ،جدول کار روزانه مرکب از
موارد ذیل میباشد:
 -1لست بخش های مختلف نیروی کار ،مواد و تاسیسات امور ساختمان که
به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج میگردد ،با بیانیه
شرایط پرداخت امور ساختمان به قراردادی
 -2مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ
کار روزانه قیمت گذاری میگردد.
مبالغ احتمالی
یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی (افزایش مقدار) در
بل احجام کار شامل میگردد.
همچنان هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در
بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد.
شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست
دورانی برای نیاز های آینده میگردد.
درصورت استفاده مبلغ احتمالی ( )Contingency Allowanceروش استفاده و مقام
با صالحیت منظور کننده آن که معموالً مدیر پروژه میباشد ،در شرایط خاص
قرارداد ذکر میگردد.
تصحیح اشتباهات محاسبوی
هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی
صورت گرفته باشد ،داوطلب می تواند قبل از تسلیمی آفر آنرا تصحیح و هر
تصحیح توسط شخص با صالحیت که آفر را امضا نموده ،امضا گردد .بل احجام

{ 17در قرارداد های بالمقطع ،بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الزام آور نمیباشد .برای معلومات ترتیب میشود و وابسته به قرارداد
نیست .جدول فعالیت ها توسس داوطلب تهیه گردیده و اسناد مربوط به قرارداد میباشد}.
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کار توام با بیانیه ذکر مقدار مجموعی اصالحات وارده در بل احجام کار
قیمت گذاری شده ،ارائه میگردد.
اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می نماید:
این بل احجام کار در برگیرنده {سه ورق  1-ورق}اصالحات محاسبوی بوده و
توسط شخص با صالحیت که آفر را امضا نموده ،امضا گردیده است.

شماره

تهیه پرزه جات و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول شبکه ابرسانی و برق لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن
کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( ) 4باب موانع فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی
نمبر (.(2

1
2
1

تفصیالت
ساختمآنی
ابرسآن ی
برق
میــــــــــــــــــــــــــزآن

قیمت مجموعی

تعداد
اقالم

به ارقام

11
18
1
71
) افغآن ی صحت است.

قرار شرح فوق قیمت مجموعــی هذا مبلغ (

بااحترام
مهر وامسا رئی
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شرکت

به تحریر

تهیه مواد واجرات احجام پروسه مارت امورات ساختمانی ()4دروازه چرخکی و  4باب موانع فلزی برای گارنیزیون صحیه (شفاخانه شهید سردار
محمد داود و شفقانه ضمیموی نمبر (.)2

شماره

1

2

1
4
5
6
7

8

9

10
11
12

11

14
15

تفصیالت

احجام

مملکت

کندن کاری در زمین قسم  9-1در کار ساحه دروازه
های چرخکی و تهداب پایه های دروازه چرخکی با
امورات ایجابی ان طبق نقشه .
کانکریت بدون سی با مصاله مار  150از مقلوط
ریق جغل کرش وسمنت درکار کت ساحه دروازه
های چرخکی وجای پایه های در وازه چرخکی طبك
نقشه با امورات ایجابی ان .
کانکریت بدون سی با مصاله مار  150از مقلوط
ریق جغل کرش وسمنت درکار پایه های در وازه
چرخکی طبك نقشه با امورات ایجابی ان .
فرش جغل کرش در کار زیر کانکریت معه تپک
کاری ان
تپک کاری بضخامت 29cmدرکارساحه درکار ساحه
دروازه های چرخکی با امورات ایجابی ان.
بولت بیرنگ بقطر " 4با کیفیت عالی در کار دروازه
چرخکی با امورات ایجابی ان.
چینل یو مانند نمبر  11فلز با کیفیت عالی بشمول
رنگ ضد زنگ و امورات ایجابی ان در کار دروازه
های چرخکی طبق نقشه
نل " 4فلزی درجه اول تایلندی همنون یامعادل آن
بشمول رنگمالی ضد زنق وروغنی با امورات ایجابی
اندر کار دروازه های چرخکی .
نل " 1فلزی درجه اول تایلندی همنون یامعادل آن
بشمول رنگمالی ضد زنق وروغنی با امورات ایجابی
ان در کار دروازه های چرخکی .
نل " 2فلزی درجه اول تایلندی همنون یامعادل آن
بشمول رنگمالی ضد زنق وروغنی با امورات ایجابی
آن در کار دروازه های چرخکی .
سیخ گول نمبر 22با کیفیت عالی در کار پایه های دنده
فلزی و دروازه های چرخکی
پروفیل (40x40x2( mmفلز باکیفیت عالی بشمول
رنگ ضد زنگ وروغنی با امورات ایجابی ان طبق
نقشه درکاردروازه های چرخکی.
نل " 6فلزی تایلندی همنون یامعادل آن بشمول
رنگمالی ضد زنق و روغنی با امورات ایجابی ان
طبك نقشه در کار دنده فلزی
آهن پتی فلزی بضخامت 9 mmازفلزبا کیفیت عالی
بعرض  4 cmبشمول رنگ ضد زنگ وروغنی با
امورات ایجابی ان
ساخت ونصب چهارباب موانع فلزی یا دنده فلزی برای
دروازه ها طبك نقشه با امورات ایجابی ان.
بااحترام
مهر وامسا رئی
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واحد قیاسی

1.6

m

1

1.6

m

1

1.2

m

1

1.6

m

1

24

m

2

18

عدد

12

متر

10

متر

368

متر

128

متر

14

kg

210

متر

95

m

20

متر

4

کمپلیت

شرکت

قیمت فی واحد

قیمت
مجموعی

تهیه مواد واجرات احجام پروسه مارت امورات ترمیمات ساختمانی شفاخانه ضمیموینمبر( )2واقع پل محمود خان.

شماره
1
2
1
4
5
6
7
8

9

تفصیالت

احجام

مملکت

تراش کاری بعضی از قسمت های اسیب دیده دیوار های
داخلی و چت منزل ها با امورات ایجابی ان
رنگمالی ابی دیوار های داخلی  211%پالستیک دوقلمه
از رنگ درجه اول ترکی همچون یامعادل آن
رنگمالی ابی دیوار های سقف  91%پالستیک دوقلمه از
رنگ درجه اول ترکی همچون یامعادل آن
رنگمالی ابی دیوار های خارجی نوع ویدرشیت دو قلمه از
رنگ درجه اول ترکی همچون یامعادل آن.
مساله مارک  911الز مخلوط ریگ وسمنت در کار بعضی
از قسمت های تخریب شده با امورات ایجابی ان
قفل مغز پله " PVC 7ترکی همنون یامعادل آن در کار
بعسی از دروازه ها
کندن کاری کانکریت بدون سی فرش تشنابها بشمول
سرامیو و انتقال ان از ساحه با امورات ایجابی ان
کانکریت بدون سی با مصاله مار  150از مقلوط ریق
وجغل وسمنت طبك نقشه با امورات ایجابی ان در کار فرش
تشنابها
سرامیک درجه اول وطنی بسایز  )11x20) cmبا مصاله
مارک  911از مخلوط ریگ وسمنت در کار فرش تشناب
ها با امورات ایجابی ان

340

2

4671

2

1710

2

1070

2

1

1

m

10

عدد

بااحترام
مهر وامسا رئی
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واحد قیاسی

m
m
m
m

2

1

2

1

m

6

m2

شرکت

m

قیمت فی واحد

قیمت
مجموعی

تهیه مواد واجرات احجام پروسه مارت امورات ساختمانی غرفه زرهی مدور برای شفاخانه ضمیموی نمبر( )2واقع پل محمود خان.

شماره

1

2
1

تفصیالت

احجام

مملکت

تهیه انتقال وجابجاه نمودن غرفه آهن کانکریتی به شکل
دایروی قطر داخلی ()281سانتی متر ارتفاع داخلی 111
سانتی متر ,ضخامت استوانه ()19سانتی متر از سه تکه
سپل پاینی وباالئی که قطر خارجی ()191سانتی متر
دروازه فلزی از آهن پلیت دوال هندی همچون یامعادل آن.
(داخلی وخارجی )هرکدام به ضخامت  9ملی متر به سایز
()31*281سانتی متر وکلکین فلزی به ابعاد
()48*41سانتی متر و()29*21سانتی متر بشمول آهن
جامه ,رنگمالی ونصب شیشه ()11فیصد زرهی با سایر
امورات ایجابی ان.
تهیه ونصب ایرکندیشن دوسیستمه  3111BTUدرجه اول
کوریائی همنون یامعادل آن برای غرفه آهن کانکریتی با
امورات ایجابی ان.
تهیه  ,انتقال وجابجا نمودن موانع آهن کانکریتی بسایز m
( )1.5x1.5با امورات ایجابی ان.
میزآن
بااحترام
مهر وامسا رئی
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واحد قیاسی

3

عدد

3

پایه

8

عدد

شرکت

قیمت فی واحد

قیمت
مجموعی

تهیه مواد واجرات احجام پروسه مارت امورات شبکه ابرسانی منزل دوم و منزل سوم شفاخانه ضمیموی نمبر ( )2واقع پل محمود خان.

شماره

مملکت

تفصیالت

1

مخلوط کن دستشوی ترکی همچون یامعادل آن
شاور استاده مکمل االسباب درجه اول ترکی همچون
یامعادل آن
کمود استاده مکمل االسباب درجه اول ترکی همچون
یامعادل آن

4

جالی پایشویه " 1پالستیکی وطنی

5

مخلوط کن شاور استاده ترکی همچون یامعادل آن

6

سرپوش کمود استاده
ابگرمی بایلر  211لیتره معه ترموستات نوع ارستون یک
بولته مکمل ایتالوی همچون یامعادل آن

8

تب غسل ( )81x80cmچینائی و یا معادل ان
نل ده پالستیکی  PPRدرجه اول وطنی از ذخیره پشت بام
الی نل بیرونی تعمیر

10

وال کنترولی ده سوت  PPRدرجه اول وطنی

11

سامی ده سوت  PPRدرجه اول وطنی
سه دهن ده سوت  PPRدرجه اول وطنی

11

زانوخم ده سوت  PPRدرجه اول وطنی 31درجه

14

پیوند ده سوت  PPRدرجه اول وطنی

15

برشنگ ده سوت برنجی پاکستانی همچون یامعادل آن.
پشم شیشه بضخامت  9cmبرای ذخیره پشت با ونل های
بیرونی ساختمان

2
1

7

9

12

16

احجام

واحد قیاسی

4

عدد

2

کمپلیت

2

کمپلیت

4
1
2

عدد
عدد

4

عدد

1

کمپلیت

50

متر

2
10
3
8
2
3

عدد

15
میزآن
بااحترام
مهر وامسا رئی
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شرکت

عدد

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
2

m

قیمت فی واحد

قیمت
مجموعی

تهیه مواد واجرات احجام پروسه مارت امورات شبکه ابرسانی تهکوی ومنزل اول شفاخانه ضمیموی نمبر ()2واقع پل محمود خان.

شماره
1

مملکت

تفصیالت

2

5

جالی پایشویه " 1پالستیکی وطنی .
دستشوی مکمل االسباب درجه اول ترکی همچون یامعادل
آن .

7

سرپوش کمود استاده .

8

10

مسلم شاور " 1.9نکلی ترکی همچون یامعادل آن.
ابگرمی بایلر  211لیتره معه ترموستات نوع ارستون یک
بولته مکمل ایتالوی همچون یامعادل آن
تب غسل ( )81x80cmچینائی همچون یامعادل آن.

11

سیفون " 1پالستیکی وطنی

12

زانوخم " 1پالستیکی وطنی  31درجه

4

6

9

2

عدد

8

عدد

5

کمپلیت

2

کمپلیت

4

عدد

1

کمپلیت

1
3

عدد
عدد

2

عدد

2
2
1

کمپلیت

تهیه ونصب ابگرمی معه ترموستات برای بایلر100لیتره
ارستون درجه اول ایتالوی همنون یامعادل آن.
مخلوط کن سر دستشوی ترکی همچون یامعادل آن
شاور استاده مکمل االسباب درجه اول ترکی همچون
یامعادل آن .
کمود استاده مکمل االسباب درجه اول ترکی همچون
یامعادل آن .

1

احجام

واحد قیاسی

میزآن
بااحترام
مهر وامسا رئی
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شرکت

عدد
عدد

قیمت فی واحد

قیمت
مجموعی

تهیه مواد واجرات احجام پروسه مارت امورات ترمیمات یکپایه لفت شفاخانه ضمیموی نمبر( )2واقع پل محمود خان .

شماره

1
2

تفصیالت

احجام

مملکت

تهیه ونصب صندوق مکمل السباب ترکی برای ()4منزل
لیفت یک عدد ,کنترول سرکابین لیفت یک عدد ,لیول برای
()4منزل  2عدد همرا بک اپ برای چهارمنزل ,تهیه
ونصب ان همراه تخت بورد مین لفت با امورات ایجابی ان.
تهیه ونصب مگنیت سوچ برای دروازه های لفت  4منزله
ترکی همچون یامعادل آن.
میزآن
بااحترام
مهر وامسا رئی
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واحد قیاسی

1

کمپلیت

1

عدد

شرکت

قیمت فی واحد

قیمت
مجموعی

قسمت نهم – فورمه های قرارداد و تضمین
عنوان فورمه ها

فورمه ها
فورمه امور ساختمان کوچک05/

تضمین آفر :تضمین بانکی

فورمه امور ساختمان کوچک02/

اظهار نامه تضمین آفر

فورمه امور ساختمان کوچک04/

تضمین اجرا (غیر مشروط)

فورمه امور ساختمان کوچک08/

تضمین پیش پرداخت :تضمین بانکی

فورمه امور ساختمانی کوچک09/

موافقت نامه قرارداد

به مقام محترم ریاست اکمال وخریداری !
محترماً:

یو جلد کنده شرطنامه معیاری قرارداد امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول شبکه ابرسانی و برق
لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب موانع فلزی برای گارنیزیون
صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر (.(2
دارای نمبر تشخیصه { .}MOD-1398 – W- C0185-22752
درقید (

)صفحه امورات فوق ترتیب وتائیدا به مقام محترم تقدیم است .
بااحترام

کمیته موظف تائید شرطنامه ها :
 دگرمن عبدالغنی افسر مدیریت ساحوی. دگرمن احمد هللا افسر مدیریت عقدقراردادهای مرکزی . جگرن عبدالشکور افسر مدیریت عقدقرارداد های ساحوی . جگرن محمد عظیم افسر مدیریت محترم اداره وکنترولترتیب کننده شرطنامه جگرن امان هللا

{فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر ،اجرا و پیش پرداخت ارائه گردیده
است .داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در این پروسه خانه پری
نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند}
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تضمین آفر :تضمین بانکی
فورمه امور ساختمان کوچک05/

بانک{ :نام و آدرس بانک درج گردد}......................
ذینفع{ :نام و آدرس اداره درج گردد}وزارت دفاع ملی  ،ریاست اکمال وخریداری
تاریخ{ :روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد} 2938/ /
شماره تضمین بانکی آفر{شماره درج گردد}....................
اطالع یافتیم که {نام مکمل داوطلب درج گردد} ،.................منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ { }2938/ /
برای اجرای { امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )1بشمول شبکه ابرسانی و برق لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن کانکریتی و
( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب موانع فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه
ضمیموی نمبر ( (1تحت تدارکات شماره {.}MOD-1398 – W - C0185 11422به شما ارائه نموده است.

برعالوه می دانیم که مطابق شرایط شما ،آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد.
بر اساس درخواست داوطلب ،ما {نام بانک درج گردد} .........بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل ،مبلغ
مجموعی {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}،180000یکصدوهشتاد هزارافغانی را بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری
شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد ،بپردازیم:
( )2تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛
( )1انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛
( )9اجتناب از عقد قرارداد ،مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛
( )4فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛
( )9در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون.
این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:
( )2درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی
تضمین اجرا طبق دستورالعمل برای داوطلبان؛ یا
( )1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد ،به محض ( )2امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا ( 18 )1روز بعد از ختم
میعاد اعتبار آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر {تاریخ ختم آفر درج گردد}..............
در نتیجه ،هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.
این تضمین تابع مقرره منتشره شماره  189اطاق تجارت بین المللی میباشد.

امضا{ :امضای مسئول مربوط درج گردد}................
مهر{ :مهر گردد}.....................
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اظهار نامه تضمین آفر
فورمه امور ساختمان کوچک02/
شماره اعالن تدارکات:

}

{

{ امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر ( )2بشمول شبکه ابرسانی و برق
شماره شرطنامه داوطلبی:
لفت آن  ,غرفه های زرهی اهن کانکریتی و ( )4باب دروازه چرخکی و ( )4باب موانع فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل شفاخانه شهید
سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر (.}MOD-1398 – W- C0185 11422{ .(2
شماره آفر بدیل:

{وجود ندارد}

تاریخ{ :روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد} 1198/ /
}.........................

به{ :

ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم ،اظهار مینمائیم که:
ما میدانیم که ،طبق شرایط شما ،آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر
ارائه گردد.
ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با
اداره برای مدت {تعداد سال درج گردد} ................سر از {تاریخ درج
گردد} ................محروم گردیم .وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد
ذیل می باشد:
 -1ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛
 -2تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه
تسلیمی آفر؛
 -1انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های
ارائه شده در آفر؛
 -4اجتناب از عقد قرارداد ،مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از
طرف داوطلب برنده؛
 -5فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف
داوطلب برنده.
این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای
قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا  28روز بعد از ختم میعاد
اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد.

امضا { :امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را
دارد}.....................
دارای صالحیت امضای این اظهار نامه از طرف{ :نام داوطلب درج
گردد}...............

تاریخ{ :روز ،ماه و سال درج گردد}..................
مهر :

{مهر گردد}..........

{یادداشت :درصورت شرکت مشترک ،این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام
تمام شرکا آفر را ارائه گرد}.......................
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تضمین اجرا بانکی (غیر مشروط)
فورمه امور ساختمان کوچک04/

بانک{ :نام و آدرس بانک درج گردد}................
ذینفع{ :نام و آدرس اداره درج گردد}...................
تاریخ{ :روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}............
شماره تضمین بانکی آفر{شماره درج گردد}....................
{به اساس درخواست داوطلب برنده ،بانک این فورمه را مطابق رهنمود
ارائه شده خانه پری می نماید}
اطالع حاصل نمودیم که {نام مکمل قراردادی درج گردد} ،..............که
منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود ،قرارداد شماره {شماره قرارداد درج
گردد} مؤرخ {روز ،ماه و سال درج گردد} .......................را که
منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور انجام {نام
قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد}..................
عقد می نماید.
عالوه برآن ،ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد ،تضمین اجراء نیز
الزم می باشد.
به درخواست قراردادی ،ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ
{مبلغ 18به حروف و ارقام درج گردد} .................را بمجرد دریافت
اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج
قرارداد باشد ،بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما،
بپردازیم.
این تضمین ( )28روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به
ما یا الی تاریخ {روز ،ماه و سال 19درج گردد}.................هر کدام
صورت گیرد ،اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق
که اول
این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود.
این تضمین تابع مقرره منتشره شماره  785اطاق تجارت بین المللی ،به
استثنای فقرۀ  2ماده ( 20الف) آن میباشد.

{امضا ،نام و وظیفه نماینده

با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد}

{مهر بانک}
{مهر اکمال کننده}

{ 18تسمین کننده (بانو) مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره ،تبدیل شده درج مینماید}
{19این تاری ( ) 28روز بعد از تاری تقمینی تکمیل میباشد .اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان ،تمدید این تسمین را
از بانو بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تسمین اجرا درخواست نماید .جهت تهیه این تسمین ،اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این
فورمه درج مینماید":تسمین کننده(بانو) به یو تمدید زمان برای مدت ( )6ماه یا ( )1سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تسمین،
موافقه مینماید"}
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تضمین پیش پرداخت :تضمین بانکی
فورمه امور ساختمان کوچک08/
دراین پروژه پیش پرداخت قابل تطبیق نیست

{به اساس درخواست داوطلب برنده ،بانک این فورمه را مطابق رهنمود
ارائه شده خانه پری می نماید}
بانک{ :نام و آدرس بانک درج گردد}
ذینفع{ :نام و آدرس اداره درج گردد}
تاریخ{ :روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}
شماره تضمین بانکی آفر{شماره درج گردد}
ما {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد} اطالع حاصل نمودیم که {نام و
آدرس قراردادی درج گردد} ،که منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود،
قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز ،ماه وسال درج
گردد} را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما
بمنظور اجرای امور ساختمان {نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان
درج گردد}عقد نماید.
عالوه برآن ،ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد ،پیش پرداخت در
مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.
به درخواست قراردادی ،تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ
به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که
نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر
از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد ،به شما بپردازیم.
این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت
طوریکه پیش پرداخت متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب نمبرش
دریافت شده باشد {شماره و محل حساب درج گردد}
مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط
قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن تذکر و
این تضمین بمجرد دریافت کاپی
به ما ارائه گردیده ،کم میگردد.
تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه ( )80فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت
تصدیق گردیده ،یا به تاریخ {روز ،ماه و سال 20درج گردد} فاقد اعتبار
میگردد.
این تضمین
میباشد.

تابع

مقرره

منتشره

شماره

785

اطاق

تجارت

بین

المللی،

{امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد}
{مهر بانک}

{20این تاری ( ) 28روز بعد از تاری تقمینی تکمیل میباشد .اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان ،تمدید این تسمین را
از بانو بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تسمین اجرا درخواست نماید .جهت تهیه این تسمین ،اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این
فورمه درج مینماید":تسمین کننده(بانو) به یو تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از ( )6ماه یا ( )1سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از
ختم اعتبار تسمین ،موافقه مینماید"}
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فورمه موافقتنامه قرارداد
فورمه امور ساختمانی کوچک09/
{در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح
اشتباهات محاسبوی مطابق ماده  28دستور العمل برای داوطلبان،
تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند  1ماده  16دستور
العمل برای داوطلبان ،انتخاب آفر بدیل مطابق ماده  18دستور العمل
برای داوطلبان ،انحرافات قابل قبول مطابق ماده  27دستور العمل
برای داوطلبان ،یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در
شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی ،قراردادی های
فرعی ،جدول بندی ،و امثال آن شامل می باشد}.

این موافقتنامه به تاریخ {سال ،ماه و روز درج گردد}...........
میان {نام و آدرس اداره درج گردد} ...........................و
{نام و آدرس داوطلب برنده درج گردد}..............عقد گردیده
است.
اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا ،تکمیل و رفع هرگونه نواقص
ناشی از اجراآت در قرارداد {نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج
گردد} ................پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را
اجرا می نماید.
این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:
کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می
.1
نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند،
آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد
.2
امور ساختمان را اجرا ،تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط
این قرارداد رفع می نماید.
اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل
.1
پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا ،تکمیل ،و رفع
نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد
پرداخت نماید.
.4
طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:
مهر در حضور

{خانه پری گردد}.................

امضا ،مهر ،و تسلیم گردید
در حضور

{خانه پری گردد}.................

{خانه پری گردد}.................

{امضا توسط نماینده با صالحیت
امضا الزام آور اداره:
اداره}...........................
{امضا توسط نماینده با صالحیت
امضا الزام آور قراردادی:
قراردادی}...................
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