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  اسالمی افغانستان   جمهوری
 وزارت دفاع ملی

  معاونيت تا مينات تکنالوژی و لوژستيک
  رياست اکمال و خريداری

  مديريت عقد قرارداد های مرکزی
   بخش ساختمانی

امورساختمانی کوچکتدارک معياری شرطنامه   
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 مقدمه
اسناد مشابه معياری  طبقاين شرطنامه معياری توسط اداره تدارکات ملی 

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بين المللی ترتيب اوطلبی د
که قيمت  ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک گرديده و توس
اده از وجوه با استف ) ميليون افغانی بوده و005کات الی (تخمينی تدار

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

 

اين شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتيب گرديده و 
 در صورت مغايرت ميان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد اين شرطنامه به

 قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

با انفاذ اين شرطنامه، شرطنامه معياری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 
صادره واحد پاليسی تدارکات اسبق وزارت ماليه ملغی  PPU/C024/1388شماره 

 شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 
 

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

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

 ور رياست جمهوریرياست عمومی اداره ام
 اداره تدارکات ملی 

 رياست پاليسی تدارکات 
 قصر مرمرين، کابل، افغانستان

 

www.npa.gov.af 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

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

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

 کمکی و اعتبارات پولی که در اختيار اداره گذاشته می شود، می باشد.
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 دستورالعمل برای داوطلبان قسمت اول:

 الف. عموميات

-1ماده 
ساحه 

 داوطلبی

یامور ساختماناين شرطنامه را به منظور تدارک داره ا 1.1
شرايط خاص ( 5قسمت  و داوطلبی صفحه معلومات مندرج

صادر مينمايد. نام، نمبر تشخيصيه و تعداد )قرارداد
به شمول نام و نمبر تشخيصيه هراين داوطلبی  یبخش ها

و  صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  )Lot( بخش
 . گردددرج می شرايط خاص قرارداد 

صفحه ه امور ساختمانی را به تاريخ مندرجداوطلب برند 1.2
تکميل شرايط خاص قراردادمندرجات و  معلومات داوطلبی

 می نمايد. 
 : در اين شرطنامه 1.3

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

 وسط طرف مقابل می باشد؛ت
صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرددر  -2

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

-2ماده 
 وجوه

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

امور ساختمانیشده را برای تاديات موجه تحت قرارداد 
که اين شرطنامه به منظور آن صادر گرديده است به کار

  می گيرد.
عبارت از پول يا ساير دارائی های مالی و وجوه عامه   2.2

عايدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور
مالی و مصارف عامه تصريح گرديده که شامل هرگونه منابع
مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان

درکمک ها و قرضه های که ساير وجوه بودجوی به شمول 
 ه می شود، می باشد.اختيار اداره گذاشت

-3ماده 
فساد و تقلب

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی اداره، 3.1
اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی، اندفرعی مکلف 

تطبيق و اجرای اين قرارداد رعايت نمايند. روی اين
 ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذيل را افاده می نمايند: 

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

 تدارکات) را تحت تاثير قرار دهد. 
تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق -2

تدارکاتکه عمدًا و يا سهوًا به منظور اغفال کارمندان 
و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غير مالی و

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

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

 اعمال سائرين طرح گرديده باشد.نادرست 
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تهديد و يا ضرر رسانيدن به کارمندانعبارت از اجبار:  -4
تدارکات و مديريت قرارداد و يا ساير داوطلبان به
منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم

 يا غير مستقيم می باشد.
اخالل و موانع: عبارت از تخريب، تزوير، تغييرايجاد  -5

تمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکاتيا ک
 و يا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پيشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که 3.2
مستقيمًا يا ازطريق نماينده مرتکب فساد، تقلب، تبانی،
اجبار يا ايجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی يا در

 لغو می نمايد. اجرای قرارداد گرديده است را 
اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و 3.3

، موضوع رامراحل تدارکات توسط کارمند ادارهاخالل در 
 در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارجاع می نمايد.  

اداره داوطلب يا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال 3.4
) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از1مندرج فقره (

 شتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد. ا
داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه 3.5

حسابات، يادداشت ها و سايراسناد مربوطتفتيش و بررسی 
به تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشين موظف

 از جانب اداره فراهم نمايد. 
 - 4ماده 
داوطلب 

 واجد شرايط
 

داوطلب و شرکای وی ميتوانند تابعيت هرکشوری را با 4.1
داشته صفحه معلومات داوطلبیرعايت محدوديت های مندرج 

باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی،
ساکن، تبعه و يا ثبت در يک کشور بوده و يا مطابق
قوانين همان کشور فعاليت نمايد، تبعه همان کشور محسوب

 د. می گرد
با يک داوطلبداوطلب نبايد تضاد منافع داشته باشد،  4.2

اگر داردجوانب اين داوطلبی تضاد منافع يا بيشتر 
طرح،که  طرفبصورت مستقيم يا غير مستقيم با شرکت يا 

را ترتيب اين تدارکاتو ساير اسناد مربوط  صاتمشخ
منحيث مدير پروژه تحت اين با شخص که نموده و يا

داوطلب. شده باشد ارتباط داشته باشد پيشنهاد داوطلبی
که تضاد منافع داشته باشد غير واجد شرايط پنداشته می
شود. شرکت يا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات

و نظارت امور ساختمانی گرديدهمشورتی در ترتيب و 
در اين داوطلبی غير واجد همچنين شرکت های متعلق به آن

   ته می شوند. شرايط پنداش

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و يا 4.3
و تحت تحت محروميت عقد نمايد. لست داوطلبان محروم شده

محروميت از ويب سايت اداره تدارکات ملی قابل دريافت می
  باشد. 

دارک تثبيت اهليت خويش راداوطلب مکلف است شواهد و م 4.4
 .نمايد ارائه صفحه معلومات داوطلبی مطابق مندرجات 
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- 5ماده 
اهليت 

 داوطلب 

و جدولکاری پيشنهادی شيوه اوليه بان شرح لتمام داوط 5.1
مورد نيازی و چارت ها هانقشه بشمول  یامور ساختمان

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

عقدانجام ارزيابی قبلی اهليت داوطلبان، در صورت  5.2
با داوطلبان موفق در ارزيابی قبلی اهليتصرف قرارداد 

ارزيابی قبلی اهليتداوطلبان موفق در صورت می گيرد. 
استمرار در مورد اهليت خويش و يا تجديد شدهمعلومات 

ارائه می اهليت ارزيابی شده  را  در روز تسليمی آفر
درج 3قسمت اهليت در  استمرار يا تآييد تجديد د. ننماي

  ميگردد. 

در صورت عدم راه اندازی ارزيابی قبلی اهليت داوطلبان، 5.3
اسناد مندرجبر عالوه  داوطلبان معلومات و اسناد ذيل را

) حکم هفدهم طرزالعمل2فقره ( 6و  5، 4، 3، 2اجزای 
صفحهمگر اينکه در نمايند. می  3قسمت شامل تدارکات 

 طور ديگر تذکر رفته باشد: معلومات داوطلبی

حقوقی، محل وضيعتنقل اصلی اسناد که نشان دهنده  -1
 داوطلب باشد؛  فعاليت ثبت، آدرس تجارتی و نوع

 ؛صالحيت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

سال گذشته؛ 5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -3

پنج سال ت و اندازه مشابه درييتجربه کاری با ماه -4
گذشته و جزئيات امور ساختمانی زير کار و يا قرارداد

معلومات برای کر طرف قرارداد که می توانشده با ذ
 . بيشتر با وی تماس گرفت

اقالم عمده تجهيزات ساختمانی پيشنهاد شده برای اجرای -5
 اين قرارداد؛

پرسونلکارمندان مديريت ساحه و اهليت و تجارب  -6
ای اين قرارداد اختصاص داده میکه برای اجر تخنيکی

 ؛شود

يا شيمالی داوطلب مانند گزارش تفت وضعيتگزارش  -7
دريا اظهار نامه تصفيه مالياتی بيانيه مفاد و ضرر 

 ؛سال گذشته) 5(

مدارک که نشان دهنده موجوديت سرمايه دورانی کافی -8
(دسترسی بهبرای اجرای اين قرارداد  نزد داوطلب

،منابع مالی قابل دسترس) سايرو  اعتبارات (قرضه)
که بدون شموليت پيش پرداخت قابل اجرا تحت اين
قرارداد بشتر از ساير تعدات مالی داوطلب برای ساير

 قرارداد ها و آفر های ارائه شده باشد.

اختتام يافتهدعاوی در جريان و يا  در موردمعلومات  -9
سال اخير که داوطلب در آن دخيل بوده باشد پنجدر 

بشمول طرفين دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره
 در مورد. 
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 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

دو يا بيشتر شرکت) JV( شرکت مشترکدر صورت که داوطلب  5.4 
.باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعايت موارد زير می باشد

طور ديگر تذکر ،صفحه معلومات داوطلبیمگر اينکه در 
 رفته باشد: 

دستوراين  5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر -1
 باشد؛برای هر شريک مشترک العمل 

مهرتمام شرکا توسط  قانونی آن الزاميتآفر بمنظور  -2
 شده باشد؛امضا و 

تطبيق قرارداد مطابقمسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -3
 ؛می باشند آنشرايط 

و مسؤل معرفی گرديدهشريک اصلی يکی از شرکا منحيث  -4
ود ها به نمايندگی ازمقبول مسؤليت ها و پذيرش رهن

 ؛ساير شرکا می باشد

شريک اصلی صورتبا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5
 ؛ميگيرد

ک که توسط شرکا امضامشتر نقل موافقتنامه شرکت -6
  گرديده است.

برای اعطای قرارداد، شناخته شدنواجد شرايط  جهت 5.5 
مگرباشد.  داراذيل را اهليت  داوطلب بايد معيار های

طور ديگر تذکر رفتهصفحه معلومات داوطلبی اينکه در 
 باشد:

مدت مندرجخالل معامالت در سکتور ساختمانی در  حجم -1
 ؛صفحه معلومات داوطلبی

حددر  یساختمانامور در منحيث قراردادی اصلی  تجربه -2
ماهيت ،ساختمانی با اندازههای رارداد تعداد قاقل 

صفحه معلومات مندرج د يعاو پيچيدگی معادل در م
داوطلب بايد مطابقت با اين معياربمنظور ( داوطلبی
نمودهتکميل  راامور ساختمانی  فيصد) 70( حد اقل
قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعهباشد) 

باشد، نمی تواند ) فيصد قيمت قرارداد10بيشتر از (
 منحيث تجربه مد نظر گرفته شود؛

تجهيزاتبه موقع اجاره)  و (مالکيتيک پالن دسترسی  -3
 ؛صفحه معلومات داوطلبی مورد نياز مندرج

درسال تجربه کاری  )5(داشتن يک مدير قرارداد با  -4
سال )3(بشمول حد اقل  مشابه امور ساختمانی با ماهيت
 تجربه کاری منحيث مدير؛

کهانواع اعتبارات (قرضه)   ياو  سيالدارايی های  -5
صفحه معلومات داوطلبیکمتر از مبلغ تذکر رفته در 

بيشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سايرنباشد و 
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قابل اجرا تحتپيش پرداخت قرارداد ها بدون شموليت 
  باشد؛ اين قرارداد

يا استمرار صدور فيصله حکميت بر عليه استمرار دعاوی
نجر به فاقد اهليتداوطلب يا شريک داوطلب مشترک در گذشته م

 شده می تواند.  شمرده شدن داوطلب

بند 1برای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت مندرج جز  5.6 
ريک شرکتاين دستورالعمل، ارقام اهليت هر ش 5ماده  5

شرکااهليت  مجموع ارقام  مشترک باهم جمع می گردد و
هر شريک بايد حد يد.فيصد معيار اهليت را تکميل نما100

) فيصد معيار40و شريک اصلی حد اقل () فيصد 25اقل (
های اهليت را تکميل نمايد. عدم تکميل شرط باال منجر

قراردادیبه رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع 
توسط داوطلب در نظر گرفته نمی فرعی در تکميل معيار ها

شود، مگر اينکه در صفحه معلومات داوطلبی طور ديگر
 تذکر رفته باشد. 

  -6ماده 
هر داوطلب 

 يک آفر 

می تواند يک آفر را بصورت انفرادی يا منحيثهر داوطلب  6.1
ترداوطلب بيشهر گاه . نمايدشريک شرکت مشترک ارائه 

شتر از يک آفر شريکه نموده و يا در بيارائ از يک آفر
باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک
دارد ميگردد. اشتراک منحيث قراردادی فرعی و آفر بديل

 از اين امر مستثنی است. در صورتيکه مجاز باشد 

-7ماده 
مصارف 

 داوطلبی

آفر را تهيه و تسليم نموده و اداره داوطلب بمصرف خود 7.1
 مسؤليت چنين مصارف را ندارد.

-8ماده 
بازديد از

 ساحه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مربوط از وليت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.1
معلوماتساحه کار و محيط و ماحول آن بازديده نموده و 

را جمعامور ساختمانی  زم جهت ترتيب آفر و عقد قراردادال
آوری نمايد. مصارف بازديد از محل به عهده داوطلب می

 باشد. 

  شرطنامه ب.
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-9ماده 
مندرجات 
 شرطنامه 

ذيل و ضمايم صادره مطابققسمت های اين شرطنامه شامل  9.1
  :می باشددستور العمل اين  11 ماده 

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

  داوطلبی  قسمت دوم: صفحه معلومات  

  قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

  قسمت چهارم: شرايط عمومی قرارداد  

  قسمت پنجم: شرايط خاص قرارداد   

  قسمت ششم: مشخصات   

  نقشه ها قسمت هفتم:   

  2یقسمت هشتم: بل احجام کار  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمينات   

-10ماده 
توضيح 

 شرطنامه 

داوطلب می تواند در مورد اين شرطنامه معلومات بيشتر را 10.1
صفحهاز اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج 

مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه معلومات داوطلبی
) روز در4در داوطلبی باز و () روز 7متذکره حد اقل (
قبل از ميعاد تسليمی آفرها به ادارهداوطلبی مقيد 

کاری در) روز 3نموده باشد. اداره درخالل مدت ( مواصلت
توضيحکاری در داوطلبی مقيد روز ) 2داوطلبی باز و (

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

  تذکر منبع درخواست ارسال ميگردد. 

به منظور توضيح و جواب به سواالت پيرامون مندرجات 10.2
شرطنامه، درصورتيکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره
ميتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی

صفحه معلومات داوطلبی،در محل، تاريخ و وقت مندرج در 
 دعوت نمايد.

شته باشد،از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتيکه سوال دا 10.3
آنرا بصورت تحريری قبل از تاريخ برگزاری جلسه قبل از

 داوطلبی به اداره تسليم نمايد.  

و جواباتگزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت  10.4
ه شده بشمول هر جواب ديگری تهيه شده  بعد از جلسه،ارائ

) روز به تمام داوطلبانيکه شرطنامه را4درمدت حد اکثر (
هر گونه تعديل شرطنامه نموده اند، ارسال ميگردد.اخذ 

در نتيجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضميمه شرطنامه
 اين دستورالعمل صورت می گيرد.  11در روشنی ماده 

-11ماده 
تعديل 

 شرطنامه

اداره ميتواند، در طول ميعاد تسليمی آفر ها با صدور 11.1
  ضميمه شرطنامه را تعديل نمايد.

ادره جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی بهضمايم ص 11.2
داوطلبانيکه شرطنامه را دريافت نموده اند ارسال

                                                 
   در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعاليت درج گردد. 2



 
 

10 
 
 

تصديق را به صورت کتبیضميمه  دريافتميگردد. داوطلبان 
 نمايند. می 

اداره می تواند به منظور در اختيار قراردادن وقت کافی 11.3
تسليمیبرای داوطلبان جهت تهيه آفر، طی يک ضميمه ميعاد 

اين دستورالعمل 21ماده  2آفر ها را در مطابقت با  بند 
 تمديد نمايد.

 ج. تهيه آفر ها 

- 12ماده 
 زبان آفر

صفحه معلوماتبه زبان که در مربوط آفر اسناد  تمام  12.1
 مشخص گرديده ترتيب ميگردد.  داوطلبی

-13ماده 
اسناد شامل

 آفر

 می باشد: اسناد ذيلشامل آفر ارائه شده  13.1

 ؛اين دستور العمل 17ابقت با ماده تضمين آفر در مط -1
 قيمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2
 فورمه آفر داوطلبی؛ -3
 اسناد و فورم معلومات اهليت؛  -4
 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بديل  -5
 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادساير  -6

– 14ماده 
  آفر قيم

1ماده  1مندرج بند  یامور ساختمانبرای تمام  قرارداد 14.1
ار قيمت گذاری شدهبه اساس بل احجام کدستورالعمل اين 

   می باشد.  که توسط داوطلب ارائه می گردد

داوطلب بايد نرخ ها و قيمت ها برای تمام اقالم امور 14.2
احجام کاری را ارائه نمايد. اقالم مندرج بلساختمانی 

قيمت و نرخارائه نشده باشد، نرخ و قيمت برای آنها که 
آن در بل احجام کار شامل شده محسوب گرديده و پرداخت

در صورتيکه مجموع قيمت قلم يابه آن صورت نمی گيرد. 
) فيصد10اقالمی که برای آن قيمت ارائه نشده است، از (

، آفر وی غير جوابگوقيمت آفر داوطلب تجاوز نمايد
شده، تصحيح خط زدهورت تصحيح، اغالط در صمحسوب ميگردد. 

  تصحيح درج گردد. تاريخ  شده امضا و

بشمول ماليات بر ،ماليات محصوالت قابل پرداخت،تمام  14.3
قابل ساير مکلفيت های مالیو  )BRT(4معامالت انتفاعی 

روز قبل از ختم ميعاد 28تحت اين قرارداد پرداخت 
قيمت مجموعی آفرنرخ ها و  ،در قيمت ها ،تسليمی آفر
 .   شامل گردد

شرايط خاصو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4
، نرخ هاشرايط عمومی قراداد 47ماده  احکامو  قرارداد

تعديلقابل آفر در جريان اجرای قرارداد  یو قيمت ها
شرايط 47 ماده . داوطلب معلومات الزم مندرجباشندمي

                                                 
 

4 Business Reciept Tax 
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رائه میبا آفر خويش ا توامرا  خاص قراردادوعمومی
 نمايد. 

-15ماده 
و آفر اسعار
 پرداخت

را به 5آفرمندرج های فی واحد و قيمت  نرخبايد  داوطلب 15.1
صفحهواحد پولی افغانی ارايه نمايد، مگر اينکه در 

 طوری ديگر تذکر رفته باشد.  معلومات داوطلبی

در روزبادله، نرخ فروش د افغانستان بانک تمنبع نرخ  15.2
 می باشد.  صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

در آفرجزئيات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  15.3
 د. ارائه نماي

 -16ماده 
ميعاد 

اعتبار 
 آفرها

اعتبار صفحه معلومات داوطلبیآفر بايد به مدت مندرج   16.1
اين مدت در داوطلبی های ملی نمی تواند داشته باشد.
) روز بعد از ختم ميعاد تسليمی آفر ها90بيشتر از (

باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از ميعاد مندرج اين
شرطنامه، غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد. در

120داوطلبی بين المللی ميعاد اعتبار آفر بيشتر از 
 روز بوده نمی تواند. 

ر حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نمايد تاد
مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمديد نمايد. تقاضای
اداره برای تمديد و جواب داوطلب طور کتبی صورت

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

ند در آفر تمديد شده خويش تغييرات واردداوطلب نمی توا
از اين امراين دستورالعمل  17ماده نمايد، حاالت مندرج 

مستثنی است. در صورت رد درخواست تمديد ميعاد اعتبار
آفر از جانب داوطلب، تضمين آفر مسترد می گردد. در
صورت در جريان بودن طی مراحل محروميت داوطلب، تضمين

 ردد. آفر وی مسترد نميگ

-17ماده 
تضمين آفر و
اظهار نامه
 تضمين آفر 

يا اظهار نامه تضمين آفرمکلف است، تضمين آفر  داوطلب 17.1
را منحيث جزء آفر خود تهيه نمايد. آفر بدون تضمين آفر

 غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.   

مشخص گرديده صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمين آفر در  17.2
و می تواند به  واحد پول افغانی و يا ساير اسعار قابل

ارايه گردد. تضمين صفحه معلومات داوطلبیتبديل مطابق 
  آفر می تواند:

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

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

                                                 
 5در قرارداد ھای با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ھا" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمين آفر را  ضمانت
 نمايد.  

مين آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورمتض -3
(فورمه های قرارداد و 9قسمت های تضمين آفر مندرج 

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

اين  17ماده  5بند در صورت تطبيق هدايت  -4
اره به اسرع وقت  قابل،  با درخواست کتبی اددستورالعمل

 پرداخت باشد. 

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

دريا اظهار نامه تضمين آفر ميعاد اعتبار تضمين آفر  -6
)28اين دستورالعمل، حد اقل ( 16ماده  2مطابقت با بند 

روز بيشتر از ميعاد اعتبار آفر و يا ميعاد تمديد شده
 .آن باشد

در صورت که تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر در 17.3
اين دستورالعمل مطالبه گرديده 17ماده  1مطابقت با بند 

باشد، تمام آفر های که توام با تضمين آفر يا اظهار
نامه تضمين آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غير جوابگو

 پنداشته شده رد می گردند. 

با از عقد قرارداد غير موفق  بعدتضمين آفر داوطلبان  17.4
 داوطلب برنده، به آنان  مسترد ميگردد.

و يا تضمين آفر حاالت ذيل اظهارنامه تضمين آفر تطبيق در 17.5
  مسترد نمی گردد:

در صورت تغيير يا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت -1
اين 16ماده  2معينه تسليمی آن به استثنای مورد  بند 

 دستور العمل؛

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

اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذيرش  اجتناب در صورت -3
 اين دستور العمل؛ 28ماده  2آفر در مطابقت با بند 

؛در خالل مدت معينهاجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد  -4

 جراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛تضمين ا عدم ارائه -5

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

، تضمين آفر ياباشد JV)( در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6
)JV( اظهار نامه تضمين آفر بايد بنام داوطلب مشترک

 باشد. 

–18ماده 
های آفر

 بديل

آفرهای بديل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در 18.1
از قبولی آن تذکر رفته باشد. در صفحه معلومات داوطلبی
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اين 18ماده  2و  1احکام بند  بديل طبق صورت قبولی آفر
يکی از گزينه اجراآت صورت ميگيرد و پذيرش دستور العمل

  :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص ميگردد های ذيل

تسليم اصلیآفر های بديل را با آفر  می تواند داوطلب -1
ارائه شده صرف در صورت که آفر اصلی نموده و اداره 

، آفر بديل را مالحظه میقيمت باشدنازلترين دارائی 
 يا نمايد.

تسليمداوطلب می تواند آفر بديل را بدون آفر اصلی  -2
نمايد که در اين صورت آفر های اصلی و آفر های بديل

 ر کدام به نوبه خود ارزيابی می گردند. ه

آفر های بديل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه ديزاين، 18.2
مشخصات تخنيکی، جزئيات قيمت ها، شيوه پيشنهادی اعمار،
پيش پرداخت و تاريخ تکميل بديل در حدود مناسب و ديگر
جزئيات مربوط جهت ارزيابی آفر های بديل توسط اداره را

 د.    نارائه نماي

-19ماده 
شکل و امضاء

 آفر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داوطلب مکلف است، يک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را 19.1
اين دستورالعمل ترتيب و با عالمه کلمه 13مطابق ماده 

"اصل" عالمه گذاری نمايد. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه
صفحه معلومات"کاپی" عالمه گذاری شده و به تعداد مندرج 

اصل و تسليم گردد. درصورت موجوديت تفاوت ميان داوطلبی
 کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. 

اصل و کاپی های آفر بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک 19.2
(رئيس، ناشدنی نوشته شده و توسط نماينده قانونی داوطلب

3ند ب 1در مطابقت با جزء  معاون يا نماينده با صالحيت)
تمام صفحاتگردد.  اين دستورالعمل امضا و مهر 5ماده 

آفر که نوشته يا تعديل گرديده بايد توسط شخص که آفر را
 امضا نموده، امضا گردد.     

هرگونه وسط نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتی  19.3
آفر را امضا نموده قابل اعتبار ميباشد که  توسط شخصيکه 

 نماينده با صالحيت داوطلب امضا شده باشد.  يا

تغيير يا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود،هرگونه  19.4
مگر اينکه مطابق هدايات اداره يا برای اصالح اشتباهات

که در اين صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی داوطلب باشد.
  که آفر را امضا نموده، امضا می گردد. 

 

 تسليمی  آفرها  د.

-20ماده 
تسليمی، مهر

می تواند آفر خويش را شخصًا يا توسط پست ارسالداوطلب  20.1
آن در نمايد. ارسال الکترونيکی آفر ها در صورت تذکر
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و عالمت
 گذاری آفر 

، امکان پذير می باشد. در صورتصفحه معلومات داوطلبی
مجاز بودن ارسال آفر الکترونيکی، داوطلب از روش متذکره

پيروی می نمايد. داوطلب آفر را صفحه معلومات داوطلبی
در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و باالی

  آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنويسد.

  پاکت های آفر بايد به طور ذيل ترتيب گرديده باشد: 20.2

صفحه معلوماتعنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -1
 باشد؛داوطلبی 

صفحه معلوماتمتذکره  داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخيصيه -2
 باشد.  شرايط خاص قرارداد و  داوطلبی

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشايی آن قبل از تاريخ آفر -3
 گشايی در مطابقت به مواد مربوط دستور العمل.  

دستور العمل، 20ماده  2بر عالوه نياز تشخيصيه مندرج بند  20.3
تا در صورتداخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد 

 ، آفر باز نشده مسترد گردد.  رسيده اعالم آفر نا وقت

درصورتيکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره 20.4
مسؤليت بيجايی يا باز شدن آفر قبل از ضرب العجل را

 ندارد.

–21ماده 
  ميعاد
 تسليمی
 آفرها

صفحهآفر ها بايد قبل از ختم ميعاد تسليمی مندرج  21.1
صفحه معلومات داوطلبیبه آدرس مندرج  داوطلبیمعلومات 

 تسليم گردند. 

اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور يک تعديل طبق 21.2
، ميعاد تسليمی آفراندستور العمل برای داوطلب 11ماده 

ها را تمديد نمايد. در اين صورت  تمامی حقوق و مکلفيت
يد شدههای  اداره و داوطلب در طول ميعاد تسليمی تمد

 ادامه می يابد.  

 –22ماده 
 های آفر
 وقت نا

 رسيده

آفر های ناوقت رسيده رد گرديده و بدون باز شدن مسترد 22.1
 ميگردند. 

 -23ماده 
انصراف، 

تعويض و 
تعديل 
 آفرها 

 
 
 
 
 
 

داوطلب می تواند، قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها، 23.1
صالحيتبا ارسال اطالعيه کتبی که توسط نماينده با 

داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحيت نامه مربوط موجود
باشد، آفر خويش را تعويض، تعديل و يا از آن انصراف
نمايد. اطالعيه کتبی توام با آفر های تعويض، انصراف

 يا تعديل شده بوده و اين اطالعيه بايد:
اين دستورالعمل ارسال 20و  19در مطابقت با مواد  -1

الوه پاکت های مربوط نيز با کلماتگرديده، بر ع
 "انصراف"، "تعويض" يا "تعديل" نشانی شده باشد. 

قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها توسط اداره دريافت -2
 شده باشد.  
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بعد از ضرب االجل تسليمی آفر تعويض يا تعديل آفر ها 23.2
 صورت گرفته نمی تواند.   

در فاصله زمانی هرگونه انصراف، تعويض و تعديل آفر ها 23.3
ميان ضرب االجل تسليمی آفر ها و ختم ميعاد اعتبار آفر
طوری که در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد
تمديد شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در
چنين حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمين آفر يا اجرای

دستور العمل برای 17اظهار نامه تضمين آفر مطابق ماده 
 ميگردد. داوطلبی 

ولی يا در اثر تعديل درداوطلب تخفيف را تنها در آفر ا 23.4 
 اين ماده دستور العمل پيشنهاد می نمايد.  با  مطابقت

 آفر گشايی و ارزيابی   هـ.

–24ماده 
و گشايی آفر

  ارزيابی

اداره آفر های دريافت شده را بشمول تعديالت مطابق ماده 24.1
اين دستور العمل در محضر عام در محل، تاريخ و زمان 23

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

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی گشايی مربوط در 
 

در مجلس آفر گشايی، رييس هيئت آفر گشايی ابتدا آفر 24.2
را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختمهايی 

ميعاد تسليمی آفر ها اطالعيه انصراف خويش را تسليم
 نموده اند،  را اعالم و بدون باز شدن مسترد می نمايد.

هيئت آفر گشايی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قيم 24.3
آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بديل (در صورت

رخواست يا مجاز بودن آفر بديل)، هر گونه تخفيف،د
انصراف، تعويض، تعديل، موجوديت يا عدم موجوديت تضمين
آفر يا اظهار نامه تضمين آفر در صورت لزوم، و ساير
جزئيات را که اداره مناسب بداند قرائت می نمايد. در
آفر گشايی هيچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اينکه مطابق

اين دستور العمل نا وقت رسيده باشد. آفر 22 ماده 1بند 
اين دستور 23های تعويض و تعديل تسليم شده مظابق ماده 

العمل برای ارزيابی بيشتر مد نظر گرفته نشده و بدون
 باز شدن مسترد ميگردد.  

جلسه آفر گشايی را بشمول معلومات آشکار رويداداداره  24.4
اين دستور العمل تهيه 24ماده  3شده در مطابقت با بند 

 می نمايد. 

هيئت آفر گشايی، فورم های معياری آفر گشايی صادره اداره 24.5
تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور

سپ شفافمصئونيت و عدم تغيير در مندرجات آنها با دقت چ
 (اسکاشتيپ) می نمايد. 

در صورتيکه داوطلبان جدول قيمت های ارائه شده در آفر  24.6
چسپ شفاف (شکاستيپ)و فورم معلومات اهليت خويش را 
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ننموده باشند، هيئت آفر گشائی مکلف است آنها را نيز
 چسپ شفاف (شکاستيپ) نمايد. 

-25ماده 
 محرميت

ابتدايی، وضاحت، ارزيابیمعلومات مربوط به ارزيابی  25.1
مفصل، مقايسه و ارزيابی  بعدی اهليت داوطلبان و پيشنهاد
اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعيه تصميم اعطاء قرار

اين دستور العمل محرم بوده، 34ماده  4داد مطابق بند 
تالش توسط داوطلب بمنظور اعمالهر نوع نبايد افشاء گردد. 

بی ابتدايی، مفصل، ارزيابی بعدینفوذ در مراحل ارزيا
اهليت داوطلبان و تصميم اعطای قرار داد منجر به رد آفر

علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشايی وی ميگردد.
الی عقد قرارداد، درصورتيکه داوطلب تقاضای تماس با
اداره را در هر مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته

 آن را انجام دهد. باشد، بايد به صورت کتبی

–26ماده 
آفر توضيح

 ها

اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضيح 26.1
مطالبه نمايد. توضيح داوطلب نيز بشکل کتبی مطابق
مندرج در خواست، صورت گرفته و نميتواند در محتوا،
ماهيت، و قيمت آفر تغيير وارد نمايد، مگر اينکه تصحيح

ههر نوع توضيح ارائاشتباهات محاسبوی را قبول نمايد. 
 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. رون دشده بد

-27ماده 
ارزيابی و

تشخيص 
جوابگويی 
 آفر ها 

اداره قبل از ارزيابی مفصل آفر ها، بايد موارد ذيل را 27.1
  تشخيص نمايد:

اين دستور العمل 4معيارات واجد شرايط مطابق ماده  -1
 را بر آورده می سازد؛

 بطور مناسب امضاء گرديده است؛ -2

 تضمين آفر می باشد؛ و دارای -3

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معيارات و شرايط -4

آفر جوابگو آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلم 27.2
افتادگی عمده مطابق با معيارات، شرايط و مشخصات شرطنامه
باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده

  پنداشته می شود که:

باالی حدود، کيفيت  يا انجام امور هتاثير قابل مالحظ -1
 ساختمان داشته باشد؛

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

 شرطنامه  محدود نمايد؛

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

آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد 27.3
يا قلم بعدًا با اصالح انحرافات، استثنأت گرديده و 

 افتاگی جوابگو نميگردد. 
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با سايرهيچ مذاکره با داوطلب با نازلترين نرخ يا  27.4
 صورت گرفته نمی تواند.  ان داوطلب

داوطلب مسؤليت های منحيث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه 27.5 
از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغيير قيمت يا تعديل

 آفر صورت گيرد. 

– 28ماده 
 تصحيح

 اشتباهات

اداره آفر های را که در ارزيابی ابتدايی، واجد شرايط 28.1
را ارزيابی مالی نموده و به عنوان بخش ازشناخته شوند 
اشتباهات حسابی بررسی می نمايد. جهت تصحيحارزيابی مالی 

  تصحيح اشتباهات محاسبوی به شکل ذيل صورت ميگيرد: 

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

فی واحد با قيمت مجموعی نرخدرصورت عدم توافق  -2
فی واحد مد نظر گرفته شده، قيمت نرخ، قلم مربوط

گراينکه ازنظر اداره به صورتم مجموعی تصحيح ميگردد.
ح کدام عالمه اعشاری در قيمت فی واحد بيجا تحريرواض

گرديده باشد، که در اينصورت قيمت مجموعی مد نظر
 گرفته شده و قيمت فی واحد اصالح می گردد؛

هرگاه داوطلب تصحيح اشتباهات محاسبوی آفر خويش را  قبول 28.2
و تضمين آفر وی غير قابل استردادنکند، آفر وی رد 

5بند  2دانسته شده يا اظهارنامه تضمين آفر مطابق جزء 
 اين دستور العمل اجرا می گردد.  17ماده 

–29ماده 
در اسعار

آفر ارزيابی

اين 15ماده  1مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  29.1
، داوطلب نرخدر صورتيکه دستور العمل ارزيابی ميگردد،

آفر بهقيمت نخست استفاده نموده باشد را مبادله ديگری 
ادله مشخص شدهبا استفاده از نرخ مب واحد پولی افغانی 

مگرميگردد.  ارزيابی آفر ها  صورتآفر تبديل و مندرج 
طور ديگر ذکر گرديده داوطلبیصفحه معلومات اينکه در 

 باشد. 

 -30ماده 
ارزيابی 

و 
مقايسه 
 آفر ها 

 

آفر دارای نازلترين قيمت ارزيابی شده را دراداره  30.1
مطابقت با معيارات و شرايط و مشخصات تخنيکی مندرج
شرطنامه جهت تشخيص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد.

قيمت ارزيابی شده، پسدر صورتيکه آفر دارای نازلترين 
از ارزيابی تخنيکی و در صورت لزوم ارزيابی مفصل جوابگو
تشخيص گردد، هيئت ارزيابی می تواند پروسه ارزيابی را
ختم، گزارش خويش را به آمر اعطاء ارائه نمايد. در
صورتيکه آفر دارای نازلترين قيمت ارزيابی شده، جوابگو

بعدی دارای قيمت نازلترتشخيص نگردد، هيئت ارزيابی، آفر 
ارزيابی شده را مورد ارزيابی تخنيکی و در صورت لزوم

 ارزيابی مفصل قرار می دهد.

رااداره در ارزيابی آفر ها، قيمت ارزيابی شده هر آفر  30.1
  :طور ذيل تعيين می نمايد
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اين دستور 28مطابق ماده  محاسبوی تصحيح اشتباهات -1
 العمل؛

ه احتياطی در بل احجام کار و جمع منهای هر گونه وج -2
 بصورت رقابتی قيمت گذاری شده اند؛مزد کار که 

تطبيق يک تعديل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، -3
ميل بديل در حدودانحرافات، پيش پرداخت و تاريخ تک

شده يا پيشنهاد های بديل در مطابقت معقول قبالً تعيين
 اين دستور العمل؛ 18به ماده 

تعديالت مناسب که انعکاس دهنده تخفيفات يا ديگرتطبيق  -4
اين 23ماده  5تغيير قيمت پيشنهاد شده مطابق بند 

 دستور العمل؛

حق قبول يا رد هر گونه تفاوت، انحراف يا پيشنهاد بديل 30.2
برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و
پيشنهادات بديل و ديگر عوامل بيشتر از نيازمنديهای
شرطنامه يا اينکه سبب مفاد غير ضروری اداره گردد، در

 ارزيابی مد نظر گرفته نمی شود. 

در ارزيابی آفر، اثر تخمينی هر گونه شرايط تعديل قيم 30.3 
شرايط عمومی  47در جريان اجرای قرارداد تحت ماده 

 مد نظر گرفته نمی شود. قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگيرنده دو يا بيشتر از دو بخش 30.4 
باشد، اداره تخفيفات داوطلبان را جهت کاهش هزينه ترکيب

 تمام بخش ها تطبيق می نمايد.  

-31ماده 
ترجيح داخلی

داخلی در روشنی حکم چهارمتدارکات از منابع ترجيح  31.1
 طرزالعمل تدارکات تطبيق می گردد. 

 و.اعطاء قرارداد

– 32ماده 
 معيارات
 اعطاء

 قرارداد

اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرايط که آفر جوابگو 32.1
اعطاءمت ارزيابی شده را ارايه نموده، با نازلترين قي
 می نمايد.   

 –33ماده 
 قبول حق
 و آفر هر
 يا يک رد

 آفر تمام
   ها

اين دستور العمل، اداره حق قبول يا 32ماده  علی الرغم 33.1
رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را در
هر زمان پيش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤليت به
داوطلب متاثر شده يا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر

مراحل تدارکات به اسرع اينکه داليل رد آفر ها يا فسخ
 رسمی به اطالع داوطلبان رسانيده شود.  وقت بطور
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 – 34ماده 
 اطالعيه
 و اعطاء
 امضای

موافقتنا
 مه

  قرارداد

اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد 34.1
و يا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتيکه
قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه
قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مينمايد، در
صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی

کميسيون، نامه قبولی آفر به آنز منظوری باشد، بعد ا
اداره نامه قبولی را بعدداوطلب برنده ارسال می شود. 

از قبول آفر، پيش از ختم ميعاد اعتبار آفر به داوطلب
برنده ارسال می نمايد. اين نامه بيان کننده قيمت

امورقرارداد بوده که بعد از اجرا، تکميل، و مراقبت 
 دی پرداخت ميگردد.به قراردا یساختمان

 

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب 34.2 
برنده ترتيب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در طی
ميعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نمايد.

) روز10داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت (
 تسليم نمايدبعد از دريافت امضا نموده و به اداره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات 34.3
ويب سايت اداره تدارکات ملی ذيل را در ويب سايت خويش،

ويب سايت های که از طرف اداره تدارکات ملی و ساير
 تجويز ميگردند، نشر می نمايد:

 نام داوطلبانيکه آفر تسليم نموده اند؛ -1

 در آفر گشايی؛ شدهقيمت های خوانده  -2

 نام و قيمت ارزيابی شده هر آفر؛ -3

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

نام داوطلب برنده، قيمت ارائه شده، مدت و خالصه -5
 حدود قرارداد اعطا شده. 

 

داوطلباندر صورتيکه  بعد  از نشر اطالعيه عقد قرارداد، 34.4 
را بصورت کتبی ازغير موفق داليل عدم موفقيت آفر خويش 

نمايند. اداره پاسخ خويش را بصورت کتبیاداره مطالبه 
ائه میرداليل عدم انتخاب آفر ادر اسرع وقت با ذکر 

 نمايد. 

-35ماده 
تضمين اجراء

) روز بعد10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ( 35.1
ازدريافت نامه قبولی آفر، تضمين اجرای قرارداد را در
مطابقت با شرايط عمومی قرارداد، در فورم تضمين اجرا

يا ساير اشکال (فورمه های قرارداد) 8قسمت که شامل 
به اسعار که در نامه قبولی باشدقابل قبول به اداره 

 ، ارايه نمايد.آفر از آن نامبرده شده است 

در صورت ارائه تضمين اجرا بشکل تضمين بانکی، داوطلب 35.2
می تواند تضمين اجرا را از يک بانک مقيم در جمهوری

خارجی قابل قبول اداره کهاسالمی افغانستان يا بانک 



 
 

20 
 
 

هوری اسالمیبمنظور اجرای اين تضمين در جم نمايندگی
 افغانستان داشته باشد، فراهم نمايد. 

و 35ماده  1بند  شرطدرصورتيکه داوطلب برنده نتواند   35.3 
سازد، اين دستور العمل را برآورده  34ماده  3بند 

 ميگردد. ناعطای قرارداد فسخ و تضمين آفر مسترد 
اداره فورًا پس از دريافت تضمين اجرا و تثبيت صحت و  35.4

داوطلبان غيرموفق را از عقد قرارداد با داوطلبسقم آن، 
برنده و عدم موفقيت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام

 تضمينات آفر آنان را مسترد می نمايد.

-36ماده 
پيش پرداخت
و تضمين پيش

 پرداخت

اداره پيش پرداخت را در مقابل تضمين پيش پرداخت که  36.1
می از آن تذکر رفته،  شرايط عمومی قرارداددر 

. پيش پرداخت نمی تواند بيشتر از مبلغ مندرج پردازد
باشد. فورم تضمين بانکی پيش  صفحه معلومات داوطلبی

 9قسمت  تضمينو  فورمه های قراردادپرداخت شامل در 
 اين شرطنامه می باشد. 

 -37ماده 
مرجع حل و 

فصل 
 منازعات

مرجع حل و فصل منازعات در شرايط خاص قرارداد درج 37.1
    ميگردد. 

 -38ماده 
حق شکايت 
 داوطلبان

هرگاه داوطلب در نتيجه تخلف از احکام قانون و 38.1
طرزالعمل تدارکات متضرر يا خساره مند گرديده يا گردد،
می تواند اعتراض خويشرا به اداره و در صورت لزوم

که محل  يته بررسی اداریکمدرخواست تجديد نظر را به 
مشخص گرديده،صفحه معلومات داوطلبی و آدرس آن در 

 ارسال نمايد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

(به تمام داو طلبان هدايت داده می شود تا موادات صفحه معلو مات داو {
 }طلبی را بطور دقيق مطالعه نموده و مطابق به ان عمل نمايد 

عموميات الف.  
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 1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

می }وزارت دفاع ملی رياست اکمال وخريداری  {اداره 
 باشد. 

متردرساحات كمپ  100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق (نام و شماره اين داوطلبی 
متردرساحھ كمپ بریده گي چوك  80بازي خیل ارغندي وداخل گارنیزیون داراالمان  لواء فرقھ  ، یك حلقھ بھ عمق 

متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه  80ارغندي ، چھارحلقھ چاه عمیق بھ عمق 
متر درساحات  200دروازه بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  6دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ كندك 

متردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ  60وفرقھ خاك جبار، یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق   كندك كمپ داوود واقع لتھ بند
   می باشد. دريک بخش  قراردادو)) كابل111مربوط فرقھ ( نھابشمول شبكھ برق آ

 نام و شماره بخش های شامل اين داوطلبی عبارتند از:

)25105- 931C0– W– 1398-MOD ( 

متردرساحات كمپ بازي خیل ارغندي وداخل گارنیزیون  100عمیق بھ عمق  امورات حفردو حلقھ چاه( امور
 80متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي ، چھارحلقھ چاه عمیق بھ عمق  80داراالمان  لواء فرقھ  ، یك حلقھ بھ عمق 

ستھ تنگي غارو وپومتردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه 
متر درساحات كندك كمپ داوود واقع لتھ بند  وفرقھ خاك جبار،  200دروازه بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  6كندك 

) 111مربوط فرقھ ( نھامتردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ بشمول شبكھ برق آ 60یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق 
  می باشد.}كابل

 } ميباشد. فی واحدقرارداد نوع قرارداد {

دستور العمل  1.2ماده 
  برای داوطلبان 

می  } تقويمیروز192عقدقرارداد به ميعاد تاريخ بعد از ور ساختمان {ــــــــــــــتاريخ تکميلی ام
    باشد.

 1.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

دستورالعمل برای  1ماده  1در بند نام اداره تدارکاتی 
 داوطلبان درج گرديده است. 

بودجه ) 10000( دولتیازفند)25105(بودجویکود{پروژه 
} می  8139سال مالی  عادی بودجه منظورشدهاز ختياریا

  باشد.

 4.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذيل واجد شرايط نمی باشند:

 }وروسی  سوريه،ايران {

(البته اجناس مورد ضرورت قرارداد ازکشورهای متذکره 
غيرواجد شرايط 1395مطابق به تعهد نامه مالی سال 

 پنداشته ميشود.

 4.3ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

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

}www.npa.gov.af{محروم شدهی ها شرکت های تحت محروميت وشرکت 

  5.36ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

دستور العمل  5ماده  3در صورت تعديل معلومات مندرج بند 
 :برای داوطلبان

 }"قابل تطبيق نيست"   {

                                                 
.در صورت تطبيق ارزيابی قبلی اهليت، اين ماده حذف گردد 6  



 
 

22 
 
 

جزء  75.3ماده 
دستورالعمل  10

 برای داوطلبان

موافقه  واداره تدارکاتی  دهنده : درصورتيکه فرمايشقراردادی فرعیفيصدی مجاز واگذاری به 
  بدهد .ازحجم قرارداد را ميتواند به قراراداد فرعی  )بيست فيصد%20 (داشته باشد

 5.4ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

مطالبه شده از الزم در اهليت  ورود تعديلدر صورت 
العمل برای دستور  5ماده  4مندرج بند که داوطلبان 
 ميباشد: داوطلبان

  } قابل تطبيق است دستور العمل برای داوطلبان 5.4لست مندرج ماده  {

 5.5ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

دستور  5ماده  5در صورت تعديل معيارات اهليت مندرج بند 
 :العمل برای داوطلبان

 } ذيالً قابل تطبيق استمطابق موادات مندرج {

 1جزء  5.5ماده 
دستورالعمل 

برای داوطلبان 

 یحجم ساالنۀ الزم امورساختمانی برای داوطلب برنده دريک 
 تطبيق وتکميل گرديده باشد. اخيرسال پنج از 

 .باشد) بايد 12051080مبلغ(

 2جزء  5.5ماده 
دستورالعمل 

برای داوطلبان 

 تعداد پروژه های مشابه: 

) افغانی 7668869حداقل  مبلغ (قراردادتطبيق وتکميل يک 
 می باشد ) افغانی10955528مبلغ ( قرارداديامجموع دو

بانوعيت ساختمان وپيچدگی مشابه تدارکات مورد نظرکه 
 .باشد گرديدهسال اخير تطبيق و تکميل  ده  خاللدر

 3جزء  5.5ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

تجهيزات  لست {تجهيزات ضروری که توسط داوطلب تهيه ميگردد 
 ازقبيل تانکر( ووسايط ما شينری مورد ضرورت با در نظر داشت خصوصيات پروژه قرار داد شده

ب ، ماشين ولدينگ ، اسکواتور ، مکسر کانکريت ، وايب راتور ودمترک ، کامپکتور ، خوازه ، آ
ارائه گردد ازطرف داوطلب )لفت مواد ، جنراتور سيار ، پروجکتور سيار ذخيره سيار می باشد

.}وهمچنان واضيح گردد که ملکيت شرکت می باشد ويا به اجاره گرفته شده سند ان ضم لست گردد

  کار. لباسانتخاب -1

  لباس بايد مناسب نوع کاروهمچنين وضعيت اب هوای منطقه باشد.-2

  کاربايد مناسب اندام واندازه باشد. لباس -3

  نهاکم باشد.آهای لباس کاربايد کوچک .حتی االمکان تعداد  جيب-4

 يزاتمديرتهيه وتدارک تجه- انجنيران کنترول کيفيت ومصونيت کار(يکنفر)- انجنير مسلکی (يک نفر)-
 کارگرغيرماهرنظربه لزوم ديد ساحه کار. -(انجنير)ياسرکارگر(يک نفر)  معاون کارگرماهر يعنی  -(يکنفر) 

 5جزء  5.58ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 اوطلبد تعهدات ساير يا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص  (نقدی) اليسمبلغ حد اقل دارائی های 
 }دراکونت نمبر خويش داشته باشدافغانی  2848437مبلغ {

مندرجات شرطنامهب.  

                                                 
اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم يکصد و پنجم   7

  طرزالعمل تدارکات صورت می گيرد.
 .گردددر صورت تطبيق ارزيابی قبلی اهليت، اين ماده حذف 8
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 10.1مادۀ  
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

جهت دريافت توضيح در مورد اين شرطنامه، به آدرس و 
 :دمعلومات ارتباطی ذيل مراجعه گرد

به  دستورالعمل برای داوطلبان10.1ماده موادمطابق به 
 .ادرس ذيل مراجعه گردد

  }مقیم خواجھ بغراء واقع گارد سابقھ   وزارت دفاع ملی ریاست اکمال و خریداری {

 }عقدقرارداد های مرکزیامريت بخش ساختمانی مديريت {

 }215و206اتاق  2منزل  4بالک {

  ).0202612096نمبر تيليفون ( عقدقراردادهای مرکزیيت مدير سرپرست ويس محمد  دگرمن{

نمبر تيليفون  ساختمانی بخش آمرجگرن صالح الدين و 
)2117020261.({ 

 {آدرس الکترونيکی (ايميل آدرس) درج گردد}

تهيه آفرهاج.  

 12.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 ه ميگردد. ارائ } دری يا پشتو {آفر به زبان

 6جزء  13ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 داوطلب بايد همراه با آفرخويش اسناد اضافی ذيل را ارائه نمايد:

  اين دستورالعمل. 17تضمين افر)درمطابقت با ماده -

  بل احجام کاری قيمت گذاری شده. -

  ).01افرداوطلبی نمبر( ،فورمه تسليمی -

  ) .02اسناد وفورم معلومات داوطلب( -

  ) :03فورمه نامه قبولی ( -

  عالوه بر آن داوطلب اسناد ومدارک مهروامضا شده ذيل را توام با آفر خويش ارايه بدارد.

  کاپی جواز شرکت واساسنامه شرکت. -

  شينری ولست کارمندان کليدی شرکت.لست ما -

تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر اينکه  از پرداخت ديون عاجز نبوده ودر حالت ورشکستگی و انحالل  -
  قرار ندارد.

  تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات. - 

ل دوسال قبل از اشتراک تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکوميت باالثر تخلفدر تجارت در خال -
  در داوطلبی.

تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی براينکه موصوف ويا يکی از کارمندان ومديران مربوطه وی مطابق - 
  ) قانون محروم نگرديده باشد.49ماده(

)طرزالعمل تدارکات يک نقل ازاوراق ثبت وراجستر ماليه، سند تصديق 17) حکم (2مطابق فقره(
  دوره. ناب ماليات اخريازتصفيه حس

) داوطلب مکلف است مکتوب تصفيه حسابات NPA/PPD/No.16/1395متحدالمال شماره ( مطابق -
مالياتی اخرين دوره ی قبل ازافرگشائی (صادره وزارت محترم ماليه )راضم افرخويش ارائه نمايد.هرگاه 

 تحت دوران بودن تصفيه حسابات تصفيه حسابات مالياتی داوطلب درجريان باشد ،وی ميتواند سند مبين
   مالياتی (صادره محترم وزارت ماليه را ارائه نمايد.

  بايد ازطرف شرکت اسکاشتيب گردد. )01،02،03وفوم های ( جدول قيمت دار بل احجام کاری

  تمام اوراق شرطنامه توسط شخص مسول شرکت مهر وامضا گردد.
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درصورتيکه داوطلب درفورم معلوماتی داوطلب )طرزالعمل قانون تدارکات 50)حکم (4مطابق بند(
ازارائه معلومات پيراموران سرمايه مالی وقرارداد های اجرا شده خويش متذکر نگرديده وبه ضم بودن 

  ابگو پنداشته ميشود.واين اسناد نيز اشاره ننموده باشد افران غير ج

 09/10/1397)مورخ2993(وفيصله شماره   NPA/PPD/No-25/1397ل شماره متحدالما مطابق -
  ملی  ميسيون محترم تدارکاتک

  تضمينات آفرواجراءمعاف می باشد.

  کميسيون محترم تدارکات ملی 29/11/1397)مورخ3112فيصله شماره (اساس به 

درپروسه های تدارکاتی:تصدی هادشرکت های دولتی ازارائه اسناد توانمندی مالی وحجم معامالت معاف 
  د.می باش

تجربه کارمشابه وحجم معامالت درتدارکات مور   /1397C22NPA/PPD/ل شماره متحدالما مطابق -
  گردد:ساختمانی طورذيل تعين ودرج اسناد داوطلبی مي

)فيصدقيمت تخمينی تدارکات مورد نظرراتکميل نمايدويا 70تطبيق يک قراردادمشابه،که قيمت آن حداقل(
  )فيصدقيمت تخمينی تدارکات مورد نظرراتکميل نمايد.100حداقل(دوقراردادمشابه ،که مجموع قيمت آن 

تجربه کاری مشابه امورساختمانی درداوطلبی داخلی وبين المللی:عقدوتطبيق قراردادمشابه درخالل  -1
  )سال اخير10(

)سال اخيرمعادل 5حجم معامالت درداوطلبی داخلی :حجم معامالت دوسال داوطلب درخالل ( -2
  )فيصدقيمت تخمينی تدارکات موردنظر. 140الی100(

)فيصدقيمت تخمينی 140الی100حجم معامالت درداوطلبی بين المللی:دراوسط پنج سال اخيرمعادل (
 تدارکات مورد نظر.

دستورالعمل  14.4ماده 
 وطلبانبرای دا

 . { قابل تعديل نيست}قيم قرارداد 

دستورالعمل 15.1ماده 
 برای داوطلبان

  می باشد.}افغانیپول  دواح{اسعار 

دستورالعمل 15.2ماده 
 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  16.1ماده 
 برای داوطلبان

 )نودروز90(فرآبازگشائی تاريخ ازاعتبار{ميعاداعتبارآفر
  } می باشد. تقويمی

 17.2ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

آفر شامل"تضمين آفر با استفاده از فورمه تضمين آفر 
صادر شده فورمه های قرارداد و تضمينات   9شامل قسمت 

 باشد".

به شکل  افغانیهزار چهارصدوسی، 430000{ مبلغ تضمين آفر 
 می باشد. }تضمين بانکی

)بيست وهشت روز بيشترازمدت 28ضمانت بانکی بايد مدت(
 تضميناعتبار افرباشد.(يعنی مدت اعتبار

 )روز باشد.118افرحداقل(

نوت: تضمين افردرنسخه اصلی تسليم داده شود ،کاپی 
 واسکن ان قابل قبول نيست.
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ويا اسعارقبول  افغانی واحد پولی تضمين آفر {واحد پولی
  باشد.} می شده

 18.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

   .} قابل قبول نيستآفر های بديل { 

 19.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 .تعداد کاپی های آفر که تسليم ميگردند

   }تمام اسناد دريک نسخه اصلی ارائه گردد{ 

خويش را ارائه فر آداوطلب مکلف است تابعد ازمطالعه شرطنامه خصوصی واليحه کار -
 .نمايد

 ج. تسليمی آفر ها 

  20.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 .ارائه آفر ها بصورت الکترونيکی 

 } قابل قبول نيست{ 

 

1جزء  20.2ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

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

 }ساختمانی بخش آمر جگرن صالح الدين{توجه: 

مقیم خواجھ بغراء واقع  ریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع ملی ریاست اکمال و خریداری {آدرس: 
 }گارد سابقھ  

  })206) اتاق نمبر(2) منزل (4بالک ({شماره اطاق:  منزل و

 })شهرکابل افغانستان15ناحيه ({شهر: 

2جزء  20.2ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق  { تشخيصيه اين داوطلبی نام و نمبر
متردرساحھ كمپ  80متردرساحات كمپ بازي خیل ارغندي وداخل گارنیزیون داراالمان  لواء فرقھ  ، یك حلقھ بھ عمق 

نمبردوم بطره متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ  80بریده گي چوك ارغندي ، چھارحلقھ چاه عمیق بھ عمق 
 200دروازه بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  6واقع دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ كندك 

متردرساحھ دروازه  60متر درساحات كندك كمپ داوود واقع لتھ بند  وفرقھ خاك جبار، یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق 
  } ) كابل111فرقھ ( مربوط نھاسركوتل خیرخانھ بشمول شبكھ برق آ

)25105- 93C01– W– 1398-MOD ( {.می باشد  

3جزء  20.2ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

} 10/4/1398پاکت شرطنامه حاوی هشدار اينکه قبل از تاريخ { 
     باز نگردد.
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 21.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

الی :ازنشراعالن رهاــــــــضرب االجل برای تسليمی آف
رياست اکمال 10/4/1398)بجه قبل ازظهرمورخ10:00ساعت (

  .وخريداری دراطاق افرگشائی

درصورتيکه تاريخ معين شده برای تسليمی افرها به روز 
ازشروع اعتباررخصتی تصادف نمايدافرهادر روز بعدی 

 وافرهابازگشائی  فرگشائی تسليمآساعت رسميات تاشروع 
 .خواهد شد

  23.3ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

فرگشائی آاز روز {ر ــــــميعاد اعتبار آف
 می باشد. } )نودروز تقويمی90(فرآ

 

 

 

 

آفر گشايی و ارزيابی د.  

  24.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذيل داير می گردد:

تعميرکميسون های  رياست اکمال وخريداری واقع خواجه بغرا مقيم گارد سابقه آدرس: {
 } تدارکاتی رياست اکمال وخريداری بخش ساختمانی

 قبل )بجه10:00ساعت (}4/1398/ 10: {افرگشائی زمان و تاريخ
 باشد. می) دوشنبه(روز ،ازظهر

 

 

درصورتيکه تاريخ معين شده به روز رخصتی تصادف  
بازگشائی  ساعت تعين شده همان درنمايدافرهادر روز بعدی 

 .خواهد شد

 31.1ماده 
دستورالعمل 

برای 
 داوطلبان

داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل  رجيح تدارکات از منابعت
 تطبيق می گردد.حسب ذيل تدارکات 

  ).25تولیدات خارجی (%تولیدات داخلی درمقایسھ  -1

  )10شرکت ھای داخلی وشرکت ھای خارجی مقیم افغانستان  درمقایسھ شرکت ھای خارجی غیر مقیم (% -2 

  )NPA/PPD/C20/1396مطابق متحدالمال شماره(

  )می باشد.%5داوطلب داخلی زن درمقایسھ داوطلب داخلی وداوطلب خارجی مقیم افغانستان( -3

شرکای داخلی  (جینت وینتر) دارند ویامتعھد  بھ داشتن قراردادی فرعی داخلی می شرکت ھای خارجی کھ   -4
  می باشد. )5باشند درمقایسھ سایر شرکت ھای خارجی (%

 ) این حکم مستفید شود.1ھرداوطلب میتواند صرف ازیکی ازامتیازات ترجیح مندرج فقره(

 

عقد قرارداداعطا هـ.  
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 35.1ماده 
دستورالعمل 

داوطلبانبرای 

  تضمين اجرا قابل قبول اداره، تضمين بانکی می باشد. 

، که بعد ازصدور می باشد قيمت نهائی قرارداد منظورشده ويا تائيد شده    )%10(مبلغتضمين اجرا قرارداد
  .ماده ميگرددآيوم ازجانب داوطلب برنده  )10نامه قبولی الی (

 36.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

  . }نيستاجراقابل {پيش پرداخت 

  

 38.1ماده 
دستورالعمل 

برای داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذيل ارسال شده می تواند: 

 }حشمت هللا "لطيفی" رئيس اکمال وخريداری{

 } )206) منزل دوم اتاق (4رياست اکمال وخريداری واقع خواجه بغرا مقيم گارد سابقه بالک ( : {آدرس

  })شهر کابل افغانستان15(ناحيه شهر: {

) روز و يا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، 7در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت (
  داوطلب می تواند درخواست های تجديد نظر  را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد.

  حکم سی ویکم
طرزالعمل 

 تدارکات

  

ازافرگشائی صورت می گیرد  شرکت ھای کھ درشرطنامھ ،مشخصات واسناد تخنیکی کدام جلسھ بازدید ازساحھ قبل 
فرگشائی ) بھ مدیریت عقد قرارداد ھای مرکزی ریاست اکمال آمشکل داشتھ باشد میتوانند کھ درروز معین قبل از

  تشریف بیاورند . 1398وخریداری بتاریخ      /     /
 ی بخاطر توضیحات ساحھ ازطرف ریاست ساختمانی توظیف می گردد.یاداشت : انجینر ریاست امورساختمان
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 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 
 

  فورمه تسليمی آفر     01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهليت داوطلب   02فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فورمه نامه قبولی آفر     03/ امور ساختمانی کوچک فورمه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسليمی آفر فورمه 
 01فورمه امور ساختمانی کوچک/

 
 تسليم می نمايد. خويش داوطلب اين فورمه را خانه پری و همراه با آفر 

  }رياست اکمال وخريداری وزارت دفاع ملی: {اداره
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 )93C01– W– 1398-MOD -25105(شماره داوطلبی: 

متردرساحات كمپ بازي خیل ارغندي وداخل  100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق  { :تدارکاتعنوان 
متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي ، چھارحلقھ چاه عمیق بھ عمق  80گارنیزیون داراالمان  لواء فرقھ  ، یك حلقھ بھ عمق 

تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ كندك متردرساحات پوستھ تنگي  80
متر درساحات كندك كمپ داوود واقع لتھ بند  وفرقھ خاك جبار، یك حلقھ چاه  200دروازه بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  6

 } ) كابل111مربوط فرقھ ( نھاھ برق آمتردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ بشمول شبك 60عمیق بھ عمق 

 مايان که در زير اين فورمه امضا نموده ايم، اظهارمينمائيم اينکه:

و هيچ مالحظه يی در قسمت آن بشمول  مطالعه کرديمما شرطنامه را دقيق 
نداشته  {شماره و تاريخ صدور ضميمه درصورت لزوم درج گردد} ضميمه شماره:

در مطابقت به نمبر تشخيصيه قرارداد درج گردد}{عنوان و و پيشنهاد اجرای 
 به  شرايط عمومی قرارداد

قيمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفيفات پيشنهاد شده در ذيل 
{قيمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بيانگر مبالغ مختلف و  عبارت است از:

 می باشد.اسعارهای مربوطه درج گردد}

درصورتيکه آفر ما قبول شود، تخفيفات ذيل قابل پيشنهاد شده:  تخفيفات .1
 اجرا خواهد بود:

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

{هر قيمت مجموعی تخفيفات به ارقام:..................... )2(
را که قابل اجرا   بل احجام کارتخفيف پيشنهاد شده و  اقالم مشخص شده 

 ؛کنيد}است، با جزئيات آن مشخص 

{مبلغ و فيصدی به ارقام و حروف درج ما جهت اجرای اين قرارداد، مبلغ 
 م. نحيث پيش پرداخت درخواست می نمائيرا م گردد}

 ارائه شدهما ميدانيم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترين قيمت 
 و يا هر آفر دريافت شده ديگر نيست.

و ميعاد اعتبار در مطابقت با ما بدينوسيله تصديق می داريم که اين آفر 
صفحه معلومات  تضمين آفر مندرج يا اظهار نامه در صورت لزوم تضمين آفر

می باشد. یبداوطل  

، دستورالعمل برای داوطلبان  16ماده  1فر ما برای ميعاد مشخص در بند آ
  21ماده  1مطابقت با بند سر از تاريخ  ضرب االجل تسليمی آفرها در 

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاريخ  دستورالعمل برای داوطلبان
 اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده ميتواند؛

قبول شود، ما تعهد ميسپاريم که تضمين اجراء را در مطابقت  آفرماهرگاه 
، بخاطر اجرای بموقع قرارداد  دستورالعمل برای داوطلبان 35ماده  1بند  با

 فراهم می نمائيم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی يا اکمال کننده های هر بخش اين قرارداد، 
دستور العمل برای  4ماده  1دارای تابعيت کشور واجد شرايط مطابق بند 

می باشيم. داوطلبان   
دستور العمل برای  4ماده  2ما هيچ گونه تضاد منافع مطابق بند 

، نداريم. اوطلباند  
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ما بشمول قرارداديان فرعی يا اکمال کننده ها برای هر بخش اين قرارداد 
دستور العمل  4ماده  4و  3در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 

شناخته نشده ايم. ، محروم برای داوطلبان  

 }                       {نام : 
 }                       {وظيفه: 

 
 امضاء:

 
 {                       }                            تاريخ: 
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 فورمه معلومات اهليت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/

ارزيابیاين فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزيابی اهليت و يا تصديق 
استفاده دستور العمل برای داوطلبان 5قبلی اهليت در مطابقت به ماده 

داوطلب می ميگردد. اين معلومات در قرارداد درج نميگردد. در صورت ضرورت
صفحات اضافی تواند در جدول های موجود رديف ها و ستون های اضافی عالوه و

ق ارزيابی قبلی اهليت،ضميمه گردد. در صورت استفاده اين فورمه جهت تصدي
 داوطلب بايد صرف معلومات تجديد شده را درج نمايد. 

 

 )JVداوطلب يا داوطلب مشترک ( .1

 }                                { حالت حقوقی داوطلب: 1.1

 }                                          { محل ثبت:

 }                                      {: آدرش تجارتی

 }                        {: صالحيت نامه امضا کننده آفر

 1تعداد مطابق به جزء {حجم معامالت ساختمانی اجرا شده در جريان  1.2
سال {              }}صفحه معلومات داوطلبی درج گردد 5ماده  5بند 

 می باشد.  }                           {گذشته، به مبلغ 
 

امور ساختمانی با ماهيت و مبلغ مشابه اجرا شده تعداد قرارداد  1.3
5ماده  5بند  2تعداد مطابق به جزء {جريان  منحيث قراردادی اصلی در
جدول زير خانه پری د}سال گذشته: {درج گرد صفحه معلومات داوطلبی

هکذا داوطلب ميتواند ،می باشد}گردد، در صورت لزوم رديف عالوه گردد
  ذيل اشاره نموده اسناد را ضم نمايند م بودن اسناد در جدولبه ض

  

تجهيزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  1.4
دستور برای داوطلبان  5ماده  5 بند 3جهت تکميل جدول ذيل به جزء {

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

 
 

داوطلب مکلف است تا به ضم بودن تجهيزات خويش در جدول ذيل اشاره   1.5
  نموده و اسناد را ضم آفر خويش نمايند.

 

 
 

نام پروژه و 
 کشور 

نام طرف 
قرارداد و شخص 

 ارتباطی

نوعيت امور 
ساختمان تکميل 

شده و سال 
 تکميل آن

ارزش مجموعی 
 قرارداد
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جدول {اهليت و تجارب کارمندان کليدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.6
ذيل با اضافه نمودن رديف ها درصورت ضرورت، تکميل گردد. معلومات 

دستور العمل  5ماده  5بند  4بيوگرافيک ضميمه گرديده و نيز به جزء 
} مراجعه گردد شرايط عمومی قرارداد، 9 ماده 1بند  وبرای داوطلبان 

 . به ضم بودن تجارب خويش اشاره نموده و اسناد ضم نمايند می باشد.
تعداد سالهای  نام  وظيفه    

 تجربه کاری
 (عمومی)

سالهای تجربه 
کاری در اين 

 وظيفه

 
 

 

جدول ذيل با اضافه نمودن {قرارداديان فرعی و شرکت های مربوط:  1.7
شرايط عمومی  7رديف ها درصورت ضرورت، و نيز با مراجعه به ماده 

 10جزء  5.3ماده  با درنظر داشت می باشند.}قرارداد، تکميل گردد
دستورالعمل برای داوطلبان به ضم بودن اسناد الزم اشاره و اسناد را 

   آفر خويش  نمياند.  ضم
 

تعداد سالهای  نام  وظيفه    
 تجربه کاری

 (عمومی)

سالهای تجربه 
کاری در اين 

 وظيفه

 
 
 

 

سال گذشته، بيالنس شيت و }  قابل تطبيق نمياشد.{ تفتيشگزارش  1.8
             }.   {بيانيه مفاد و ضرر تائيد شده توسط مفتش مستقل 

دارائی شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکميل نمودن معيار اهليت:  1.9
 و ساير اسناد )قرضهانواع اعتبارات (، دسترسی به ی)نقدسيال (

اسناد حمايوی فهرست آن ترتيب و کاپی های { یــــــــمنابع مال
داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای ساير . )          (ضميمه

و به ضم ی ارائه شده را نيز  ارائه نمايد قرارداد ها و آفر ها
 بودن اسناد الزم اشاره نمايد. 

بمنظور تثبيت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذيل تماس  1.10
 گرفته می شود:

 }شماره تليفون و فکس بانک درج گرددنام ، آدرس، {
            (                                            ) 

جدول ذيل با {معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب: 1.11
 }اضافه نمودن رديف در صورت ضرورت، تکميل گردد

تشريح تجهيزات نام تجهيزات  
بشمول (تاريخ 

ساخت و مدت 
 کارايی)

 حالت تجهيزات 
(جديد، خوب، 

کهنه، و تعداد 
 قابل دسترس)

ملکيت، کرايه، 
و يا خريد با 
ذکر طرف های 

مقابل کرايه و 
 خريد
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 مبلغ منازعه  دليل منازعه  طرف های ديگر  

 
 

 
 

فهرست ترتيب {پروگرام، روش کار، و تقسيم اوقات کار پيشنهاد شده:  1.12
 }گردد

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

 ) JVشرکت مشترک ( .2
فوق برای هر شريک شرکت مشترک  1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 ارائه گردد. 
 برای شرکت مشترک ارائه گردد.  1.11معلومات مندرج  2.2
صالحيت نامه که صالحيت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه  2.3

 ميدارد، ضميمه گردد. 
موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزاميت قانونی  2.4

 داشته باشد و نشان دهنده موارد ذيل باشد ضميمه گردد:
ت مشترک و انفرادی در اجرای اين قرارداد در تمام شرکا بصور )1(

 مطابقت به شرايط قرارداد، مسؤل می باشند. 
يکی از شرکا منحيث شريک اصلی ناميده شده و مسؤل قبول  )2(

مسؤليت ها و پذيرش رهنمود ها به نمايندگی از ساير شرکا می 
 باشد؛

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

 
 نيازمنديهای اضافی  .3

صفحه معلومات داوطلبان بايد معلومات اضافی مورد نياز مندرج  3.1
 را ارائه نمايد.  داوطلبی

 }                  {نام : 
 }                  {وظيفه: 
 امضاء:

 تاريخ: 
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 9نامه قبولی آفرورم ف

 03فورمه امور ساختمانی کوچک/

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

 از: {رياست اکمال وخريداری وزارت دفاع ملی}
 آدرس: {مقيم خواجه بغراء واقع گارد سابقه}

}                      {: شرکت برنده که صادرميشود ونمبرجواز ان به  

}                                           {: داوطلب  آدرس  

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

ام {نبرای تدارک  شما{تاريخ را به ترتيب روز، ماه و سال بنويسيد} مؤرخ 
{مبلغ را به ارقام به قيمت قطعی مجموعی مبلغ پروژه يا قرارداد را بنويسيد}، 

طوريکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج  و حروف بنويسيد}،
 شرطنامه مربوطه، تدقيق و تصحيح شده است توسط اين اداره قبول گرديده است.

تقويمی از تاريخ صدور اين  ) روز10لذا از شما تقاضا ميگردد الی مدت ده (
نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بيست و 
هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمين اجرای قرارداد را طوريکه در 

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

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

                                                 
) حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم 1طبق فقره ( 9 

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

در صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی باشد، بعد از ارسال نمايد، 
 منظوری اين کميسيون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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متردرساحات كمپ بازي خیل ارغندي  100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق  {مشخصات تدارکات/ قرارداد:
 80متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي ، چھارحلقھ چاه عمیق بھ عمق  80عمق  وداخل گارنیزیون داراالمان  لواء فرقھ  ، یك حلقھ بھ

دروازه بت  6متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ كندك 
 60لتھ بند  وفرقھ خاك جبار، یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق  متر درساحات كندك كمپ داوود واقع 200خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق 

 .}) كابل 111مربوط فرقھ ( نھامتردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ بشمول شبكھ برق آ
 }MOD-1398 –W –C0193- 25105 {شمارۀ تشخيصيه تدارکات: 

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

}ها به شکل بانک گرنتی  کيکی ازبان{نوعيت تضمين اجرای قرارداد: 

}قراردادنهائی فيصد ازحجم 10{مقدار تضمين اجرای قرارداد: 

} 1398/  /   {زمان عقد قرارداد: 

} رياست اکمال وخريداری وزارت دفاع ملی افرگشائ تعمير{مکان عقد قرارداد: 

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

 نام و تخلص:
  وظيفه:

 امضاء و تاريخ10
 

 سمت چهارم:  شرايط عمومی قراردادق
يک  ذيل شرايط خاص قرارداد و ساير اسناد لست شده {شرايط عمومی قرارداد،

  باشد. طرفين قرارداد میمکمل بوده و بيانگر حقوق و مکلفيت های  سند
ه گرديده ) استفادadmeasurementsاد های فی واحد (در قرارد اين شرايط عمومی

در قرارداد های با باالمقطع نيز  تعغيرات مندرج پا ورقی ها ورودو با 
 استفاده ميگردد.  

 الف: عموميات

 -1ماده 
 تعريفات 

  تعريف شده به صورت درشت تحرير گرديده اند: اصطالحات -1

شاملکه احجام کار قيمت گذاری شده بل احجام کار:  -1
 می باشند.آفر 

شرايط 44حوادث که در ماده  حوادث قابل جبران: -2
 . تعريف گرديده اندعمومی قرارداد 

تصديق یتاريخ تکميل امور ساختمانتاريخ تکميل:  -3
55ماده  1به بند مدير پروژه در مطابقت  توسط شده

 شرايط عمومی قرارداد. 

: موافقتنامه کتبی ميان اداره و قراردادیقرارداد -4
جهت اجرا، تکميل و حفظ و مراقبت امور ساختمان

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

برای انجامی و: شخص يا شرکتی که آفر  قراردادی -5
 امور ساختمانی توسط اداره قبول گرديده باشد. 

                                                 
 .نموده است، امضا شود، بايد توسط شخصيکه شرطنامه ها و يا ضمايم را امضاء اين نامه  10

 .ميگرددمنحيث يادداشت های تدارکاتی حفظ  اين نامه
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به داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : آفر قراردادی -6
  اداره تسليم گرديده است. 

: قيمت مندرج نامه قبولی آفر بشمولقيمت قرارداد -7
 می باشد.  قراردادوارده مطابق بعدی تعديالت 

 ويمی می باشند.روز تق: روز -8

که در مقابل آن به قراردادی به اساس: کار مزد کار -9
کار، مواد خام، تاسيسات به اضافه فيصدی موافقه

 شده مصارف غير مستقيم و مفاد پرداخت ميگردد. 

کار که مطابق شرايط قرارداداز : قسمت نواقص -10
 تکميل نشده باشد. 

: تصديقنامه است که بعدنواقص رفعسند تصديق  -11
صالح نواقص توسط مدير پروژه به قراردادی صادرااز

 ميگردد. 

محاسبه از تاريخقابل : ميعاد ميعاد رفع نواقص -12
شرايط خاص  35ماده  1تکميل قرارداد که در بند 

 از آن تذکر رفته است.  قرارداد

: در برگيرنده محاسبات و معلومات ارائهنقشه ها -13
اجرایدير پروژه بمنظور توسط مو تآئيد شده شده 

 قرارداد می باشد.

شرايط خاصدر  : طرف قرارداد مشخص شده اداره -14
 می باشد.  قرارداد

: ماشين آالت و وسايط نقليه که جهت اجرایتجهيزات -15
، بصورت موقت در ساحه کار فراهمیامور ساختمان

 ميگردند.  

: قيمت قرارداد که در نامهقيمت ابتدايی قرارداد -16
 قبولی آفر درج می باشد. 

: تاريخ تخمينی که قراردادیاريخ تخمينی تکميلت -17
تاريخ تخمينیمی نمايد.  تکميلامور ساختمان را 

اينمی باشد.   شرايط خاص قراردادتکميل مندرج 
يا تسريع ميعادتاريخ صرف با صدور دستور تمديد 

  ر نموده می تواند. يغيت توسط مدير پروژه

بشمول مواد مصرفی که توسط مواد: تمام مواد خام -18
، استفادهیقراردادی جهت اجرای امور ساختمان

 ميگردد. 

دارائیامور ساختمانی که  منضمات: تآسيسات -19
عملکرد ميخانيکی، برقی، کيمياوی، يا بيولوژيکی

 باشد. 

شرايط خاص قرارداددر  وی: شخص که نام مدير پروژه -20
به عوض با صالحيت که توسط اداره تذکر رفته يا شخص

مدير پروژه به قراردادی معرفی  گرديده باشد و
ی رامسؤليت نظارت و مديريت قرارداد امور ساختمان

  دارا باشد. 
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21- SCC : .به معنی شرايط خاص قرارداد است 

می شرايط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهکارساحه  -22
  باشد.

شامل شرطنامه بوده گزارش: ساحه بررسیگزارش  -23
و مشرح در مورد وضيعت سطح و سطح فرعی واقع بينانه

 ساحه می باشد.

شامل در قرارداد: مشخصات امور ساختمانی مشخصات -24
رات و اضافات وارده يا تائيد شده توسط مديريغيو ت

 پروژه می باشد. 

: تاريخ آغاز امور ساختمان مندرجکارتاريخ آغاز  -25
، تاريخ که قراردادی کار امورشرايط خاص قرارداد

مصادف لزوماً می نمايد اين تاريخ  آغازساختمان را 
 باشد. نمی ساحه  تسليمیبه تاريخ 

: شخص يا شرکت که با قراردادی جهتقراردادی فرعی -26
که در از امور ساختمانی قرارداد داشته اجرای بخش

 می باشد.  نيز ساحه در  یبرگيرنده امور ساختمان

ه، ساختشده : ساختمان ديزاينمؤقت های ساختمان -27
شده و يا دور شده توسط قرارددای که برای، نصب شده

اجرای امور ساختمانی و يا نصب آن ضروری می باشد.

ير در اموريغ: امر مدير پروژه مبنی بر تتعديل -28
 ساختمانی می باشد.

،شامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29
سازی يک عمارت، آماده ساختنتخريب، ترميم يا نو 

ئيناتی و نيزساحه، حفريات، نصب، مونتاژ، امور تز
خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصوير

زلزله و خدمات مشابه و امثال آن)برداری، تحقيقات 
است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط

رت بيشتربر اينکه ارزش خدمات ضمنی از قيمت خود عما
  نگردد.

 -2ماده 
 تفسير

  

، مفرد به عوض جمعشرايط عمومی قراردادبمنظور تفسير  2.1
و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث

را افاده می نمايد.و يا باالعکس آن  خنثیيا معنی مذکر 
دارامعانی عادی  کلمات عناوين فاقد اهميت می باشند.

می باشند، مگر اينکه بصورت مشخص تعريف گرديده باشند.
شرايط عمومی قرارداد،مدير پروژه به پرسش ها در مورد 

 وضاحت ارائه می نمايد. 
در صورت تذکر تکميل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار 2.2

شرايط عمومی قرارداد اشارات در ،شرايط خاص قرارداددر 
خ تکميل و تاريخ تخمينی تکميل، تاريبه امور ساختمانی

به تاريخ اشاره(به استثنای  یبه هر قسمت امور ساختمان
تکميل و تاريخ تخمينی تکميل برای تمام کار امور

 می باشد.  قابل تطبيق ساختمان) 
اسناد تشکيل دهنده قرارداد به ترتيب اولويت ذيل تفسير 2.3

 ند:دميگر
 موافقتنامه؛  -1
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 نامه قبولی آفر؛ -2
 ی؛قراردادآفر  -3
 شرايط خاص قرارداد؛  -4
 شرايط عمومی قرارداد؛ -5
 مشخصات تخنيکی؛ -6
 نقشه ها؛ -7
 و  ؛بل احجام کاری -8
شرايط خاصساير اسناد تشکيل دهنده قرارداد که در  -9

 از آن تذکر رفته است.   قرارداد
 -3ماده 

زبان و 
قانون 
 قرارداد

شرايط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  3.1
 است.  گرديدهبيان 

 -4ماده 
تصاميم مدير

 پروژه 

مسايلدر مدير پروژه به نمايندگی از اداره، تصميم  4.1
قرارداد ميان اداره و قراردادی را اتخاذ می نمايد.

تذکر رفته شرايط خاص قرارداددر  مگر اينکه طور ديگری
 باشد. 

 -5ماده 
 واگذاری 

قراردادی، مسؤليت هامدير پروژه با صدور ابالغيه به   5.1
، محول يا مسؤليتمکلفيت های خود را به شخص ديگری و

 ها و مکلفيت های محول شده را فسخ می نمايد. 

 -6ماده 
  ارتباطات

هر گونه ارتباط بر قرار شده ميان طرفها بايد بصورت 6.1
قابل تسليمیدر صورت صرف کتبی بوده و هرگونه ابالغيه 

   اجرا می باشد.

عقد -7ماده 
قرارداد های

 فرعی

در مورد اعطای قراردادهای بايد اداره را کتباً  قراردادی 7.1
صورتيکه قبالً در آفر داوطلب فرعی تحت اين قرارداد، در

مشخص نگرديده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به
قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات

رداد فرعی مکلفيت ها، وجايب وصورت ميگيرد. اعطای قرا
مسووليت های اکمال کننده تحت اين قرارداد را متاثر نمی

 سازد.

بدون را فيصد حجم قرارداد 20الی  در صورتيکه قرارداد 7.2
حجم قراردادفيصد  20بيشتر از يا و موافقه کتبی اداره 

اين عمل نقض ،را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد
قانون تدارکات و تعهدات طرفين تلقی گرديده و تخطی در
قرارداد محسوب ميگردد. در اين صورت قرارداد فسخ و تضمين
اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محروميت قراردادی

  اصلی طی مراحل ميگردد.  

  -8ماده 
ساير 

 قراردادی ها

، مقاماتقرارداديانساير با  ساحه کار را  قراردادی 8.1
در ميان تاريخو اداره  خدمات ارائه کننده گاندولتی، 

از آن شرايط خاص قراردادکه در تقسيم اوقات کار آنان 
مشترکًا استفاده  می نمايد. قراردادی همچنان تذکر رفته

تقسيم اوقاتتسهيالت و خدمات را برای آنها طوريکه در 
داره ميتواند جدول کاریتذکر رفته فراهم می نمايد. ا کار
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راردادی اصلی راو قداده ر يقرار دادی های ديگر را تغي
  سازد. از موضوع مطلع 

 -9ماده 
  کارمندان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول کارمندانقراردادی مکلف است کارمندان کليدی مندرج  9.1
، يا کارمندان ديگری را که توسط مدير پروژه تآئيدکليدی

،جدول  کارمندان کليدیگرديده، جهت انجام وظايف مندرج 
استخدام نمايد. مدير پروژه تعويض کارمندان کليدی را
تنها زمانی می پذيرد که شايستگی و توانايی آنها بطور
قابل مالحظه معادل يا باالتر از کارمندان کليدی مندرج

  باشد.   ل کارمندان کليدیجدو

راردادی رامی تواند درخواست اخراج کارمند ق مدير پروژه 9.2
قراردادی اداره را از اخراج با ارائه داليل نمايد.

و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحتکارمند مذکور 
  اطمينان ميدهد.  روز،  )7(در جريان اين قرارداد 

 -10ماده 
خطرات به 
اداره و 
  قراردادی

خطرات اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره 10.2
.فته است، می باشندر خود طوريکه در قرارداد تذکرمربوط 

  

 -11ماده 
خطرات مربوط 

  اداره 

از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سندذيل خطرات  11.1
 تصديقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:

يا خساره به ملکيت (به استثنایخطر صدمه شخصی، مرگ،  -1
، تآسيسات، مواد خام، و تجهيزات) کهیامور ساختمان

 ناشی از:

توسط ساختمان يا به منظورساحه  تصرفاستفاده يا  )1(
که نتيجه اجتناب نا پذير امور ساختمان ساختمان

 باشد؛ يا 

دريا مداخله  مسئوليت قانونی تخطی ازغفلت،  )2(
توسط شخص که در استخدامحقوق قانونی توسط اداره يا 

و يا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود
 قراردادی 

، تآسيسات، مواد خام ویخطر خساره به امور ساختمان -2
يابوده تقصير اداره که ناشی از تجهيزات به اندازه 

خطرات ناشی از ديزاين يا از اثر جنگ يا آلودگی که
منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر

  سازد.

، تآسيسات، موادیيا خساره به امور ساختمان زيانخطر  11.2
از زمان آغاز کار الیخام، به استثنای زيان و خساره 

مگر مربوط به اداره می باشد صصدور تصديقنامه رفع نواق
 ينکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذيل باشد:ا

 ؛یموجود در تاريخ تکميلی امور ساختماننقص  -1

مربوطخطر حادثه صورت گرفته قبل از تاريخ تکميلی که  -2
 به اداره نباشد؛ يا 
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  . دادی در ساحه بعد از تاريخ تکميلفعاليت های قرار -3

 -12ماده 
خطرات مربوط 
به قراردادی 

خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زيان يا خساره به ملکيت (بدون 12.1
بشمول امور ساختمان، تآسيسات، مواد خام، ومحدوديت 

الی صدور تصديقنامه یتجهيزات) از آغاز کار امور ساختمان
مسؤليت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤليت

  قراردادی می باشد. 

 -13ماده 
  بيمه 

  

ناشی از خطراتقراردادی مکلف است پوشش بيمه حادثات ذيل  13.1
خود را از تاريخ آغاز کار الی ختم ميعاد مسؤليت رفع
نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج

 مهيا سازد: شرايط خاص قرارداد،

زيان يا خساره به امور ساختمانی، تآسيسات، و مواد -1
 خام؛

 زيان يا خساره تجهيزات؛ -2

،یزيان يا خساره ملکيت (به استثنای امور ساختمان -3
تآسيسات، مواد خام،و تجهيزات) مربوط به قرارداد؛ و 

  صدمه شخصی يا مرگ.   -4

بيمه را  قبل از تاريخ آغاز کار جهت پاليسی ،قراردادی 13.2
تآئيدی به مدير پروژه تسليم می نمايد. بيمه در برگيرنده

  پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

تصديقنامه بيمه توسطدر صورت عدم ارائه پاليسی بيمه و  13.3
قراردادی، اداره بيمه الزم را بدين منظور فراهم و قيمت

ی حصول يا در صورت عدمبيمه پرداخت شده را از قرارداد
قرض قابل پرداخت باالی قراردادی  محسوب ميگردد.پرداخت، 

هرگونه تغيير در شرايط بيمه بدون تآئيد مدير پروژه  13.4
  قابل قبول نمی باشد. 

  ين مطابق شرايط پاليسی بيمه عمل می نمايند. طرف 13.5
 -14ماده 

گزارش تحقيق 
  ساحه

 مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتيب آفر به  قراردادی 14.1
و ساير معلومات که در دسترس داوطلب  شرايط خاص قرارداد

  قرارداده می شود اتکا می نمايد. 

 -15ماده 
پرسش ها در 
مورد شرايط 
 خاص قرارداد

، شرايط خاص قراردادمدير پروژه به پرسش ها در مورد  15.1
  توضيحات ارائه می نمايد.

 -16ماده 
  قراردادی 

را در مطابقت به مشخصات  یقراردادی امور ساختمان 16.1
  تخنيکی و نقشه ها  اجرا و نصب می نمايد. 

 -17ماده 
تاريخ 

تخمينی امور 
  ساختمان 

 نامه آغازرا بعد از اخذ  یقراردادی کار امور ساختمان 17.1
و طبق برنامه کاری ارائه شده يا تجديد شده  شروعکار 

 درکه از جانب مدير پروژه تصديق شده باشد، اجرا و 
  ، تکميل می نمايد. یی تکميلتاريخ تخمين

 -18ماده 
تصديق توسط 
  مدير پروژه

که نشان دهنده   را ه هاقراردادی مشخصات تخنيکی و نقش 18.1
مؤقت می باشد به مدير پروژه جهت تآئيد امور ساختمانی 

  می نمايد. ارائه
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  مؤقت می باشد.  یل ديزاين امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2
مؤقت توسط مدير پروژه،  یتصديق ديزاين امور ساختمان 18.3

ساختمان های ارائه شده در ديزاين مسؤليت قراردادی 
   سازد.متاثر نمی را موقت 

ت را در تصديق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادی  18.4  
    حاصل می نمايد. مؤقت  یديزاين امور ساختمان

تمام نقشه های تهيه شده قراردادی جهت اجرای امور  18.5  
مؤقت و دايمی  قبل از استفاده بايد توسط  یساختمان

  دند. مدير پروژه تآئيد گر
 -19ماده 
  ايمنی 

قراردادی مسؤل ايمنی تمام فعاليت ها در ساحه می باشد.  19.1

 -20ماده 
  اکتشاف

ساحه در  با ارزش که بصورت تصادفی تاريخی يا  شیهر  20.1
کشف گردد، ملکيت اداره می باشد. در صورت کشف، 

را توقف و مدير پروژه را از  یقراردادی امور ساختمان
موضوع مطلع می سازد. مدير پروژه موضوع را به اطالع 

قانون حفاظت  10طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگ
  می رساند.  فرهنگی و تاريخی دارائی هایاز 

 -21ماده 
  ملکيت ساحه

اداره تمام ساحه را در اختيار قراردادی قرار می دهد.  21.1
شرايط خاص  مندرجتاريخ  دراره ساحه را در صورتيکه اد

شروع در در اختيار قراردادی قرار ندهد، تاخير  قرارداد
اداره پنداشته شده که خود يک  تقصيرفعاليت های مربوط 

  قابل جبران می باشد.  عمل
 -22ماده 

دسترسی به 
  ساحه 

قراردادی اجازه دسترسی ساحه و ديگر محالت مرتبط به کار  22.1
ص با صالحيت که ساختمانی را به مدير پروژه  يا شخامور 

  از جانب مدير پروژه معرفی گرديده، می دهد. 
 -23ماده 

دستور، 
ش و يتفت

  بررسی 

مدير پروژه را که در مطابقت به  قراردادی تمام دساتير 23.1
  ساحه باشد، انجام می دهد. در قوانين قابل تطبيق 

قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر،  23.2
حسابات و ياد داشت های خود و قراردادی های فرعی 
مربوط به انجام اين قرارداد را به مفتش موظف از 

قراردادی توجه داشته باشد که جانب حکومت بدهد. 
بيان کننده عمل  که فساد و تقلب 60ماده  1مطابق بند 

و بررسی دولت از جانب قراردادی  جلوگيری از تفتيش
ش و بررسی حکومت، ايجاد يحق تفت 23ماده  2مطابق بند 

مانع تلقی گرديده و منجر به فسخ قرارداد و غير واجد 
  شرايط بودن می گردد.

 -24ماده 
  منازعه 

در صورتيکه تصميم مدير پروژه به باور قراردادی خارج  24.1
 باشد، در نادرستاز صالحيت وی تحت قرارداد يا تصميم 

) روز از 14اينصورت تصميم اتخاذ شده در جريان (
ارجاع می  اطالعيه تصميم ، به مرجع حل و فصل منازعات

 گردد. 
) روز از اخذ 28مرجع تصميم کتبی خود را در جريان ( 24.2  

 اطالعيه منازعه، ارائه می نمايد. 
ب. کنترول زمان

 -25ماده 
  کاری پالن
  
  

قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در  25.1
، برنامه کاری، شرايط خاص قرارداد مندرج  حدود زمان 

را جهت  یترتيبات، و زمان بندی فعاليت های اموساختمان
  تآئيدی به مدير پروژه ارائه نمايد. 
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بايد نشان دهنده پيشرفت واقعی تجديد شده کاری  پالن 25.2
هر فعاليت و اثر پيشرفت بدست آمده باالی بدست آمده 

مول هر تغيير در تسلسل فعاليت زمان کار با قيمانده، بش
  باشد.  ها

کاری تجديد شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.3
 ئيد به مدير پروژه ارائه می، جهت تاشرايط خاص قرارداد

کاری تجديد شده در خالل  نمايد. در صورت عدم ارائه پالن
شرايط  ندرجمدت مشخص شده شرايط خاص قرارداد، مبلغ م

و الی  معطل قراردادده شدهاز پرداخت بعدی  خاص قرارداد
ادامه می آن پرداخت  معطلیکاری تجديد شده،  ارائه پالن

  يابد. 
کاری قراردادی توسط مدير پروژه، مکلفيت  ئيد پالنتا 25.4

. قراردادی می تواند متاثر نمی سازدهای قراردادی را 
مدير  نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان پالن 

کاری تجديد شده نشان دهنده پروژه ارائه نمايد. پالن 
   قابل جبران می باشد.  واقعاتاضافه کاری و کم کاری و 

 -26ماده 
تمديد تاريخ

تخمينی 
  تکميل 

 دستورجبران يا قابل مدير پروژه در صورت وقوع حادثه  26.1
که تکميل کار امور ساختمان را در تاريخ اضافه کاری 

تسريع کار توسط تخمينی تکميل نا ممکن سازد، بدون 
گردد، تاريخ وی مصرف اضافی به  وقوعسبب که قراردادی 

  تخمينی تکميل امور ساختمان را تمديد می نمايد. 
درخواست تمديد، تصميم از روز  21مدير پروژه در جريان  26.2  

قابل  واقعاتد را با در نظر داشت اثرات و اندازه تمدي
جبران يا اختالف با ارائه معلومات حمايوی، اتخاذ می 

نمايد. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب 
قراردادی مبنی بر تآخير يا عدم همکاری قراردادی 

ی تآخير، اين تآخير در بررسی تاريخ بمنظور جلوگير
  تخمينی تکميل تمديد شده، مد نظر گرفته نميشود. 

 -27ماده 
  تسريع 

در صورتيکه اداره خواهان تکميل کار امور ساختمان در  27.1
تاريخ پيشتر از تاريخ تخمينی تکميل باشد، مدير پروژه 
پشنهاد های قيمت گذاری شده را جهت تطبيق تسريع الزم از 
قراردادی مطالبه می نمايد. در صورت قبول پيشنهاد از 
جانب اداره، تاريخ تخمينی تکميل طبقًا تعديل و توسط 

  اداره و قراردادی تآئيد ميگردد. 
پيشنهاد های قيمت گذاری شده قراردادی جهت تسريع  27.2

بعد از قبولی از جانب اداره،  در  یتکميل امور ساختمان
  محسوب ميگردد.  اضافه کاریقيمت قرارداد درج و 

 -28ماده 
تآخيرسفارش 
شده توسط 

مدير پروژه 

 تاخير دستور تآخير آغاز يامی تواند مدير پروژه  28.1
را به  یپيشرفت هر فعاليت در محدوده امور ساختمان

  دهد. قراردادی ب

 -29ماده 
جلسات مديرت

قراردادی از يکديگر بمنظور اشتراک در جلسات يا اداره  29.1
 اداریهدف از جلسات د. ننموده می توان، درخواست اداری

با برخورد باقيمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان
  . می باشد 32ماده  1حادثات مندرج بند 

را ثبت و  اداریمدير پروژه اجندای بحث شده در جلسه  29.2
جلسه ارائه می  حاضرين کاپی های آن را به اداره و 
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فعاليت های قابل اجرا توسط طرفين در جلسه نمايد. 
اداری و يا بعد از آن توسط مدير پروژه تعيين می گردد. 

 -30ماده 
هشدار زود 

  هنگام

قراردادی بزود ترين فرصت ممکن مدير پروژه را از وقوع  30.1
تآثير منفی ورود حوادث يا شرايط مشخص احتمالی که سبب 

، افزايش قيمت قرارداد، يا یروی کيفيت امور ساختمان
تآخير انجام امور ساختمان ميگردد، هشدار ميدهد. 

قراردادی اثرات تخمينی حوادث يا شرايط مشخص احتمالی 
قيمت قرارداد و تاريخ تکميل، بزود ترين فرصت را باالی 

  ممکن به مدير پروژه ارائه می نمايد. 
مدير پروژه در حصه ترتيب يا مدنظر گرفتن با قراردادی  30.1

پيشنهاد ها جهت جلوگيری يا کاهش اثرات حوادث يا شرايط 
توسط اشخاص ذيدخل و جهت انجام دستور مدير پروژه، 

  همکاری می نمايد. 
 ج. کنترول کيفيت

 -31ماده 
تشخيص نواقص 

 
 
 

   
 
 
 

مدير پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در  31.1
صورت موجوديت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. اين 
بررسی کار امور ساختمان تآثيری بر مسؤليت قراردادی 

ندارد. مدير پروژه دستور جستجو و برمال ساختن نواقص را 
 یقراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانبه 

می  نواقص است، بررسیرا که به باور مدير پروژه دارای 
  نمايد. 

 -32ماده 
  آزمايش 

در صورت دستور مدير پروژه جهت انجام آزمايش که در  32.1
در صورت تثبيت مشخصات تخنيکی از آن تذکر نرفته، و 

و نمونه ها از جانب قراردادی  نواقص، مصرف بررسی
پرداخت ميگردد. در صورت عدم موجوديت نواقص، حادثه 

  قابل جبران تلقی ميگردد.  
 -33ماده 

  تصحيح نواقص
مدير پروژه قراردادی را از موجوديت هرگونه نواقص قبل  33.1

نواقص که از تاريخ تکميلی مشخص شده  رفعاز ميعاد 
ميگردد، مطلع می سازد.  ميعاد ز آغا شرايط خاص قرارداد

  نواقص، تمديد ميگردد.  تکميل رفعنواقص الی  رفع
را اطالع داده شده توسط مدير پروژه قراردادی هر نواقص  33.2

رفع می  نواقص رفع در طول زمان مشخص شده اطالعيه 
  نمايد. 

 -34ماده 
نواقص تصحيح 

  نا شده 

در صورتيکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده  34.1
نواقص مدير پروژه، رفع ننمايد، در رفع اطالعيه 

اينصورت، مدير پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و 
مبلغ متذکره از تامينات قراردادی وضع می قراردادی 

    . گردد
 د. کنترول مصارف

بل  -35ماده 
احجام 
  11کاری

و راه رنده اقالم،  نصب، آزمايشکاری در برگي بل احجام 35.1
که توسط قراردادی اجرا ميگردد، یاندازی امور ساختمان

  می باشد. 

                                                 
  
  
شرایط عمومی  37ماده  2با بند شرایط عمومی قرارداد 37ماده  1{در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند 11 

  بشکل ذیل تعویض گردد: قرارداد
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بل احجام کاری جهت محاسبه قيمت قرارداد استفاده  35.2
ميگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به 

  د. نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت ميگير
 -36ماده 
تغيير 
  12مقدار

  

قراردادی به درخواست مدير پروژه، جزئيات مصارف هر  36.1
  نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نمايد.

 - 37ماده 
اضافه کاری 
  و کم کاری

ی تجديد در برنامه کار تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 37.1
   گردد. می شامل  شده توسط قراردادی

 -38ماده 
های پرداخت 

برای اضافه 
  کاری ها

  ،دستور اضافه کاری توسط مدير پروژهدر صورت  38.1
اضافه کاری دستور داده شده برای قراردادی نرخ خود را 

روز يا مدت بيشتر که توسط مدير پروژه بيان  7در جريان 
شده ارائه می نمايد. مدير پروژه نرخ های ارائه شده را 

   بررسی می نمايد. 
 بل احجام کاریقلم اضافه کاری شامل اقالم در صورتيکه  38.2  

نرخ قبالً ارائه شده در بل احجام کاری منحيث  نيز باشد،
  نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

در صورتيکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدير پروژه  38.3  
 تغييرات را سفارش و تغييرات را در قيمت قرارداد  به
اساس تخمين اثرات تغييرات در مصارف قراردادی، وارد 

  می نمايد. 
زمان کافی برای  استجعاليت به نسبت صورتيکه  در  38.4  

يا سبب   ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد
ارائه نگرديده و اختالف منحيث نرخ کار گردد،  در تآخير

  دثه قابل جبران پنداشته می شود. حا
قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بايست  38.5  

ذريعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگيری گردد، نمی 
  باشد.  

 -39ماده 
تخمين جريان 

  پول نقد

ين ، قراردادی تخم13کاری پالندر در صورت تجديد نظر  39.1
جريان پول نقد تجديد نظر شده خويش را به مدير پروژه 

ارائه می نمايد. تخمين جريان پول نقد شامل اسعار 
مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد 

  تبديل ميگردد. 
 -40ماده 

تصديقنامه 
  پرداخت ها  

صورت ماهانه ارزش تخمينی امور ساختمانی به قراردادی  40.1
جام شده منفی مجموعه مبلغ تصديق شده قبلی را به ان

  مدير پروژه تسليم می نمايد.  

                                                 
 جدول فعالیت روز از اطالعیھ، بھ مدیر پروژه ارائھ می نماید. فعالیت ھای 14تجدید نظر شده خویش را درجریان  جدول فعالیتقراردادی  37ماده  1بند 

  با فعالیت ھای برنامھ کاری ھماھنگی داشتھ باشند. 
جداگانھ در جدول فعالیت ارائھ در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحھ بطور جداگانھ، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحھ را بطور 37ماده  2بند 

  می نماید.  
  

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

یا شیوه کاری بھ صالحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت تعدیل جدول فعالیت جھت درج تغییر برنامھ  38بند ا ماده 
  ھای جدول فعالیت تغییر نمی نماید}

  
  در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامھ کاری، جدول فعالیت اضافھ گردد} {13 
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مدير پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و  40.2
  مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصديق می نمايد. 

ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدير پروژه تشخيص  40.3
  ميگردد. 

امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقالم بل ارزش  40.4
  تکميل شده می باشد.  14احجام کاری

ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزيابی اختالف و  40.5
  حادثه قابل جبران می باشد. 

در تصديق نامه قبلی  ير پروژه اقالم قبالً تصديق شدهمد 40.6
شده ر قبالً تصديق را در نظر نگرفته و يا متناسب به مقدا

از صورت ماهانه که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد 
   فعلی کم می کند. 

 -41ماده 
  پرداخت ها 

مجرا می گردد، پرداخت ها  پرداخت ها در پيش پرداخت  41.1
تصديق صورت  از ) روز بعد30به قراردادی در خالل مدت (

  . حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گيرد
 به واحد پول افغانی صورت می گيرد،تمام پرداخت ها  41.2  

طور ديگری تذکر رفته  شرايط خاص قرارداددر  مگر اينکه
  باشد. 

  
  
  
  

اقالم امور ساختمان که نرخ يا قيمت ارائه نشده، شامل  41.3
ديگر قيمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گرديده و از 

  پرداخت صورت نميگيرد. به آن جانب اداره 

 -42ماده 
قابل  وقايع
  جبران 

 قابل جبران می باشد: موارد ذيل وقايع 42.1
ساحه کار را در زمان تسليمی ساحه مندرج اداره  -1

تسليم  شرايط عمومی قرارداد 21ماده  1طابق بند م
 ننموده است. 

اداره جدول فعاليت های قرارداديان ديگر را طوری  -2
کار امور ساختمان قراردادی تحت اين تعديل نموده که 

 قرارداد را متآثر می سازد؛
نمايد يا نقشه می  صادرمدير پروژه دستور تآخير را  -3

بمنظور اجرای  يا هم دستور الزم  ها، مشخصات تخنيکی
 کار امور ساختمان را صادر نمی نمايد؛

 مالساختن يا اجرای آزمايشاتمدير پروژه دستور بر -4
ادی می نمايد که درنتيجه آزمايش، اضافی را از قرارد

 ؛تثبيت نمی گردد نواقص
مدير پروژه بدون کدام داليل مؤجه، قراردادی فرعی را  -5

 ؛اجازه فعاليت نمی دهد
بطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت  در ساحهشرايط  -6

نامه قبولی آفر به اساس  زمان قبل از صدوربه 
گزارش های (بشمول  معلومات فرستاده شده به داوطلبان

ل دسترس عامه و بررسی تحقيق ساحه)، معلومات قاب
 می باشد؛  عينی ساحه

پيش بينی نشده ناشی از  وضيعتمدير پروژه دستور حل  -7
 يل به داليلاضافی ب کاراتاداره را داده يا اقدامات 
  ؛الزم باشدساير داليل ايمنی يا 

                                                 
"ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت ھای تکمیل  {در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد:14 

  شده جدول فعالیت می باشد"}
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يا  خدمات عمومیقراردادی ها ديگر، مقام های دولتی،  -8
نمی نمايند،  زمان مندرج قرارداد عملاره در حدود اد
سبب تآخير يا مصارف اضافی به اين قراردادی  که

 ميگردد؛
 تآخير در پرداخت پيش پرداخت توسط اداره -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثير -10
بداليل  یتآخير صدور تصديق تکميل امور ساختمان -11

  از جانب مدير پروژه؛ نا معقول 
در صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی  42.2  

از تاريخ  قبل یيا جلوگيری از تکميل کار امور ساختمان
قيمت قرارداد و ميعاد آن تعديل تخمينی تکميل ميگردد، 

دازه افزايش ان در موردمدير پروژه تصميم می گردد. 
اندازه تمديد تاريخ تخمينی تکميل امور  قيمت قرارداد و

  ن را اتخاذ می نمايد. ساختما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم  42.3
توسط  به موقعهمکاری قراردادی و يا عدم هشدار 

مستحق جبران نمی اندازه همان قراردادی به قراردادی، 
  باشد. 

  
  
  
  
  
  

 -43ماده 
  ماليه 

ماليات در صورت تغيير  را د مدير پروژه قيمت قراردا 43.1
      سايرو ، )BRTبشمول ماليه بر معامالت انتفاعی(

) روز قبل از تسليمی آفر ها و 28(مدت ماليات در ميان 
آخرين تاريخ تصديق تکميلی، تعديل می نمايد. اين تعديل 

قراردادی می به ماليه قابل پرداخت در ناشی از تغيير 
باشد، مشروط بر اينکه اين تغييرات قبالً در قيمت 

شرايط  47يا ناشی از حکم ماده  نگرديدهقرارداد منعکس 
  عمومی قرارداد، نباشد. 

 -44ماده 
  اسعار 

پرداخت ها به باشد در صورت که طرف قرارداد داخلی  44.1
  .واحد پولی افغانی صورت می گيرد

 -45ماده 
  تعديل قيم

در قيمت عوامل بکار تعديل قيمت به دليل وقوع نوسانات  45.1
 شرايط خاص قرارداد که درمجاز می باشد صورت در  رفته

      از آن تذکر رفته باشد.
 -46ماده 

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

از آن تذکر رفته، حفظ می  شرايط خاص قراردادکه در 
  نمايد. 

تامينات، بعد از تکميل کامل قرارداد از جانب  46.2
تی، ورانتی و رفع نواقص و قراردادی يا ختم ميعاد گرن

صدور تصديق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به 
   قراردادی مسترد می گردد. 

 -47ماده 
جريمه تآخير 

شرايط خاص   روز مندرججريمه تآخير به نرخ فی  47.1
برای روز های تآخير محاسبه ميگردد.  در  قرارداد

موفق به انجام تمام يا قسمتی از قراردادی صورتيکه 
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کار امور ساختمان در زمان معينه آن نگردد، جريمه 
تآخير مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم 

تدارکات، از پرداخت های و هشتم طرزالعمل يکصد 
قراردادی وضع ميگردد. در صورتيکه مقدار جريمه تاخير 

فيصد قيمت مجموعی قرارداد گردد،  10وضع شده بالغ بر 
فسخ  شرايط عمومی قرارداد  35قرارداد مطابق ماده 

ميگردد. پرداخت جريمه تآخير تاثيری بر مسؤليت های 
  قراردادی ندارد.   

در صورت تمديد تاريخ تخمينی تکميل امور ساختمان  47.2  
بعد از پرداخت جريمه تآخير، مدير پروژه هرگونه 
اضافه پرداخت جريمه تآخير توسط قراردادی را با 
 تعديل تصديقنامه پرداخت بعدی، تصحيح می نمايد. 

 -48ماده 
   مکافات

پيش از تاريخ تخمينی  یدر صورت تکميل امور ساختمان 48.1
(به استثنای روز  به نرخ فی روز مندرج مکافاتتکميل،  

های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور 
، به شرايط خاص قرارداد مدير پروژه صورت گرفته است) 

را قراردادی پرداخت ميگردد. مدير پروژه کار اجرا شده 
می تصديق  است  که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسيده

  نمايد. 
  
  
  
  
  
  

 -49ماده 
  پيش پرداخت 

اداره پيش پرداخت را در مقابل تضمين بانکی غير مشروط  49.1
و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و مربوط در فورم 

شرايط اسعار معادل پيش پرداخت، به مبلغ و تاريخ مندرج 
، به قراردادی پرداخت می نمايد. تضمين پيش خاص قرارداد

پرداخت الی باز پرداخت پيش پرداخت اعتبار داشته، اما 
مبلغ تضمين پيش پرداخت بتدريج به اندازه باز پرداخت 
پيش پرداخت توسط قراردادی، کم ميگردد. در پيش پرداخت 

  تکتانه وضع نميگردد. 
تجهيزات، به صرف برای پرداخت  قراردادی پيش پرداخت را 49.2  

تآسيسات، مواد خام و مصارف تجهيز کردن الزم مشخص شده 
جهت اجرای قرارداد، استفاده می نمايد. قراردادی جهت 
تثبيت استفاده پيش پرداخت بمنظور موارد فوق،کاپی های 

يا ديگر اسناد را  به مدير پروژه ارائه می ها انوايس 
  نمايد.  

از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی ت پيش پرداخ 49.3  
پيش پرداخت يا باز پرداخت پيش پرداخت در وضع می گردد. 

بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعديل 
، مد ، يا جريمه تآخيربل جبران، مکافاتقيم، حادثه قا

  نظر گرفته نمی شود.

 -50ماده 
 تضمينات

لیروز بعد از در يافت نامه قبو 10داوطلب برنده در مدت  50.1
را، شرايط خاص قراردادمشخص شده در  تضمين اجرای  آفر، 

قيمت قرارداد اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره
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) روز بعد از28مدت ( تضمين اجرا بهارائه می نمايد. 
  ، دارای اعتبار می باشد. تاريخ صدور تصديقنامه تکميل

  - 51ماده 
   مزد کار 

روزانه ارائه شده در آفر داوطلب مزد کاردر صورت لزوم،  51.1
برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدايت
قبلی کتبی مدير پروژه انجام يافته باشد، استفاده می

   گردد. 

تمانی قابل پرداخت تحت به اساساخقراردادی تمام امور س 51.2
مدير پروژهتوسط را در فورمه های تآئيد شده  مزد کار 

) روز از2( خاللثبت می نمايد. هر فورمه تکميل شده در 
  گردد. می جانب مدير پروژه تصديق و امضاء 

فورمه های امضاء صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  51.3
  شده، صورت ميگيرد. 

 -52ماده 
مصارف ترميم 

زيان يا خساره رفع نواقصقراردادی بمصرف خود، مسؤليت  52.1
یکه در امور ساختمانيا مواد خام  یبه امور ساختمان

وکار تاريخ آغاز  مدت زمان ميانرا در  ترکيب ميگردد
رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال يا ختم ميعاد

   دارد. فروگذاری قراردادی باشد را

  

  

  

  قرارداد  اختتامح. 

 -53ماده 
  تکميل 

از مدير پروژه یقراردادی بعد از تکميل امور ساختمان 53.1
را نموده یدرخواست صدور تصديقنامه تکميل امور ساختمان

،یو مدير پروژه بعد از تصديق تکميل امور ساختمان
  تصديقنامه را صادر می نمايد. 

 -54ماده 
  تسليمی 

تصديقنامه تکميل، صدوربعد از ) روز 7اداره در جريان ( 54.1
  ميگيرد.  ی را تسليمساحه و امور ساختمان

 -55ماده 
  حساب نهايی 

مجموعيعاد رفع نواقص، حساب مشرح قراردادی قبل از ختم م 55.1
خود تحت اين قرارداد را به مديربه پول قابل پرداخت 

پروژه ارائه می نمايد. مدير پروژه تصديقنامه رفع نواقص
را صادر و هر گونه پرداخت باقيمانده نهايی قراردادی را

ل و صحيحکمبعد از دريافت حساب م) روز که 56در جريان (
، مديرآنتصديق می نمايد. در غير  از جانب قراردادی
و ات) روز جدول را که بيانگر تصحيح56پروژه در جريان (

صادر می نمايد.  در صورت عدم قبول حساب راافزودی الزم 
ارائه گرديده، مديرتوسط قراردادی نهايی که دوباره 

مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحتدر مورد پروژه تصميم 
اين قرارداد را اتخاذ و تصديقنامه پرداخت را صادر می

  نمايد. 
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 -56ماده 
رهنمود 

عملياتی و 
  مراقبت

 
 
 
 
 
 

رهنمود های يا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  56.1
شرايط خاص قرارداد  مندرجتاريخ  درعملياتی و مراقبت را 

  ارائه می نمايد. 

رهنمود های عملياتی و در صورت عدم ارائه نقشه ها و يا 56.2
از جانبشرايط خاص قرارداد   تاريخ مشخص شده درمراقبت 

قراردادی يا عدم تآئيدی آن از جانب مدير پروژه، مبلغ
از پرداخت های باقيماندهشرايط خاص قرارداد  در مشخص شده

  به قراردادی پرداخت نميگردد. 



 
 

50 
 
 

 -57ماده 
  فسخ قرارداد

قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ايفای شرايط و تعهدات 57.1
  ميگردد. مندرج آن فسخ 

شامل موارد ذيل بوده اما محدود بهتخطی در قرارداد  57.2
 آنها نمی باشد:

) روز توقف28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ( -1
کاری توقف کار امور ساختمان در پالن در حاليکه اين

از جانب مدير پروژهتوقف فعلی نشان داده نشده و 
 تآئيد نگرديده باشد؛ 

و درمدير پروژه دستور تآخير امور ساختمان را داده  -2
ين دستور صورت نگرفته) روز انصراف از ا28جريان (

 باشد؛

در صورت افالس و تصفيه قراردادی بدون حاالت ادغام و -3
 تغييرات تشکيالتی قراردادی

مدير پروژه به قراردادی مبنیتوسط با ارسال اطالعيه  -4
نقض اساسی قرارداد بر اينکه عدم رفع يک نقص مشخص

مديرتوسط بوده و قراردادی نتواند در ميعاد مشخص شده 
 پروژه، نواقص را رفع نمايد؛

 قراردادی امنيت الزم را بصورت پيهم فراهم ننمايد؛ و -5

10در صورتيکه مقدار جريمه تاخير وضع شده بالغ بر  -6
  فيصد قيمت مجموعی قرارداد گردد. 

اداره می تواند قرارداد را بصورتعلرغم موارد فوق،  57.3
  يکجانبه فسخ نمايد. 

در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را 57.4
توقف داده و بعد از حصول اطمينان اينکه ساحه امنمفوراً 

  و بيخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نمايد. 

 -58ماده 
  فساد و تقلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در صورتيکه اداره تشخيص دهد که قراردادی در اعمال های 58.1
فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، يا ايجاد موانع در
پروسه تدارکات يا در اجرای قرارداد دخيل باشد، اداره

) روزه به قراردادی، قرارداد را14بعد از صدور اطالعيه (
قابل 59ماده  5فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 

  تطبيق می باشد. 

در صورتيکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، 58.2
تقلب، تبانی، اجبار، يا ايجاد موانع در جريان اجرای

شرايط 9ماده  1قرارداد دخيل باشد، کارمند مطابق بند 
  اخراج ميگردد.  عمومی قرارداد،

 



 
 

51 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند 58.3
اجرای  اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و 

قرارداد را رعايت نمايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آتی
 مفاهم ذيل را افاده می نمايند: 

فساد: عبارت از درخواست، دريافت، دادن  يا پيشنهاد -6
مستقيم يا غيرمستقيم هرچيز با ارزشيکه بهبه صورت 

(کارمندان 15صورت غيرمناسب کارکردهای جانب ديگر
 تدارکات) را تحت تاثير قرار دهد. 

تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق -7
که عمدًا و يا سهوًا به منظور اغفال کارمندان تدارکات

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

داوطلبان 16تبانی: عبارت از سازش ميان دو يا بيشتر -8
و يا ميان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور
بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثيرقراردادن

 نادرست اعمال سائرين طرح گرديده باشد.
ديد و يا ضرر رسانيدن به کارمندانتهعبارت از اجبار:  -9

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

 يا غير مستقيم می باشد.
اخالل و موانع: عبارت از تخريب، تزوير،ايجاد  -10

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

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

 گرديده است لغو می نمايد. 
اللاداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخ

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

اداره داوطلب يا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال
) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از1مندرج فقره (

 اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد. 
ادی فرعی مکلف است، زمينهداوطلب، قراردادی و قرارد

حسابات، يادداشت ها و سايراسناد مربوطتفتيش و بررسی 
به تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشين موظف

 از جانب اداره فراهم نمايد.
هيچ نوع فيس، مکافات، تخفيف، تحفه، کميشن، يا پرداخت 58.4

ساختمانیديگری مرتبط به پروسه تدارکات يا اجرای امور 
به استثنای آنهائيکه در آفر يا قرارداد ذکر باشد، اخذ

 يا داده نمی شود.
 

                                                 
  { بھ مقام رسم دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط بھ پروسھ تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد. 15 
  ت دولتی) کھ قصد سازش یا کاھش سطح رقابت در پروسھ تدارکات را داشتھ اند، اطالق میگردد}{بھ شرکت  کننده ھای پروسھ تدارکات (بشمول مقاما16 
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 -59ماده 
پرداخت بمحض 

  فسخ

توسط قراردادی، مديرتخطی درصورت فسخ  قرارداد بدليل  59.1
را بعد از تفريقانجام شده  ارپروژه تصديقنامه ارزش ک
تصديقنامه والی تاريخ صدور پيش پرداخت پرداخت شده 
تکميل ناشده یکار امور ساختمانفيصدی قابل تطبيق باالی 

، را صادر می نمايد. جريمهشرايط خاص قراردادمطابق 
تآخير اضافی قابل تطبيق نمی باشد. در صورتيکه مجموعه

پيش پرداختاز کمتر قابل پرداخت اداره به قراردادی 
قابل پرداخت به اداره محسوب، پس تفاوت آن قرض باشد

  می گردد. 
درصورتيکه قرارداد بصورت يکجانبه از طرف اداره يا 59.2

توسط اداره فسخ گردد، مدير پروژه قراردادی تخطیبدليل 
کار انجام شده، بعد از تفريق پيشمبلغ تصديقنامه 

میرا صادر  صدور تصديقنامهالی تاريخ اخذ پرداخت 
   نمايد.

 -60ماده 
  ملکيت

صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکيتدر 60.1
تمام مواد خام در ساحه، تآسيسات، تجهيزات، کار امور

از ملکيت اداره می یمؤقت، و امور ساختمان یساختمان
 باشد. 

 -61ماده 
عدم امکان 

تطبيق 
   قرارداد

قرارداد از اثر یدرصورتيکه امکان انجام امور ساختمان 61.1
بروز جنگ يا حادثه ديگری خارج از کنترول اداره يا
قراردادی متآثر گردد، مدير پروژه از عدم امکان انجام
قرارداد تصديق می نمايد. قراردادی بعد از اخذ اين

و ترکتوقف و ساحه را متصديقنامه به اسرع وقت کار را 
تدريافقبل از  پرداخت به تمام کار انجام شده 

تعهد شده قبلی که بعد از صدورمه و کار ها تصديقنا
 تصديقنامه انجام می يابد، صورت می گيرد. 

حل  -62ماده 
  منازعه 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1
را جهت حل منازعاتحد اکثر تالش خويشاداره و قراردادی  -1

که ناشی يا مرتبط به قرارداد يا تفسيربطور دوستانه 
 د. نميده آن باشد، انجام

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1
درصورتيکه به باور قراردادی تصميم مدير پروژه خارج -2

از صالحيت او تحت قرارداد يا تصميم اتخاذ شده غلط
دريافت ) روز بعد از14باشد، قراردادی در جريان (

جع مرتصميم مدير پروژه، موضوع را به کتبی از اطالع 
راجع اص قراردادشرايط خمندرج حل وفصل منازعات 

 ميسازد. 
 حکميت: 64.2

مرجع حل وفصلدر صورت عدم قناعت هر جانب از تصميم  -3
مرجع حل و فصل منازعاتيا عدم اتخاذ تصميم  منازعات

) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می28در جريان (
از تصميم خويش مبنی بر ) روز28تواند در جريان (

  . سازندمطلع ذيصالح محاکم ارجاع موضوع به 
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 قسمت پنجم شرايط خاص قرارداد

خانه پری مينمايد. شرايط عمومی قرارداداداره اين قسمت را جهت تکميل {
{ 

مواد 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 تعديالت و ضمايم  مواد شرايط عمومی قرارداد

الف: مسايل عمومی

بند  12جز 
 1ماده  1

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )داو طلبی  باز داخلی(   روش تداکات:
 ) فی واحدپرداخت بھ اساس نوعیت قرارداد (

  ). عادینوع بودجھ ( 
  .اختياری دولتی )10000(ازفند 8139منظورشده سال مالی  عادیبودجه  )25105کودبودجھ(

  می باشد.پالن کاری مطابق )تقويمیروز192(بعد ازعقد قرارداد به مدتميعاد قرارداد 
 سال }1: {  یامور ساختمان یگرانت عادیم

  -معلو مات عمومی : -1.0
ھ-1.1 ھ  و الیح ی ، نقش ناد تخنیک ورد اس ورتیکھ درم ر در ص د، انجنی تھ باش ود داش وال وج ار س ی ک

ھ  ا توج زوم ب ورت ل وده و درص اری نم ک وھمک ورد کم رکت را  در م ا ش ت ت ف اس ده مکل ارت کنن نظ
عبات  ط ش ده توس ھ ش ات ارای ت معلوم ا درنظرداش رارداد ) و ب دیر ق روژه ( م دیر پ اھم م وره وتف ا مش ب

  ربوط در اسرع وقت برای متعھدمعلومات ارایھ نماید. م
دیل  -1.2 اری تع الن ک ده، پ ارت کنن ر نظ یحات انجنی ودن توض م ب ابر مھ د بن از باش ورتیکھ نی در ص

  گردد، مدیر پروژه مکلف است پالن کاری را تعدیل ومنظوری آنرا اخذ نماید. 
اری نتو  -1.3 الن ک د پ ھ تجدی د ک وری باش یحات ط اه توض ورت ھرگ ن ص د درای ران نمای ان را جب د زم ان

دیر  روژه ( م دیر پ ھ و م ام مربوط ری جزوت ھیالت انجنی ده، تس ارت کنن ر نظ ر انجی ت نظ ر داش ا درنظ ب
  قرارداد ) حسب لزوم و موجھ بودن توضیحات، زمان مورد نظر قابل جبران خواھد بود. 

ا، -1.4 اختمانی وملکیتھ ت امورس رارداد ریاس ن ق اس درای ع تم ده  مرج ری ونماین ھیالت انجنی ت تس آمری
  ریاست اکمال وخریدرای ازآغاز الی انجام کار میباشد.

ي(% -1.5 ان گرنت دت زم وق در م ور ف وارض در ام دن ع یش آم ورت پ د 10در ص ركت متعھ ) ش
اس  ھ اس داري ب ال وخری ت اكم ا ریاس ا وی ي و ملكیتھ اختما ن ور س ت ام رف ریاس مي را از ط وب رس مكت

ت ع اس كایات مرج ف ش اختمانی مکل ور س ت ام روژه و ریاس دیر پ ـمود؛ م د نــــــ ت خواھ ده دریاف فاده كنن
اد  ا در میع ت ت د،   3اس ذ نمای رکت را اخ اری ش ماً استحض ارو رس د را احض رکت متعھ اری  ش وم ک ی

ھ ا موج ھ تقاض م ب ا ھ ع و ی ھ بموق دم مراجع ورت ع د درص ر نمای د تغیی ار میتوان ان احض رکت ، زم ی ش
ھ رف ( در حاالتیک ا در ظ ت ت ف اس روژه مکل دیر پ د،  م د نباش ان پابن ت زم ھ وق د ب رکت متعھ وم  2ش ) ی

ف  د مکل رارداد متعھ ام ق رایط ع ب ش وده  حس دار نم د اص رکت متعھ ب ش ھ جان وب را ب ماً مکت رس
ده ان آم ھ می واقص ب د ن ت میباش ر داش ا درنظ ده  ب ایش دھن ـر آن اداره فرم د در غی ع نمای روژه را رف ی پ

رایط ع ھش اس نظری ھ اس وارض را ب رارداد ع ط ام ق ت روز توس ھ قیم احھ ب ود درس ي موج ت فن ی ھئی
ي (% ـول گرنت را از پــ ارف آن وده ومص اختمان نم ا س رمیم وی ركت دوم ت ر 10ش ھ ام د ب ركت متعھ ) ش

ی  دت گرنت ت . م د داش كایت را نخواھ ق ش د ح ركت متعھ اه ش د،  آنگ ت مینمای الح پرداخ ات ذیص مقام
د وق بع ور ف د و (% ام ال میباش ی یکس لیم دھ ابق 10از تس ع و مط د وض ھ متعھ رارداد از  حوال م ق ) حج

  طرزالعمل تدارکات بھ حساب امانت نگھداری میگردد .
ي (% -1.6 د ال لي میتوان راردادي اص ركت 20ق ھ ش ي ب رارداد فرع كل ق ھ ش روژه را ب ار پ م ك ) از حج

  ار نماید. شرایط عام قرارداد واگذ 7دیگر با درنظر داشت ماده 
ند  -1.7 رک وس ند گم د، س ند خری نادمالکیت، س ھ اس ھ تھی ف ب ی مکل ھ داوطلب امل پروس ای ش رکت ھ ش

  کرایھ گیری ماشینری مورد نیاز پروژه میباشند. 
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شرايط 
عمومی 

 قرارداد

ات  اژ، مشخص ت، تن ت کمی ادرنظر داش روژه ب ت پ ت ونوعی ھ ماھی ر ب نیری نظ امل ماش ل ش ت ذی لیس
 تخنیکی و سایر خصوصیات الزم میباشد : 

مار
  نوع ماشینریش

  مشخصات تخنیکی و تناز 
  تعداد

  پایھ 1      کرین برای انتقال ماشینری  1
  پایھ 1    ماشین تپک کاری   2
  پایھ 1    میکسر کانکریت  3
  پایھ 1    تانکر آب  4

  
ت ( -1.8 ر ازمثب ائین ت رماه پ م س ار وزارت +5درموس ف ک وب توق ب مکت د  وحس انتي گری ھ س ) درج

اده  رارداد( م ام ق رایط ع درج ش رایط من ب ش ده و حس ف گردی اختمانی متوق ور س ازی، ام ھر س ور ش  42ام
روژ دیر پ ده  وم بوب گردی ران محس ل جب وادث قاب ث ح رارداد ) منحی ام ق رایط ع ا ش د ت ف میباش ه مکل

داقل  رارداد  ح اد ق تم میع ل از خ رارداد ) قب دیل ق رارداد ( تع ل ق انی تکمی د زم ت تمدی ات الزم را جھ ترتیب
  روز اتخاذ نماید.  30

ھ 1.9 رارت  حالتیک ھ ح وی و درج اع ج ھ اوض د ک اس نماین ده احس ارت کنن ر نظ روژه وانجنی دیر پ م
روژه وارد  لکی در پ ی و مس کل تخنیک دام مش ده ک د و درآین ت باش من کیف لکی متض ی و مس اه تخنیک ازنگ

  ننماید،  با درج نظرشان درژورنال کار امور ساختمانی میتواند ادامھ یابد.
دیر 1.10 وق، م ت ف ر دو حال عبات  در ھ ھ ش وع را ب می موض وب رس دار مکت ا اص ا ب ت ت ف اس روژه مکل پ

  مربوط و قراردادی اطالع دھد. 
ھ  -1.11 داري ب ال وخری رم اكم ت محت وب از ریاس ھ مكت ھ ذریع یدن موفقتنام رارداد ورس د ق دازتاریخ عق بع

ھ ھ ب عبھ مربوط رف ش احھ ازط لیمی س ار و تس از ک وب آغ دور مکت ا وص اختماني وملكیتھ ت س  ریاس
ان آن  ت و زم ف دروق ل مختل ابر عوام احھ بن ھ س د. درحاالتیک بھ میباش ل محاس اري قاب اد ك د، درمعی متعھ
ل  روژه قب دیر پ ده و م وب ش ران محس ل جب وادث قاب ث ح ر منحی ن ام رد ، ای رار نگی راردادی ق ترس ق بدس

ل د اق رارداد ) ح دیل ق انی ( تع د زم ت تمدی ات الزم را جھ رارداد، ترتیب اد ق تم معی اذ  30از خ ل اتخ روز قب
  مینماید. 

رایط -1.12 درج ش واد من ابق م رارداد مط انی در ق د زم رارداد وتمدی رایط ق ر ش م، تغی زایش حج اھش واف ک
ل  د اق ھ ح د ک ق میباش ل تطبی انی قاب دارکات زم ل ت رارداد و طرزالعم ام ق اد  30ع تم میع ل از خ وم قب ی

ھ وت ورت گرفت رارداد ص ام ق رایط ع درج ش واد من ھ م ابق ب رأت الزم مط رارداد اج ل ق انی تکمی ات زم رتیب
ھ  ک بنوب راردادی ھری روژه و ق دیر پ د. م ده باش رد ی ذ گ رارداد اخ ی ق اد تکمیل ا الزم درمیع وری ھ و منظ

داقل  انی ( ح اد زم ت میع ر داش ا درنظ ند ب ف میباش ود مکل رارداد  30خ اد ق ل میع ل از تکمی وم ) قب ی
  اجراات الزم را مرعی نمایند. 

  شرایط استثنایی: 
د .1 ل کنن ورتیکھ دونر(تموی ھدرص د از موافق روژه) بع الی پ د ه م الی  بع وه م ل وج ی از تموی ی  اول

ر  الع آم د از اط د؛  بع ود داری  نمای روژه خ ی پ ان تکمیل ی زم رارداد  ال د ق اریخ موثرعق ازت
دت  ت در م ف اس اختمانی مکل ور س ت ام ای الزم، ریاس وری ھ ا  ومنظ ی  24اعط اعت ط س

ی وده و ال ع نم روژه را مطل دیر پ ونی م اس تیلف روژه  تم دیر پ د، م ال نمای وب ارس وم مکت دو ی
ھ  ال اطالعی ا ارس اختھ و ب ریک س راردادی ش ا ق وع را ب ونی موض اس تیلف ا تم ا ب ت ت ف اس مکل

ان  دت زم ھ ) در م ل و مکاتب ف  7(ایمی اختمانی را توق ور س ار ام راردادی، ک ب ق ھ جان وم ب ی
 ید. دھد؛ قراردادی مکلف است تا مطابق مفاد مندرج این فقره عمل نما

ط  .2 از کارتوس دد آغ ر مج راردادی و ام ھ ق ده و موافق ایش دھن اد فرم وه نھ ت وج ورت دریاف درص
وب  ران محس ل جب وادث قاب ث ح ده منحی اخیر ش ان ت ات، زم ر فی دون تغیی ھ ب ا مربوط ر اعط آم

 شده و درمورد تعدیل ( تمدید زمانی)  اقدام گردد. 
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  مكلفیت فرمایش گیرنده : -2.0
ا  -2.1 ت ت ف اس راردادی مکل ارق از ک وب آغ ت مکت د از دریاف الً  بع ارپروژه راعم أخیر، ک دون ت ی ب ال

از 7( اری ) آغ وم ک د. ی ل نمای ده تکمی دی ش ان بن ار زم الن ک ابق پ رارداد را مط ورات ق د وام در نمای
اخیر در  ث ت ھ باع ر ک ل دیگ م عوام ا ھ ی و ی ائیل امنیت ھ ، مس ر متراقب ره،  غی ل مجب روز عوام ورت ب ص
روژه و  دیر پ ده ،م ارت کنن ر نظ ھ انجنی وع را ب می موض ورت رس ت بص ف اس د مکل ردد، متعھ ار گ از ک آغ

  ) یوم کاری اطالع دھد . 3ریاست امور ساختمانی و مکلیت و شعبات مربوط الی ( 
رۀ د 2.2 درج فق ل من ابر عوام ھ بن لیمی داده  2.1ر حاالتیک راردادی تس ھ ق احھ ب ورتیکھ س اده ، در ص ن م ای

اد  دیل  درمیع ل تع ده و قاب وب ش ران محس ل جب وادث قاب ث ح ت منحی ده اس اخیر گردی اد ت ود ،  میع نش
  تکمیلی پروژه میباشد. 

ده  -2.3 دی ش ان بن اری زم الن ک ابق پ ت مط ف اس راردادی مکل درج ق اری  من الن ک م پ ا ھ رارداد و ی ق
وال در  ب اح ده حس ارت کنن ر نظ ده انجنی ور ش د و منظ عبھ تجدی ده ش ین ش اد تعی ل میع رارداد تکمی درج ق من

دیل  ل تع ھ قاب ل موج ھ دالی ی ب روژه مبتن ق پ اد تطبی ایر میع اھم س ره و ی ھ ، مجب ر متراقب ھ غی د درحاالتیک نمای
  ( عوامل قابل جبران ) خواھد بود. 

ر -2.4 ی ق ت ال ف اس اری)7(اردادی مکل وم ک ار ی تم ک داز خ انی  بع د زم ھ تمدی رارداد و ھرگون اد ق ( میع
ده  )  ور ش واد  منظ وع م احھ را ازھرن وده وس ارج نم احھ خ ویش را ازس زات خ ونل وتجھی ام پرس تم

ت  یط زیس ھ مح دمات ب اھرنوع ص د ت اری نمای اک ک ار پ ان ک ده درجری اد ش ات ایج افی وکثاف اض
  روی زمین را رفع گردیده وبھ مسوولین جزوتام اطمینان دھد.مانندکثافات 

اری -2.5 ای ک ھ ھ ربخش پروس رفت ھ ار (پیش ان ک ار، درجری از ک ل ازآغ ت تاقب ف اس راردادی مکل  ق
ده  ور ش ده و منظ د ش اری تجدی الن ک اھم پ اری و ی الن ک ھ پ ت ب تم درمطابق د از خ ورت ) وبع ور( درص ام

واقص و ع ن اد رف ھ میع رتبط ب ور م اختمانی  ام ی )  س ای  گرانت س ھ د عک رداری نمای س ب احھ راعک ام س تم
ات  الی ونک اریخ دیجت د دارای ت ا بای س ھ د، عک روری میباش احات ض ا GPSس ا ی ره  ھ ا کم د وب باش

  دار اخذ گردد.GPSسمارت  فون ھای 
ره (-2.6 درج فق ای من س ھ ام عک ت تاتم ف اس راردادی مکل ل 2.5ق زارش مفص ی گ وده ط اپ  نم ) را چ
ھ حس اری ب ام ک ل احج بھ ب ت محاس ر داش ا درنظ ده ب د ش اری تجدی الن ک م پ ا ھ اری و ی الن ک ب پ

ھ و انجنیر د از مالحظ ذکور بع ر م ل داده و انجی ھ ) تحوی ھ مربوط ھیالت قعط ر تس ده ( انجنی ارت کنن نظ
ھ   ھ ب ھ مربوط ھیالت قطع ت تس دیق آمری دیرپروژه تص ناد را م رارداد ) اس دیر ق ل دھ( م ان د، ھمچننتحوی

ت ف اس راردادی مکل زوم  ق ورت ل روژه  و در ص اختمانی پ ور س ل ام د از تکمی اپی  بع ک ک ود ی از رھمنم
ال  ر ح رارداده و در غی ترس اداره ق ھ دس ا الزم را ب ھ ھ ت و نقش ظ ومراقب ای حف ات  %2ھ ت تامنی پرداخ

ق ب ت تعوی از  ودر حال ت ب اده و از پرداخ ق افت ھ تعوی ذکره ب ناد مت ل اس ی تکمی رکت ال الی ش ال م تر از س یش
  متذکره قابل انتقال و باز پرداخت برای سال مالی بعدی نخواھد بود.  %2مربوطھ ،  پرداخت 

ل  -2.7 اگزارش مفص ت ت ف اس راردادی مکل الن  ق ت پ ر داش ا درنظ اختمانی را ب ور س رفت ام از پش
دیرپروژه در  ب م ده از جان ور ش ده  ومنظ د ش اری تجدی الن ک اری ، پ ھ  ک ابق نمون ) Format(مط

یم و اداره  دیریت تنظ اختمانپروم رارداد س ر  ق دی  انجنی د از تائی د بع ذا میباش رایط ھ م ش ت آن ض ھ فارم ک
رۀ  درج فق واد من ده  و م ارت کنن راا  2.6نظ اختمانی اج ور س رای ام ت  ب راای پرداخ ت اج ب و جھ ترتی

  ترتیب و تھیھ نماید. 
ذکره  را  -2.8 ار مت احھ ک ت تاس ف اس راردادی مکل ھ ق دمھ ب وع ص اھیچ ن د ت ل نمای ام منفص ترس ع ازدس

ی  ای اردوی مل ام ھ ونل جزوت ھ پرس دمھ ب وع ص ورت ھرن د درص وط نرس ای مرب ونل جزوتامھ پرس
 قراردادی تحت پیگیرد قانونی عدم  رعایت مصونیت ساحھ کاری قرار خواھدگرفت.

اری ،  -2.9 الن ک د پ ورت تجدی ھدر ص ت ک ف اس راردادی مکل الع رس ق داز اط ارت بع ر نظ می انجنی
ده را  در  ی  کنن اری)2(ط وم ک ره ی اده گی(فق ده (2.4آم دیت ش رام) اپ و گ و ن ـاری( ارم الن کـــــــــــــــ ا )پ ب

انی  د زم ادرج واح ویش راب ده  ) خ ارت کنن ر نظ ھ نمانجنی اد ارای ده در میع ارت کنن ر نظ وده و انجنی
انی(  ر 2زم ورت تحری ویش را بص لکی خ ات مس اری نظری وم ک ط   )ی اری  توس الن ک اً پ ھ و طبق ارائ

ت دیق آمری ده و تص ارت کنن ر نظ وری انجنی ده  و  منظ د ش راردادی تجدی ھ را  ق ھ مربوط ھیالت قطع تس
ی  لتا ال د و سلس ذ نمای ل از  10اخ اختمانی را قب ور س ت ام دیرقرارداد ) و ریاس دیرپروژه ( م ھ م وم ب ی

  ید.  تکمیل فیصد ھای مندرج برای پرداخت رسماً مطلع نما
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ھ  ل منازع ع ح ھ ، مرج ل منازع وارد قاب اری  و م الن ک د پ ورد تجدی انبین در م ق ج دم تواف ورت ع در ص
ت  د از دریاف ھ بع وده ک وط ب عبات مرب ت و ش اختمانی و اداره مکلی ور س ت ام لکی ریاس ی و مس تخنیک

ھ و  ل مناقش وع قاب می موض وب رس می مکت دت رس ی م ازع ال انبین  7من وده و ج ل نم ل و فص وم ح ی
د ،  ھ باش راردادی موج ای  ق ھ ادع ردد ک ت گ ورتیکھ  تثبی د درص ف میباش ق آن مکل را و تطبی ھ اج رارداد ب ق
د  دیل خواھ رارداد تع ل ق انی تکمی اد زم اً میع ده و طبق مرده ش ران ش ل جب وادث قاب ث ح ت منحی ن حال ای

ای ودن ادع ت ب ورت نادرس د. در ص ل  گردی رای تکمی ان ب یع زم ث تض ر باع ن ام ھ  ای وری ک د بط متعھ
ور  ت ام ب ریاس د ازجان رای متعھ وده و ب ق ب ل تطبی ابق قاب افی س روژه کم ل پ اد تکمی ردد، میع روژه گ پ

  ساختمانی توصیھ نامھ اصدار خواھد یافت. .
ت -2.10 ف اس راردادی  مکل راردادق ام ق رایط ع ت ش ر داش ا درنظ ا ب اھوار  ت ورت م و بص رفت راپ ر پیش
ار ر را  ک ک منیج افت پروجی ایکرو س تفاده از م ـا اس ر بـــــــ دیق انجنی د از تص ناد الزم را بع ایر اس و س

ده   ارت کنن اختمان )نظ رارداد وس د ق ومی عق دیریت عم اختمانی (م ت س ھ ریاس ت  ب رای پرداخ ت اج جھ
ال  ما ارس ان ( رس دت زم ا در م د ت ف میباش ھ مکل عبھ مربوط د ، ش وم3نمای ی و  ) ی ذکره را بررس ناد مت اس

ی ( د را را ال رکت متعھ ماً ش ناد الزم رس ل اس رای  تکمی د ب الح باش ھ اص از ب ورت نی ع 2در ص وم مطل ) ی
ی  ده  ال ارت کنن اھم انجنیرنظ ا تف ت ب ف اس د مکل د. و متعھ ل  10نمای ی مراح د از ط ناد الزم را بع وم اس ی

رکت ب ش ا بجان ت ھ د. پرداخ ھ نمای داقل در اداری ارائ دت ح رکت  30م وایس ش ناد  ان ل اس د تکمی وم بع ی
ب اداره  ھ جان اھوار ب ورت م ناد الزم را بص د اس د نتوان رکت متعھ ورتیکھ ش ت. درص د گرف ورت خواھ ص

  ارائھ نماید، اداره در حصھ تعویق در پرداخت و سایر موارد مسؤل نخواھد بود. 
اله، -2.11 ل (ک فتی از قبی ورم س ا یونیف بس ب رکت مل ونل ش تکش، پرس ک ، دس فتی ، عین وت س کت ، ب واس

ان  ود و ھمچن ار داده نش ازه ک احھ اج فتی در س اس س دون لب وده و ب ره) ب ک وغی افظتی و ماس ی مح گوش
رای آب  الی ب طل،بیل،کلند،بیلر خ دحریق، س ھ ض ھ (ال ایل اطفائی ی، وس ھ  طب ای اولی ک ھ ایل کم وس

احھ  فتي را در س ای  س ھ ھ ودی وعالم ای رھنم ھ ھ ره) ولوح ط وغی ار را توس احھ ك د . وس تھ باش ار داش ك
  فیتھ موانع با عالیم ھشدار احاطھ نماید.

ان  -2.12 ت تادرجری ف اس راردادی مکل اری)3(ق وم ک اختمانی ،  ی ور س ار ام احھ ک لیمی س د از تس بع
ر  ا ذک ان را ب ت ش ای ھوی ارت ھ ذکره و ک اپی ت تکورتی و ک دی اس ؤل ، کارمن دی مس دان  کلی ت کارمن لس

ابق ل مط ایط  نق ت وس وده و لس ب نم رکت ترتی اون ش یس و یامع ط رئ ده توس ا ش ر وامض ل مھ ھ اص ب
ط  و  واز سیرواس اپی ج ا ک ر و   ب ی نمب ت و شاس طھ ، نمبرپلی ت واس ا درج نوعی ی را ب ی  و کرای شخص

  الیسنس دریور مربوطھ تھیھ نموده و جھت اخذ جواز دخول بھ قطعھ مربوطھ  تسلیم نمایند . 
د مکل– 2.13 ویش را متعھ زد  ) خ م روزم ا ھ اھر و ی ر م اھر ،غی ارگر م راد ( ک ده از اف ت تاآنع ف اس

ھ از  ھ مربوط ھ قطع ده ب ایی ش الحیت وشناس ا ص ده ب م  نمانی ا ھ ؤل وی خص مس ا ش ر وامض ا مھ ت ب درج لس
د از  وط دروازۀ ورودی بع وال مرب ھ نوکری را ب اپی آن ک ک ذکره ی راد مت کورت اف ین اس وده و ح رکت نم ش

  ضا شخص اسکورت کننده تسلیم نماید. مھر و ام
ا )  ور ھ اھر ، درای ر م ارگر غی اھر ، ک ارگر م دی ، ک ونل ( کلی ده از پرس رای آنع ت ب ف اس رکت مکل ش
روژه  د پ ا قی خص ب س مش ا عک ت ب ارت ھوی د ک ھ مینماین ا وظیف ی ایف ونل دایم ث پرس روژه منحی ر پ ی اخی ال

راد  وده و اف رکت نم یس ش ا رئ ر و امض ا مھ ب و ب ردن ترتی ھ گ ا را ب ارت ھ ا ک ت ت ف اس ذکره مکل مت
  خویش طوری آویزان نمایند کھ شناسایی شان بصورت دقیق گردد. 

خص  2.14 ھ ش وط ب رکت ، مرب ونل ش تھ از پرس ی برخاس کالت امنیت وع مش ر ن روز ھ ورت ب در ص
  رئیس و معاون شرکت بوده و برخورد قانون با آنھا صورت خواھد گرفت. 

ف ا-2.15 راردادی مکل ت ق اده س ت م ر داش ا درنظ رارداد   52ب ل ق د از تکمی رارداد بع ام ق رایط ع را ش
ف  راردادی مکل مانت، ق ان ض وارض درجری ورت بروزع د درص مانت نمای ار ض دازختم ک ال بع ی یکس ال

وده  رف نم ت  برط ب دول ھ جان افی ب ھ اض دون ھزین ت ب رع وق وارض را دراس ھ ع ت ک ر  اس و انجنی
دی ا م ت ت ف اس ده مکل ارت کنن ا را نظ ت ھ اختمانی وملکی ور س ت ام روژه ) و ریاس دیر پ رارداد ( م ر ق

  رسما مطلع نماید. 
ده  2.16 ارت کنن ر نظ ط انجنی رارداد توس ان ق ھ در جری واقص ک ده از ن ا آنع د ت ف میباش راردادی مکل ق

ذکره  واقص مت ع ن ذا رف د ھک ع نمای ب اداره رف ت از جان دون پرداخ ردد ب د برمالمیگ ال متعھ ابر اھم بن
   حیث حالت قابل جبران نبوده و تحت میعاد تکمیل قرارداد محاسبھ میشود.من
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رارداد  2.17 ت  ق ت و نوعی رارداد ، ماھی درج ق اد من رایط ، میع ت ش ر داش ا درنظ ا ب ت ت ف اس د مکل متعھ
ری الزم  را  ابع بش زات و من ا تجھی ت ت ف اس د مکل رکت متعھ اند ، ش ال برس ھ اکم ھ پای ذکره ب روژه مت ، پ

ری ،  ابع بش دی الزم من ی ، نیازمن ات تخنک ق مشخص ھ را طب اختمانی مربوط ور س رای ام ا ، ب ھ ھ نقش
ریع  ھ تس از اداره ب ورت نی د. درص ل نمای ده را تکمی ده ش رارداد منعق ھ و ق ر گرفت ایی درنظ طوح جغرافی س
د  د، متعھ ایش دھن ط فرم ھ توس اختن زمین اعد س اری و مس تر ک ا بیش فت ھ زایش  ش ا اف اختانی و ی ور س ام

ن ص ھ درای زایش داده ک ویش را اف ای خ فت ھ انبین ش اھم ج ا تف ا ب ت  ت ف اس ت مکل زایش در قیم ورت اف
ابر  ذکره بن روژه مت اختمانی پ ور س ریع ام ان تس ورتیکھ اداره خواھ د، در ص راا نمیباش ل اج رارداد قاب ق

اده  ھ م ابق ب وال مط ب اح ت حس ن حال د ، درای ھ باش ل موج ل  27دالی راات بعم رارداد اج ام ق رایط ع ش
  خواھد آمد. 

فت  -2.18 ھ ص لكي را ب ھ ومس ك نفرانجنیرباتجرب ت دارد تای رارداد مكلفی ده ق اختماني برن ركت س ش
ی  ر ایمن ر انجنی ک نف اري، ی ورات ك برد ام ت پیش روژه جھ اطر  ( Safety Engineer )آمرپ ھ خ ب

ث ررا منحی ك نفرانجنی روژه وی احھ پ ار درس ئونیت ک ي QC( مص ت  در ) معرف بخاطرکیفی
اکار ھ مشخص ت ب اري ودرمطابق ا امورك د ت ف نمای تخدام وتوظی ارپروژه اس ان ك ي درجری ناد تخنیك ت واس
ا  ونیتب روژه  مص الي پ تم اداري وم ان سیس ردد. وھمچن ھ اجراگ ات معین روژه دراوق ت پ ت درس وكیفی

  ،گدام داري ،سفتي،اسكورت،مطابق ضرورت یك پروژه درساحھ كارموجودباشد.
 افراد کلید برای پروژه : 

  ت تجربھ کاریمد  کارمند  شماره

  سال 3  انجنیر آبرسانی  1

  سال 3  انجنیر ساختمان  2
3  QC (انجنیر کنترول کیفیت)سال 3  انجنیر  
  سال 2 کارمند سیفتی  4

ت -2.19 ف اس د مكل ركت متعھ دت ( ش روژه در م ق پ احھ تطبی لیمی س د از تس احھ 3بع د ی  س ) نیازمن
رای   وقتی ب ای م اختمان ھ رای س رالزم ب ری  دفت ھیالت  دفت زات تس اختماني، و تجھی وي موادس ، دیپ

ایط  گ وس تھ پارکنین ذیریش  راداش ل پ ی قاب اه امنیت ھ ازنگ ان الزم را ک ا مک ت ت ف اس وط مکل ھ مرب و قطع
  )  بھ دسترس متعھد  قرار دھد. 3برایشان باشد بعد از دریافت درخواست رسمی شرکت در مدت (

ت  – 2.20 ف اس ھ مکل ھ مربوط د ، قطع رخ ، زرد باش گ س ھ رن ی آن ب دات امنیت ھ تھدی اامن ک الت ن درمح
اھر ،  ر م اھر ، غی ارگر م دی ، ک ونل( کلی رای پرس ز  را ب ت و  پ اش و پخ ود و ب ل ب زوم مح ورت ل در ص

ن ھ نباش کل مواج ھ مش ت آن ب امین امنی اه ت ھ ازنگ د ، ک ا نمای وری مھی زد ) ط راد روز م ور و اف د  در درای
ای  ھ جابج الت الزم را ب ا مح د ت ف میباش ھ مکل ھ مربوط ز ، قطع ت و پ اش پخ اق بودب تن اط ورت نداش ص
ط  ھ توس ا ک دی ھ ایر نیازمن ناب و س اش  ، تش ودو ب رای ب انکس ب ل ک ت از قبی ای موق اختمانی ھ ودن س نم

  ) بھ دسترس شرکت قرار دھند . 2.19شرکت متعھد آورد میشوند ، حسب فقرۀ (
رانھ كا -2.21 اي خودس اری  رھ ام ک ل احج ارج از ب دایت خ دون ھ ركت ب ھ  ش ر موج دیرپروژه ودیگ م

د  ال نباش ھ درج ژرون الح ك ات ذیص رارداد   مقام ل ق اد تکمی ل از میع رارداد قب دیل ق ان تع ی زم ل ال قاب
د و ي باش ي نم ذا مجرائ ورت میگھک د ص ركت متعھ ط ش رانھ توس كل خودس ھ بش ت ك ي كیفی اي ب رد كارھ ی

ا  موی اد  ھ دن معی پری ش ده وس دد گردی دتخریب واعمارمج ـھ باش ات موافقتنامــــــ ھ ومشخص الف نقش خ
  كاري وجبران خساره آن بدوش شركت متعھد میباشد

  مکلفیت ھای فرمائیش دھنده-3.0
  موارد ذیل در قرارداد ھذا داری معانی ذیل میباشد. 

م  -1 ھ حک ابق ب روژه ) : مط رارداد (پ دیر ق ویش  104م ایف خ اً وظ وده و طبق دارکات ب ل ت طرزالعم
 را انجام میدھد 

ل  -2 ق ب ت ، تطبی ت ، کمی ولیت ، کیفی ھ مس وده ک احھ ب ر س ارت انجنی ده : عب ارت کنن ر نظ انجنی
اھ ا تف ی ب وارد تخنیک ات درم ھ جواب ار ، ارائ ھ ک ا ، الیح ھ ھ ات و نقش ار ، مشخص ام ک م احج

اختمانی  ور س ودن ام جل نم ال ، س ا  ژورن ودن و امض ھ نم روژه ) ، مالحظ رارداد ( پ دیر ق م
خیص  ران  ، تش ل جب وادث قاب خیص ح ذا  تش وده و ھک رارداد ب درج ق رایط من ھ ش ابق ب مط
د  ایش دھن د ، فرم رارداد ( متعھ انبین ق ان ج ط اداری می اد رواب احھ ، ایج ود درس کالت موج مش

  ولیت ھای کھ طبق شرایط قرارداد برایشان تشخیص میشود، میباشند. و مستھلک) و سایر مس



 
 

58 
 
 

بند  12جز 
 1ماده  1

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

انی -3 اد زم وده و میع ق ب ل تطبی ای الزم قاب ور ھ رفین و منظ ھ ط ل موج ابر دالی دیل بن وع تع ر ن ھ
ل  د اق ی ح رارداد ال دیل ق ور تع ل ام ی مراح رای ط اً  30ب د بن رارداد میباش اد ق ل میع ل از تکمی وم قب ی

وق  وارد ف ت م ر داش ا درنظ ا ب ند ت ف میباش ده مکل ایش گیرن ده و فرم ایش دھن رارداد فرم رفین ق و ط
ورد  رارداد م ل ق اد تکمی ی میع دیالت الزم را  ال ده ازتع ھ )  آنع ر متراقب ره و غی ھ ( مجب ل موج دالی

 بررسی قرار داده  و درزمینھ منظور ھای الزم بدست آورند. 
رارداد را در  -4 م ق اھش ) حج زایش و ک ی  ( اف یش بین ل پ ر قاب ع و غی ر متوق دیل غی ھ تع درحالتیک

ا ر نظ د انجنی تھ باش ال داش روژه ) و قب دیر پ دیرقرارداد ( م اھم م ا تف ا ب ت ت ف اس ده مکل رت کنن
نھاد  الح پیش ات ذیص ھ مقام دیل ب ت تع ھ تثبی ت در حص اختمانی واداره مکلی ور س ت ام ریاس
د  ل خواھ راات الزم را تعمی ھ اج دار ودر زمین ال وخری ت اکم اھم ریاس ا تف ھ ب وده و در زمین نم

 گردید. 
ھ  -5 ر متراقب ل غی ورتیکھ عوام ز (در ص ھ ج ابق ب راات مط بینی اج ل پیش ر قاب ل 3و غی ره قاب ن فق ) ای

  .تعمیل میباشد 
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  مسولیت شعبات مربوطھ ( فرمایش دھنده) 
  مسولیت ھای جزتام مربوط ( مستھلک ) 

  مستھلک پروژه مکلف بھ امور آتی میباشد: 
ای   - 3.1 ره ھ درج فق رایط من ت ش ر داش ا درنظ ھ را ب ا زمین ھ دارد ت ھ وظیف ام مربوط جزوت

ھ  دی ب ولیت بع ا درک مس ام ب رارداد و ع اص ق رایط خ ده ، ش تفاده کنن اد اس رایط نھ درج ش من
  متعھد پروژه مھیا بسازد. 

د را م 3.2 راد  متعھ زات، اف ایط و تجھی اس ، وس ا اجن ت ت ف اس ھ مکل ام مربوط ورد جزوت
ی  رارداد ال ی ق ھ  24بررس ل موج دون دالی ال ب ر ح د در غی اذ نماین یمم اتخ ورد تص اعت در م س

  کتبی ورسمی ھر گونھ مسولیت بعدی بدوش شان خواھد بود. 
ر  3.3 تثنایی انجنی ھ اس روژه را ب اختمانی پ ور س ھ در ام ق مداخل خاص ح ا اش خص و ی یچ ش ھ

ا  رارداد ) و ی ده ق د کنن رارداد و عق ده ق ور کنن ا ( منظ روژه و امراعط دیر پ ده ، م ارت کنن نظ
دارد، در  د،  ن ده باش ویض گردی ان تف خص برایش ای مش ولیت ھ ھ مس الحیت ک ده باص م نماین ھ

ک ابر ش ھ بن ور حاالتیک ھ درام ث مداخل وق باع ؤل ف ر مس خاص غی ا اش راد ی د اف ایت متعھ
ورت  ازات و در ص ورد مج انون م ت ق ر داش ا درنظ د، ب ایی گردن ده و شناس اختمانی گردی س

  لزوم تعقیب عدلی میگردند. 
ل ( 3.4 اد از قبی واقص، فس افتن از ن الع ی ورت اط روژه درص تھلک پ اد مس ای فس ال ھ اعم

انی، اج ب، تب ھ، تقل د، کاران ل باش رارداد دخی رای ق ع در اج اد موان ا ایج ار، ی ا ب ت ت ف اس )  مکل
رف  اختمانی در ظ ور س ت ام ت  24ریاس تھ و ریاس ان گذاش فر در جری ال ش ا ارس اعت ب س

کیل  ر تش ھ نف ل  از س د اق ت ح ھ ھیئ وع ذریع ھ موض ک ھفت ان ی دت زم اختمانی در م ور س ام
و آ ز عض ز ج تھلک نی دۀ مس ذا   نماین د و ھک ده  باش رارداده و ش ی ق ورد بررس د م ن میباش

اختمانی واداره  ور س ت ام ھ و ریاس ام مربوط ھ جزوت خص  ب ر مش ا نظ ویش را ب زارش خ گ
ت  زوم،   ریاس ورت ل د ودرص ھ نماین ر ورق ارائ ا ھ د از امض ور  بع ک راپ ی ی ت در ط مکلی

اده  درج م واد من ت م ر داش ا در نظ ا ب ت ھ اختمانی و ملکی ور س رارداد 58ام ام ق رایط ع و  ش
  سایر مواد مندرج شرایط عام و خاص قرارداد اجراات مقتضی را تعمیل مینمایند. 

ی  -3.5 زات دولت واد وتجھی ونل م تفاده پرس دم اس ا ازع ت دارد ت ھ مکلفی ام مربوط جزوت
د ل نمای ان حاص ذا اطمین رارداد ھ راات الزم  درق ال اج ن اعم ا ای دن ب ھ ش ورت مواج و در ص

ھ  دم توج ورت ع د در ص ولیت را نماین ت مس ورت تثبی ده در ص ر ش وارد ذک ا م ورد و ی ھ م ب
  بعدی بدوش شان خواھد بود. 

  )  مسولیت ریاست امور ساختمانی و اداره ملکیت ھا ( فرمایش دھنده
اختمانی-3.6 ت س دیر ریاس ث م ھ حی لكي  را ب ر مس ر انجنی ك نف ا ی ھ دارد ت قرارداد ( وظیف

  قرارداد تعیین نماید. امور پروژه الي ختم از جھت مراقبت ) پروژه 
ات  3.7 ی ، مشخص ات تخنیک ده منازع ل کنن ل و فص ع ح ث مرج اختمانی منحی ور س ت ام ریاس

ولیت  ا درک مس ری  ب ی و انجنی ور تخنیک ایر ام اری و س ام ک ل اجح ار و ب ھ ک ھ ، الیح ، نقش
  بعدی میباشد. 

ھ -3.8  ده و زمین تھ ش رارداد پنداش دارکات و ق ور ت ده ام ھیال کنن ث تس داری منحی ت خری ریاس
  سازد .میمساعد  حسب مواد قانون وطرزالعمل تدارکات  برای نھاد ھای نظارت کننده

ده و -3.9 ت کنن ر مراقب ت انجنی ودن امری حت ب ت تاازص ف اس ھ مکل ھ مربوط ھیالت قطع تس
  و طبقاً امضا ومھر نمایند.  ی اطمینان حاصل نمایدتصویرھای گزارش ھای قرارداد

د  -3.10 ھ متعھ اختمانی را ک ور س رفت ام زراش پیش ا گ ت ت ف اس ده مکل ارت کن ر نظ انجنی
  صحت ،سقم و محاسبھ آن تصدیق نماید  مربوطھ تھیھ مینماید مورد بررسی قرار داده و

ت  - 3.11 ف اس ھ مکل ھ مربوط ری قطع ھیالت انجنی ت تس لتاً آمری ار سلس رفت ک زارش پیش گ
ل را  ی تکمی داوم ال ت بطورمت وده اس دیق نم ی و تص ده بررس ارت کنن ر نظ ط انجنی ھ توس ک

ر  رای ھ رارداد ب د  15ق ال نماین یم ارس د. تنظ یم نماین وری تنظ اختمانیروز  ط ت س ھ ریاس  ب
    تسلیم نماید.طوری جھت اجرآت بعدی مطابق شرایط قرارداد  طوری تنظیم کھ 
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ھ  -3.12 اھم ب دیرقرارداد )  در تف روژه ( م دیر پ ریم ھیالت انجنی ھ وتس ام مربوط (  جزوت
ده)  ارت کنن ر نظ ھ  انجنی ام مربوط م  جزوت ب حک دارکات  104حس ل ت ت طرزالعم ف اس مکل

ی ک ل بیرون ا عوام روژه وی ار پ أخیر درک ورت ت اختمانی درص ور س ھ ام ورت موج ھ بص
ف  د توق داری میدھ ال وخری ت اکم ا وریاس اختمانی وملکیتھ ت س ی ، ریاس ت ال رع وق ھ اس  3ب

ماً  وم رس رار دادهی ان ق م  را درجری ھ حک ی ب رایط  98متک ب ش دارکات و حس ل ت رز العم ط
وده  ب نم ل و تعقی دالموقع را تعمی راات عن رارداد ) اج اص ق رایط خ تمم ش رایط م درج ( ش من

ت  ا ریاس اھم ب ا تف ا الزم اکم وب وری ھ رارداد  و منظ دیل ق ب تع ھ ترتی داری در حص ال وخری
  قبل از تکمیل میعاد قرارداد اقدامات الزم را مرعی خواھند نمود. 

دیرپروژه -3.13 دیرقرارداد)  م م (م اھش درحج ا ک زایش وی ورت اف ت درص ف اس مکل
رارداد ده  ق ارت کنن ر نظ زارش انجنی ب گ دالموقع حس رارداد عن ار ق اد اعتب رایط درمیع ب ش حس

رار داد ،  اص ق رایط خ تمم ش درج م داری من ال وخری ت اکم ا وریاس اختمانی وملکیتھ ت س ریاس
  میدھد. را درجریان قرار 

د  -3.14 ردد بای تفاده میگ ا اس ب وی احھ نص ھ درس اختمانی ك واد س اس و م ام اجن تم
رف رول (QC)ازط ار انجنیركنت ت ک رکت مت کیفی ھ ش ا ارای ھ ب ردد. البت د گ ارت وتأی د نظ عھ

ر ( ولي انجنی ت وقب واد بعدازتس رجنس وم رتیفكیت ھ احھ QAس ب وكاردرس ازه نص داً اج ) بع
دقیق  را دارد. ھ ت از ب اختمانیکھ نی ورات س ارت و ام ھ نظ از ب ھ نی اس ک از ، اجن ورت نی درص

دیرپروژه )  رارداد ( م دیر ق ھ م ورت موافق د، در ص تھ باش تررا  داش ی و بیش ازه بررس اج
دیل  ث تع ذکره منحی روژه مت رای پ الی ب وه م ت وج ورت موجودی ن درص ھ ای تھ ک ور   داش البرات
ی و  ن بررس د . ای رکت باش رای ش ت ب ل پرداخ د قاب ده و میتوان بھ ش رارداد محاس م ق در حج
اس  ت اجن ت  کیفی ت تثبی الی جھ وه م ت وج ورت موجودی واری در ص ای الزم البرات ت ھ تس

  بار در میعاد قرارداد صورت گیرد.   2ر از نمیتواند بیشت
  و سایر موارد مرتبط در شرایط نھاد استفاده کننده ، شرایط عام و خاص قرارداد  – 3.15

  تادیات پروژه:-4.0
  ی اسناد ضمیموی ذیل پرداختھ خواھدشد:تادیات بعدازتصدیق مسوولین وارایھ -4.1

ف: دیق  -ال روزه و تص ده پ ارت کنن ر نظ ت آمرانجنی ت ریاس ھ وھیئ ری قطع ھیالت انجنی ت تس ی
  امورساختمانی وملکیتھا.

  تصدیق آمریت ھای تسھیالت انجنیری ومدیریت ھای ساحوی و مرکز. -ب:
  مالحظھ شده مدیر پروژه ( مدیر قرارداد ) ریاست امورساختمانی و ملکیت ھا  -ج:
  ) 2.5و عکس ھای آن مطابق فقره(  2.7،2.5گذارش مطابق  -ج:
  2.10و 2.5یھ پیشرفت کار پروژه مطابق فقرهارا-د:
رارداد  -ذ: ولي ق ناد اص اس اس ھ اس ذکره را ب ورات مت ده  ام ام ش ام انج ت احج ولي قیم ات پ تادی

ده  ت ش ر داش ا درنظ ده ب راا ش ام اج ل احج ده و ب د ش اری تجدی الن ک روژه و پ اری پ الن ک ، پ
ر   ا درنظ ده ب دیق ش اری  و تص الن ک ربط و پ اي ذی دیریت ھ روژه ، م دیر پ د م ورد تائی ھ م ك

رار  داري  ق ال وخری رم اكم ت محت ا و ریاس اختماني وملكیتھ ور س ت ام ول ریاس ات مئس مقام
ھ  الي و بودج رم م ت محت ا و ریاس اختماني و ملكیتھ ور س ت ام ق ریاس د از طری ھ باش گرفت

ورم (م اس ف ھ اس ي ب اع مل ا7وزارت دف جام ومن ومي انس دیریت عم ور ) م ت ام بع ریاس
  ساختماني وملكیتھا قرار ذیل صورت میگرد 

با درنظر داشت بل احجام کاری تطبیقشده متناسب بھ  ) احجام عمومي كار پروژه 40قسط اول:بعد از اجراي (%
پول قیمت منظور شده پروسھ )30(%پالن کاری و پالن کاری تجدید شده توسط انجنیر نظارت کننده محاسبھ شده  و 

  یوم قابل اجراا میباشد. 30الی ھاي كاري اجرا شده قابل تادیھ میباشد 

ط دوم  رای(٪ : قس د از اج روژه70بع ار پ ومی ک م عم اری  )ازحج ام ک ل احج ت ب ر داش ا درنظ ب
ده  ارت کنن ر نظ ط انجنی ده توس د ش اری تجدی الن ک اری و پ الن ک ھ پ ب ب ده متناس ق ش تطبی

ب روژه  محاس اری پ م ک ده و از حج ای 60(%ھ ش ھ ھ ده پروس ور ش ت منظ ول قیم ر پ )دیگ
  یوم قابل اجراا میباشد.   30میشود الی کاری اجرا
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بند  12جز 
 1ماده  1

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

انی  )20(% ر آورد ث ھ ب رای پروس د از اج ورم بع ابق ف لیمی مط ت دوره تس ار و اک رفت ک پیش
ی و دار ومی پالیس دیریت عم ع م ـدام موان ت  کـــــ و دی و ج دم م ورت ع لی  در ص ی اص ای

د ھ میباش ا دی ل ت ا ب ی  ق و ن ـا ن رارداد ( قـــــ دیر ق ط م رارداد توس درج ق اختمانی من ور س ، ام
جل  داری س ال وخری ت اکم اختمانی و ریاس ور س ت ام وط ریاس عبات مرب روژه ) ،  ش دیر پ م

لی ھ ) تس ام مربوط تھلک ( جزوت ب مس ھ جان ده و ب ر گردی ای غی ز از دارای ھ ده و ج م داده ش
  منقول وزارت د فاع ملی  محسوب میشود.   

ی   10% اد گرانت ل میع د از تکمی رکت بع ا ش ھ ھ ده از حوال ع ش ات ) وض داری ( تامین ول نگھ پ
د  رکت متعھ ب ش ھ جان رتبط ب رارداد م ام ق رایط ع ای ش اده ھ ابق م واقص مط ع ن روژه و رف پ

   .قابل پرداخت میباشد 

  تادیات پروژه: -5
  ی اسناد ضمیموی ذیل پرداختھ خواھدشد:تادیات بعدازتصدیق مسئولین وارایھ -5.1

ف: ده -ال ارت کنن ر نظ دیق انجنی ھ در تص ری قطع ھیالت انجنی ت تس روژه، آمری ی پ
ت  ط ھیئ ی ) وتوس اد گرانت تم میع تم ( خ ان خ اختمانی ودر زم ور س رفت ام ان پیش جری

  ا؛ریاست امورساختمانی وملکیتھ
  تصدیق مدیریت ھای تسھیالت ساحوی ومرکزی ریاست امور ساختمانی؛ -ب:
  مالحظھ شد مدیر پروژه ( مدیر قرارداد ) ریاست امورساختمانی و ملکیت ھا؛ -ج:
  )؛ 2.5و عکس ھای آن مطابق فقره(  2.7گذارش مطابق  -د:

  ؛وسایر موارد مندرج 2.5، 2.7ی پیشرفت کار پروژه مطابق فقرهارایھ-ھـ:
ده -ز: ق ش ام تطبی ت احج اس قیم ھ اس ولي ب ات پ الن تادی ولي، پ ناد اص اختمانی، اس ور س ی  ام

ربط  اي ذی دیریت ھ روژه، م دیر پ د م ورد تائی ھ م ده ك د ش اری تجدی الن ک روژه و پ اری پ ک
ھ  رار گرفت داري  ق ال وخری ت اكم ا وریاس اختماني وملكیتھ ور س ت ام ول ریاس ات مئس ومقام

ت ام ق ریاس د ازطری ھ باش ي ب اع مل ھ وزارت دف الي وبودج ت م ا و ریاس اختماني وملكیتھ ورس
ورم (م اس ف ل 7اس رار ذی ا ق اختماني وملكیتھ ور س ت ام ابع ریاس جام ومن ومي انس دیریت عم ) م
  صورت میگیرد: 

راي (% د از اج ط اول: بع الن 40قس اری وپ الن ک ھ پ ب ب روژه  متناس ار پ ومي ك ام عم ) احج
ر  ط انجنی ده توس د ش اری تجدی ده  و(%ک بھ ش ده محاس ارت کنن ده  )30نظ ور ش ت منظ ول قیم پ

  یوم قابل تادیھ میباشد. 30پروسھ ھاي كاري اجرا شده الی 
راي (% د از اج ط دوم : بع الن 70قس اری وپ الن ک ھ پ ب ب روژه  متناس ار پ ومي ك ام عم ) احج

ده  و(% بھ ش ده محاس ارت کنن ر نظ ط انجنی ده توس د ش اری تجدی ت  )60ک ول قیم ر پ ور دیگ منظ
  یوم قابل تادیھ میباشد. 30ی پروسھ ھاي كاري اجرا شده الی شده

راي (%  د از اج وم:  بع ط س الن 90قس اری وپ الن ک ھ پ ب ب روژه  متناس ار پ ومي ك ام عم ) احج
ده و(% بھ ش ده محاس ارت کنن ر نظ ط انجنی ده توس د ش اری تجدی ور  )80ک ت منظ ول قیم ر پ دیگ

ده یش ده ال را ش اري اج اي ك ھ ھ ی را  30 ی پروس ا ن رآورد ث ان ب د؛ ھمچن ھ میباش ل تادی وم قاب ی
  میتوان ھمزمان با برآورد گزارش پیشرفت کار قسط سوم انجام داد؛

لیمی 20(% ت دوره تس ار واک رفت ک انی پیش رآورد ث ھ ب رای پروس د از اج ده بع اقی مان ) ب
د ورت ع اختمانی  در ص ت س لی ریاس ی اص ی ودارای ومی پالیس دیریت عم ورم م ابق ف و مط م م

دیر  ط م رارداد توس درج ق اختمانی من ور س د، ام ھ میباش ا دی ل ت ونی  قاب ا ن ع ق دام موان ت  ک و دی ج
ال  ت اکم اختمانی و ریاس ور س ت ام وط ریاس عبات مرب روژه )،  ش دیر پ رارداد ( م ق
زء  ود و ج لیم داده میش ھ) تس ام مربوط تھلک ( جزوت ب مس ھ جان ده وب جل گردی داری س وخری

  میشود. ؛ ول وزارت د فاع ملی  محسوبازدارای ھای غیرمنق
روژه   10% ی پ اد گرانت ل میع د از تکمی رکت بع ا ش ھ ھ ده از حوال ع ش ات) وض ول ( تامین پ

ای  اده ھ ابق م واقص مط ع ن د  55و  52ورف رکت متعھ ب ش ھ جان رارداد ب ام ق رایط ع ایر ش و س
  قابل پرداخت میباشد.  
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بند  12جز 
 1ماده  1

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

  فسخ قرارداد : -5.0
ام   -5.1 رایط ع رتبط ش واد م ایر م ای و س اده ھ درج  م رایط من الوه برش ع

رارداد ،  ف ق ورت توق رانھ در ص اخیر در خودس ا ت ار و ی ان ك در جری
اخیر (% ر روز ت ـابل ھ روژه در مقــــــ ار پ وعي 0.1ك ت مجم ) از قیم

د ت آن میباش ھ پرداخ ور ب د مجب ركت متعھ ذ، ش ھ اخ ور جریم روژه ط د  پ بع
ر از  روژه کمت اری پ ورات ک ورتیکھ ام ھ در ص وم جریم ت ی از بیس

عی 80(٪ ده س د ش ورات عق رای ام راردادی  در اج د و ق ھ باش یش رفت ) پ
انون  ق ق خ و طب رارداد فس د ق ام ندھ رعت انج ھ س ار را ب د و ک رج ندھ ھ خ ب
ت . در  د گرف ورت خواھن ورد ص د برخ رکت متعھ ا ش دارکات ب ت

اری پ ورات ک ورتیکھ ام تر از (٪ص خ 80روژه پیش د فس ھ باش یش رفت ) پ
ھ (٪ ع روزان ا وض د ب رکت متعھ وده ش ت نب ع دول ھ نف رارداد ب ) از 0.1ق

اخیر  ھ ت رارداد جریم انیدن ق ال رس ھ اکم ھ پای ی ب روژه ال وعی پ ت مجم قیم
د از( ٪ ھ نبای ن جریم ردد و ای د 10گ اوز نمای روژه تج وعی پ ت مجم )  قیم

ھ (٪ اخیر ب ھ ت ورتیکھ جریم د و 10در ص روژه برس وعی پ ت مجم ) قیم
د  رکت متعھ ا ش دارکات ب انون ت ق ق د، طب ده باش تم نگردی رارداد خ م ق از ھ ب

  برخورد صورت گیرد . 
  : ومجبره  حوادث غیر مترقبھ -6.0
ور -6.1 بیني آن ط ھ پیش ت ك االت اس ارت از ح ھ عب ر مترقب وادث غی ح

وادث  وع ح ارت از وق د و عب ن میباش ا ممك ق ن االت دقی ھ ح دود ب ھ مح ک
ي و  ات زمین ا ، اف ـان ھ ش فشــ اري ، ات راض س ان ، ام ھ، طوف (زلزل
اي  كتور ھ ارتي س ط تج ع رواب رب ، قط مي ح الن رس ماوي ، اع س
التي  اي مواص دش راه ھ ھ بن ارجي در نتیج ابع خ ا من ي ب ي و دولت خصوص

ابات  داركات ، اعتص رض ت دول غ ین ال ارتي ب ی و تج ات مردم ،اعتراض
ل  روژه در مقاب د پ ھ نشرمیرس ت ب رف دول ھ ازط وعات ك ره موض و غی

د  كتگي  دركارمتعھ دش وس ث بن دهوباع ذا ) گردی وده و ھک د، ب نمیباش
ده)  ایش گیرن ده و فرم ایش دھن رارداد ( فرم انبین ق رول ج ارج از کنت خ

ود  ر نم د منحص ھ باش ر مترقب وادث غی دن ح یش آم ت پ ره  در حال ومجب
د  ھ دارن رارداد  موافق رفین ق ل ط ی و قاب ل  تالف ده قاب ایع  ش ان  ض ھ زم ک

راات الزم  دیل و اج تلزم تع وده و مس اد قرارب ل میع ل از تکمی ران قب جب
  میباشد. 

  حکم نھایی: 
ب  وده و حس رارداد ب رفین ق رای ط یالت  الزم ب ث تفص ذا منحی رایط ھ ش
حیحات  ر آن تص د ھ ر میباش ل تغی رارداد قاب ر ق رایط ھ ھ ش ر ب وال نظ اح

رات   ن وتغی درج ای رایط من ھ ش اره ب تثنایی و اش رایط اس وان ش ھ عن الزم ب
  ارداد مربوطھ قابل تطبیق میباشد.رھنمود تعدیل گردید و در قر



 
 

63 
 
 

بند  14جز 
 1ماده  1

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

{رياست امورساختمانی وملکيت ها وزارت دفاع ملی واقع ناحيه دهم جوارشفاخانه فرمايش دهنده اداره
  داودخان }ميباشد.سردارمحمد 

بند  17جز 
 1ماده  1

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

به  )يوم192بعد ازتاريخ عقدقرارداد به مدت ( { یتاريخ تخمينی تکميل برای تمام کار امور ساختمان
  } می باشد.  شمول روز های جمعه و رخصتی

 

بند  20جز 
 1ماده  1

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

کاراست که ازطرف رياست امورساختمانی وملکيت ها بعد ازعقدقرارداد مديرمراقبت کننده { مدير پروژه
 .}تعين ميگردد

بند  22جز 
 1ا ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

متردرساحات كمپ بازي خیل ارغندي  100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق {یساحه کار امور ساختمان
متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي ، چھارحلقھ چاه عمیق  80بھ عمق وداخل گارنیزیون داراالمان  لواء فرقھ  ، یك حلقھ 

متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو  80بھ عمق 
قع لتھ بند  وفرقھ خاك متر درساحات كندك كمپ داوود وا 200دروازه بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  6وپوستھ كندك 

} ) كابل111مربوط فرقھ ( نھامتردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ بشمول شبكھ برق آ 60جبار، یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق 
  ميباشد.دوريه  ورق}3{ تعداد وکروکی نقشه 

 1بند  25جز 
شرايط   1ماده 

 عمومی قرارداد

 می باشد. }بعد ازتاريخ عقدقرارداد  { یتاريخ آغاز کار امور ساختمان

 1بند  29جز 
شرايط  1ماده 

  عمومی قرارداد

متردرساحات كمپ بازي خیل ارغندي وداخل  100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق { امورساختمانی شامل
چھارحلقھ چاه عمیق بھ متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي ،  80گارنیزیون داراالمان  لواء فرقھ  ، یك حلقھ بھ عمق 

متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ  80عمق 
متر درساحات كندك كمپ داوود واقع لتھ بند  وفرقھ خاك جبار، یك  200دروازه بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  6كندك 

بل  }) كابل111مربوط فرقھ ( نھامتردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ بشمول شبكھ برق آ 60ھ عمق حلقھ چاه عمیق ب
 ميباشد. دوريه  )ورق 5.1 احجام کاری به تعداد(

 2بند 
 2ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

راي (% د از اج ط اول: بع الن 40قس اری وپ الن ک ھ پ ب ب روژه  متناس ار پ ومي ك ام عم ) احج
د  اری تجدی ده  و(%ک بھ ش ده محاس ارت کنن ر نظ ط انجنی ده توس ده  )30ش ور ش ت منظ ول قیم پ

  یوم قابل تادیھ میباشد. 30پروسھ ھاي كاري اجرا شده الی 
راي (% د از اج ط دوم : بع الن 70قس اری وپ الن ک ھ پ ب ب روژه  متناس ار پ ومي ك ام عم ) احج

ده  و(% بھ ش ده محاس ارت کنن ر نظ ط انجنی ده توس د ش اری تجدی ور  )60ک ت منظ ول قیم ر پ دیگ
  یوم قابل تادیھ میباشد. 30ی پروسھ ھاي كاري اجرا شده الی شده

راي (%  د از اج وم:  بع ط س الن 90قس اری وپ الن ک ھ پ ب ب روژه  متناس ار پ ومي ك ام عم ) احج
ده و(% بھ ش ده محاس ارت کنن ر نظ ط انجنی ده توس د ش اری تجدی ور  )80ک ت منظ ول قیم ر پ دیگ

ده اي كش ھ ھ ی ی پروس ده ال را ش ی را  30اري اج ا ن رآورد ث ان ب د؛ ھمچن ھ میباش ل تادی وم قاب ی
  .میتوان ھمزمان با برآورد گزارش پیشرفت کار قسط سوم انجام داد
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بند  9جز 
 2ماده  3

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 

 

 

 

  :شامل قرارداد می باشند اسناد ذيل

(ج) افر داوطلب (د) ،(ب) نامه قبولی ،(الف ) موافقتنامه{ 
 ،(هــ)شرايط عمومی قرارداد ،شرايط خاص قرارداد

،(س) بل احجام(ز) نقشه هاانجنيری وتخنيکی،(و) مشخصات
 }،اليحه کارکار

 1بند 
 3ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

   زبان آفر ميباشد.همان زبان قرارداد . ميباشد }دری وياپشتو{زبان قرارداد 

 

افذه ن قانون تدارکات،احکام طرزالعمل تدارکات وسايرقوانين{قانون نافذ بر اين قرارداد 
  .می باشد}جمهوری اسالمی افغانستان

 

 1بند 
 8ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

درصورتيکه قراردادی{جدول فعاليت های قراردادی ديگر 
)شرايط عمومی8)ماده (1قرارداد فرعی داشته باشد مطابق بند(

قرارداد جدول فعاليت خويش را بادرنظرداشت جدول فعاليت
}قراردادی اصلی وفرعی وساير قرارداديان ان تنظيم نمايد

 ميباشد.

 1بند 
 9ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 ميباشد.} امر پروژه وانجينر ساحه {کارمندان کليدی 

 

 

 1بند 
 13ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 ميباشد: طور ذيل حذفمبلغ حد اقل بيمه و مبالغ قابل 

مطابق{، تآسيسات، و مواد خام یامور ساختمان برای  
وسايرقوانيندرمورد بيمه بيمه قوانين وپاليسی نافذه 

 .} مربوط دوطلب می باشدنافذه ،
 
 

 1بند 
 14ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

،ساحه مربوطه{شماال :ويا حدود اربعه ساحه بررسیگزارشات 
}ساحه مربوطهغربا ساحه مربوطه ،شرقا ربوطهمساحه جنوبًا 

 ميباشد. مطابق ماسترپالن وکوردينات ذکر شده
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 1بند 
 15ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

مدير پروژه بايد به استعالمات درمورد شرايط قرارداد ، نقشه{
}نمايدها ، بل احجام کار مشخصات ووضعيت پروژه جواب ارائه 

 

 

بند  1بند 
شرايط  21

عمومی 
 قرارداد

 . }می باشدبعد ازتاريخ عقدقرارداد {ساحه  تسليمیتاريخ 

 

 

 62ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

مطابق به قانون{نهاديکه از روش حکميت آن استفاده ميگردد 
 }ميباشد.حکيمت، 

 محل حکميت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. 

 

 

 

  

 کنترول زمانب.   

 1بند 
 25ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

قراردادبه{قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جريان 
 . })يوم قراردادی پالن کاری خويش را ارائه بدارد5مدت (

 

 

 3بند 
  25ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

درجريان{ميعاد ميان تجديد برنامه کاری امور ساختمان
)يوم قراردادی جهت تجديد وياتصحيات پالن10( قراردادبه مدت

 .} کاری خويش را ارائه بدارد

 

در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد،
 ه دشمعطل قرارداده }فيصد پنج) %5({بعدی مبلغپرداخت از

الی ارائه پالن کاری تجديد شده معطلی پرداخت ان ادامه ميابد.

 1بند 
  26ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 

رياست محترم دفتر مقام 19/9/1392) مورخ 3119قرارمکتوب نمبر (
وزارت دفاع ملی وامر وزارت محترم ماليه ودفتر محترم

 .  سيستيکا اضافه کاری قابل مجرائی نمی باشد
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 ج.  کنترول کيفيت

 1بند 
 33ماده 

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 :ميعاد رفع نواقص

ميعاد گرنتی بعد ازتکميلدر)روز،و5کار( درجريان{ 
)روز می باشد،7کارواطالعيه رسمی مديرپروژه به مدت (

متعهدمکلفت است درمدت تعين شده نواقصات را رفع
 .}نمايد

 1بند 
  40ماده

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

  

 1بند 

 45ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

  .}نيستقابل تعديل :{ شرايط عمومی قرارداد 47قرارداد مطابق ماده 

  

 2بند 
 46ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

بعد ازختم ميعاد-1{فيصدی تناسب پرداخت های تامينات 
 )فيصد.10کارواکت مکمل تسليمی پروژه تضمين اجرا قرارداد (

بعد ازختم ميعاد گرنتی ورفع نواقصات پروژه پول تامينات -2
 ميباشد.} )فيصد5گرنتی (
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 1بند 
 47ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

قيمت مجموعی قرارداد در از) فيصد1.0اندازه جريمه تاخير (
مقابل هر روز تاخير می باشد. حد اکثر رقم پولی جريمه تاخير

) فيصد قيمت مجموعی قرارداد می باشد،10يا غيابت الی (
درصورت توافق به تکميل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جريمه

 تاخير برای هر قسمت قابل وضع می باشد.

 1بند 
 48ماده 
شرايط 
عمومی 

 ردادقرا

}فيصد قيمت نهايیصفر{انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
قرارداد در فی روز ميباشد. حد اعظمی انعام برای انجام تمام

 }فيصد قيمت نهايی قرارداد ميباشد. صفرامور ساختمان{

 

 

 1بند 
 49ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 .} قابل تطبيق نيست { پيش پرداخت

 
 
 
  
 
 

 1بند 
50ماده 

شرايط 
عمومی 
قراردا

 د

 میباشد. } فیصد از قیمت نھائی قرار داد ده{مبلغتضمین اجراء 

بھ شکل  ضمانت بانکی بادرنظرداشت مندرجات شرطنامھ ازطریق مراجع ذیربط تضمین اجرا
)یوم توسط داوطلب 10ازیکی ازبانک ھا معتبر کشوربعد ازصدور نامھ قبولی  درمدت  الی (

  ارائھ گردد.برنده 

 

  

 

 

 

 هـ. 1بند 

 ختم

 قرارداد

 56ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 ارائه نقشه ها و يا رهنمود های عملياتی و مراقبت به

بشمول کورکی ساحه وطبقبعد ازختم قراردادی ويامتعهد {تاريخ 
  صورت می گيرد. }قرارداد ارائه بدارد
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 2بند 
 56ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

نقشه ها و يا رهنمود های عملياتی و مراقبتدرصورت عدم ارائه 
،شرايط عمومی قرارداد 58ماده  1به تاريخ مشخص شده بند 

) شرايط عمومی56) ماده (1الی دريافت مواد مندرج بند({مبلغ
قرارداد توسط متعهدتکميل نگردد پول از تامينات پرداخت شده

 .}سترداد نخواهد گرديد اازمجموع قرارداد 5%

بند  6جز 
 57ماده  2

شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 :حد اکثر تاخير 

در صورت توقف در جریان کارو یا تاخیر در کار  خساره ھای نقدی برای تمام امورساختمانی 
فیصد ازقیمت مجموعی پروژه طور جریمھ شرکت متعھد  }1.0{پروژه در مقابل ھر روز تاخیر 

امورات کاری پروژه ن می باشد بعدازبیست یوم جریمھ درصورتیکھ آمجبور بھ پرداخت 
) پیشرفتھ باشدوقراردادی دراجرای امورات عقدشده سعی بھ خرچ ندھدوکاررابھ 80کمتراز(%

سرعت انجام ندھدقرارداد فسخ وطبق قانون تدارکات با شرکت متعھدبرخوردصورت خواھندگرفت 

فیصد پیشرفتھ باشد فسخ قرار داد بھ نفع دولت  80ز در صورتیکھ امورات کاری پروژه بیشتر ا
)ازقمیت  مجموعی پروژه الی بھ پایھ اکمال رسانیده 1.0نبوده شرکت متعھد بھ وضع روزانھ (%

  ) قیمت مجموعی پروژه تجاوزنماید. 10قرارداد جریمھ تاخیرگردد واین جریمھ نباید از(%

بازھم قرارداد ختم نگردیده برسدو قیمت مجموعی پروژه ) 10(%بھدرصورتیکھ جریمھ تاخیر 
 باشدقرارداد فسخ وطبق قانون تدارکات باشرکت متعھد برخوردصورت گیرد.

 1بند 
 59ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد 

فيصدی قابل تطبيق به ارزش کار امور ساختمان تکميل
ناشده که بيانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکميل

 :کار امور ساختمان 

 

 1بند 
 61ماده 
شرايط 
عمومی 

 قرارداد

 .}نظربه محاسبه ازطرف مديرپروژه وهئيت براورد ثانی فيصدی ان تعين خواهد گرديد {

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  اجرا شرايط و تخنيکی مشخصات  ششم: قسمت
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  عمومی مشخصات  مورد در ها يادداشت

{اين يادداشت صرف جهت ترتيب مشخصات تخنيکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد اين معلومات در اسناد نهايی شامل نمی 
  باشند} 

مشخصات تخنيکی واضح و دقيق يک پيش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان 
 ميباشد.  

در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنيکی طوری ترتيب گردد تا سبب ايجاد رقابت بيشتر گرديده و توضيحات واضح طرز 
رک شده را داشته باشد. اين صرف بخاطر اطمينان اقتصادی، مثمريت و منصفانه کار، مواد خام، و انجام امور ساختمان تدا

  بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و  تسهيل پروسه ارزيابی آفر گردد، می باشد. 

مشخصات تخنيکی بيانگر اينکه تمام اجناس و مواد خام ترکيب شده کار امور ساختمان جديد، غيرمستعمل، آخرين يا جديدترين 
مواد باشد، مگراينکه در قرارداد طور ديگری تذکر رفته  ديزاين لهای فعلی، و شامل تمام پيشرفت های اخير در طرح  ومود

  باشد.

مشخصات تخنيکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده ميباشد. اکثر مشخصات تخنيکی که برای اجرای قرارداد  
انجنير تحرير ميگردند. مشخصات تخنيکی معياری با کاربرد فراگير تمام سکتور امورساختمانی مناسب باشد، از جانب اداره يا 

 ها وجود ندارد، اما اصول و عرف پا بر جا موجود در اين اسناد منعکس گرديده است. 

معياری سازی مشخصات تخنيکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرايط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، 
مشخصات تخنيکی عمومی  .مسکن شهری، آبياری، و تامين آب سبب صرفه جويی در تدارکات عامه ميگردددر، قطار آهن،بنا

شامل طرزکار، مواد و تجهيزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده ميگردد، ميباشد. ضروری نيست تا در هر قرارداد امور 
ميمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنيکی عمومی باشد. ساختمان مشخص استفاده گردد.  هرگونه حذف يا ض

مشخصات تخنيکی عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و يا توسط سازمان 
  ) صادر شده باشد. ISO(بين المللی استاندرد 

توجه داشت که مشخصات تخنيکی ترتيب شده محدود نباشد. مشخصات تخنيکی تهيه شده از نهاد های داخلی يا بين المللی مبين 
اين باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنيکی بوده و مشخصات تخنيکی معادل يا باالتر از معيارات ذکر 

  مونوی ذيل در شرايط خاص يا مشخصات تخنيکی درج گردد.  شده، قابل قبول ميباشد. جهت تطبيق، ماده ن

   ها کود و ها معيار بودن معادل

درصورتيکه از معيارات و کود های خاص جهت تهيه  اجناس و خدمات، انجام يا آزمايش امور ساختمان اشاره شده باشد، 
که صريحاً طور ديگری تذکر رفته باشد. هرگاه آخرين ويرايش معيارات مناسب تحت اين قرارداد قابل تطبيق ميباشد. مگر اين

معيارات و کود ها از نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان يا از کشور يا منطقه خاص باشد، معيار های ديگر معادل يا باالتر 
ص شده مشخ از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدير پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت ميان معيار های

) روز قبل از توافق کتبی مدير پروژه، آن را 28و معيار های بديل پيشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جريان (
به مدير پروژه تسليم می نمايد.  در صورتيکه انحراف پيشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل يا باالتر از 

 نمايد.   اردادی معيار های مشخص شده اسناد داوطلبی را برآوردهکيفيت مشخص شده نباشد، قر
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 ها نقشه  هفتم قسمت

 

 ها نقشه و ها يادداشت

 :نقشه های واقعی بشمول پالن ساحه به اين بخش 

 .) 2.5 ( : نقشه به تعداد 

  بوده.)دو رويه  ورق دواعشاريه پنج (:ها وکروکی نقشهشماره 
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 17کار احجام بل   هشتم قسمت                              

 کار احجام بل درمورد ها يادداشت

 اهدافصرف معلومات برای ترتيب بل احجام کار به اداره بوده و در اسناد نهايی شامل نميگردد.  اين يادداشت

 اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

  ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهيه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب ميگردد؛ -1
 شده جهت ارزيابی امور ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد.ارائه بل احجام کار قيمت گذاری  -2

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقالم در بل احجام کار با جزئيات کافی ارائه ميگردد. همچنان امور ساختمان با 
نجام و سبب بررسی مصارف از جهات مختلف تفکيک بخش ها يا امور ساختمان با ماهيت مشابه که در ساحات مختلف، شرايط مختلف ا

 ميگردد، صورت گيرد.   

  جدول مزد کار با درنظرداشت نياز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار بايد تا حد ممکن ساده و خالصه باشد. 

ی شتر باشد. جهت بررسجدول کار روزانه صرف زمانی شامل ميگردد که احتمال امور ساختمان پيش بينی نشده بيرون از بل احجام کار بي
  واقعی بودن نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذيل ميباشد:

لست بخش های مختلف نيروی کار، مواد و تاسيسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده يا قيمت ها درج ميگردد،  -1
 به قراردادی با بيانيه شرايط پرداخت امور ساختمان

 مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قيمت گذاری ميگردد.  -2

  مبالغ احتمالی 

  يک مبلغ احتمالی عمومی برای شرايط احتمالی فزيکی (افزايش مقدار) در بل احجام کار شامل ميگردد. 

  همچنان هزينه احتمالی برای افزايش ممکن قيمت منحيث مبلغ احتمالی در بل احجام کار قيمت گذاری شده ارائه ميگردد. 

 شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهيل تصويب بودجه و جلوگيری از درخواست دورانی برای نياز های آينده ميگردد. 

) روش استفاده و مقام با صالحيت منظور کننده آن که معموالً مدير پروژه ميباشد، در Contingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی (
  محاسبوی اشتباهات  تصحيح شرايط خاص قرارداد ذکر ميگردد.

حيح و هر را تصهرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در  قيمت فی واحد يا قيمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از تسليمی آفر آن
ام جتصحيح توسط شخص با صالحيت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل احجام کار توام با بيانيه ذکر مقدار مجموعی اصالحات وارده در بل اح

  کار قيمت گذاری شده، ارائه ميگردد.

  اداره يادداشت ذيل را در هر بل احجام کار ذکر می نمايد:

  }اصالحات محاسبوی بوده و توسط شخص با صالحيت که آفر را امضا نموده، امضا گرديده استدوريه  ورق 5.1 برگيرنده {اين بل احجام کار در 
متردرساحات كمپ بازي خیل ارغندي وداخل گارنیزیون داراالمان   100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق   یاحجام پروسھ کار یمواد واجرا ھیتھ

متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ  80متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي ، چھارحلقھ چاه عمیق بھ عمق  80ھ بھ عمق لواء فرقھ  ، یك حلق
متر درساحات كندك  200دروازه بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  6نمبردوم بطره واقع دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ كندك 

) 111مربوط فرقھ ( نھامتردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ بشمول شبكھ برق آ 60واقع لتھ بند  وفرقھ خاك جبار، یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق كمپ داوود 
 .كابل

  افغانی صحت است.  )                                    قرار شرح فوق  قيمت مجموعــی هذا  مبلغ (
 

 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

  

                                                 
رارداد {در قرارداد ھای بالمقطع، بل احجام کار صرف جھت ارائھ معلومات بوده و الزام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میشود و  وابستھ بھ ق  17 

  ھ گردیده و اسناد مربوط بھ قرارداد میباشد.}نیست. جدول فعالیت ھا توسط داوطلب تھی

 تعداد قیمت مجموعی
 اقالم

 تفصیالت

شماره
 

 بھ ارقام  بھ تحریر
    مواد ساختمانی -- 1 
    مواد ابرسانی 97 2 
    مواد برق 35 3 

     میــــــــــــــــــــــــــزان 132
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متر درساحات كندك كمپ داوود واقع لتھ بند  وفرقھ خاك جبار مربوط  200مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات حفردوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ
  .) كابل111فرقھ (

 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

 

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی

      400 متر
انج به عنمق  14به قطرحفردوحلقه چاه عميق 

 مترتوسط دستگاه  روتوري. 200
1 

      2 پايه
انج زيرابي  3تهيه ونصب واترپمپ 

HP,30KW40  متر  270قدرت پرتاب
 .همچون يامعادل آن درجه اول ايتالوي

2 

      400 متر
انج فلترداروبدون  8تهيه وتمديد نل كسينگ 

 درجه اول وطني. 80سكيچوال  PVCفلتر
3 

      28 مترمكعب
جغل كرش نخودي سورت شده دراطراف 

 كسينگ 
4 

      480 متر
درجه  PEانج پلوتلين  1.5تهيه وتمديد نل 

 اول وطني براي داخل چاه و وصل به شبكه .
5 

      2 عدد
انج  1.5درجه  90تهيه ونصب زانوخم 

 درجه اول وطني. PEپلوتلين 
6 

      2 عدد
درجه  PEانج پلوتلين  1.5تهيه ونصب وال 

 اول وطني.
7 

      4 عدد
انج برنجي  1.5تهيه ونصب تنبه وال 

 .همچون يامعادل آنجرمني
8 

      4 عدد
درجه  PEانج پلوتلين 1.5تهيه ونصب پيوند

 اول وطني.
9 

      10 عدد
درجه  PEانج پلوتلين 1.5تهيه ونصب سامي 

 اول وطني.
10 

      8 عدد
 PEانج پلوتلين  1.5تهيه ونصب اشتت 
 درجه اول وطني.

11 

      2 جوره
انج آهني درجه اول  1.5تهيه ونصب خمود 

 وطني.
12 

      2 كلچه
تهيه البرتيب واترپروف درجه اول 

 .همچون يامعادل آنتركي
13 

      16 ساعت
كمپرسورتست جهت پاك كاري چشمه هاي  

 ساعت . 8چاه براي هرچاه 
14 

      16 ساعت
براي هرچاه پمپ تست جهت صفا كاري چاه 

 ساعت . 8
15 

      840 متر
درجه اول mm10تهيه وتمديد كيبل فوالدي 

براي محكم نمودن  همچون يامعادل آنتركي
 واترپمپ.

16 

      2 باب

منهول براي ودهنه چاه ازخشت پخته درجه 
ازمخلوط ريگ  150اول با مصاله مارك 

) معه سرپوش x0.8x1)m1وسمنت به ابعاد 
 امورات ايجابي ان.چدني با تمام 

17 

      2 مترمكعب

ازمخلوط  150كانكريت بدون سيخ بامصاله مارك 
ريگ ، جغل كرش وسمنت دركاراطراف دهنه چاه به 

) وكف مهنول دهنه چاه با X0.2X2)M2ابعاد 
 امورات ايجابي ان.

18 

      40 مترمكعب
كندن كاري وپركاري مسيرپايپ آب به ابعاد 

X0.6X0.8)M40 غربال شده موجوده ) ازخاك
 ساحه.

19 

  میزان 
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متر درساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع  80مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات حفرچھار حلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ
  .) كابل111دروازه بت خاك مربوط فرقھ ( 6دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ كندك 

 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

 قیمت
جاماح واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی شماره تفصیالت مملکت 

      320 متر
انج به  12حفرچهارحلقه چاه عميق به قطر

 مترتوسط دستگاه  روتوري. 80عنمق 
1 

      4 پايه
انج زيرابي  1تهيه ونصب واترپمپ 

HP,1.5KW2  متر درجه  100قدرت پرتاب
 .همچون يامعادل آن اول ايتالوي

2 

      320 متر
فلترداروبدون انج  8تهيه وتمديد نل كسينگ 

 درجه اول وطني. 80سكيچوال  PVCفلتر
3 

      12 مترمكعب
جغل كرش نخودي سورت شده دراطراف 

 كسينگ 
4 

      480 متر
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه وتمديد نل 

 وطني براي داخل چاه و وصل به شبكه .
5 

      4 عدد
انج پلوتلين  1درجه  90تهيه ونصب زانوخم 

PE .درجه اول وطني 
6 

      4 عدد
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه ونصب وال 

 وطني.
7 

      8 عدد
 انج برنجي جرمني 1تهيه ونصب تنبه وال 

 .همچون يامعادل آن
8 

      8 عدد
درجه اول  PEانج پلوتلين 1تهيه ونصب پيوند

 وطني.
9 

      20 عدد
درجه اول  PEانج پلوتلين 1تهيه ونصب سامي 

 وطني.
10 

      16 عدد
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه ونصب اشتت 

 وطني.
11 

      4 جوره
انج آهني درجه اول  1تهيه ونصب خمود 

 وطني.
12 

      4 كلچه
 تهيه البرتيب واترپروف درجه اول تركي

 .همچون يامعادل آن
13 

      32 ساعت
كمپرسورتست جهت پاك كاري چشمه هاي چاه  

 ساعت 8براي هرچاه 
14 

      32 ساعت
 8پمپ تست جهت صفا كاري چاه براي هرچاه 

 ساعت.
15 

      680 متر
درجه اول mm 10تهيه وتمديد كيبل فوالدي 

براي محكم نمودن  همچون يامعادل آنتركي
 واترپمپ.

16 

      4 باب

منهول براي ودهنه چاه ازخشت پخته درجه اول 
ازمخلوط ريگ وسمنت به  150با مصاله مارك 

) معه سرپوش چدني با تمام x0.8x1)m1ابعاد 
 امورات ايجابي ان.

17 

      4 مترمكعب

 150كانكريت بدون سيخ بامصاله مارك 
ازمخلوط ريگ ، جغل كرش وسمنت 

) X0.2X2)M2دركاراطراف دهنه چاه به ابعاد 
 وكف مهنول دهنه چاه با امورات ايجابي ان.

18 

      80 مترمكعب
كندن كاري وپركاري مسيرپايپ آب به ابعاد 

X0.6X0.8)M40 ازخاك غربال شده (
 موجوده ساحه.

19 

  میزان 
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  .) كابل111متر درساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ مربوط فرقھ ( 60مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات حفریك حلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ
  

 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی

   
 متر

60  
انج به عنمق  12حفريك حلقه چاه عميق به قطر

 مترتوسط دستگاه  روتوري. 60
1 

   
 پايه

1  
انج زيرابي  1تهيه ونصب واترپمپ 

HP,1.5KW 2 متر درجه  100قدرت پرتاب
 .همچون يامعادل آن اول ايتالوي

2 

   
 متر

60  
انج فلترداروبدون  8تهيه وتمديد نل كسينگ 

 درجه اول وطني. 80سكيچوال  PVCفلتر
3 

   
 مترمكعب

3  
جغل كرش نخودي سورت شده دراطراف 

 كسينگ 
4 

   
 متر

100  
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه وتمديد نل 

 وطني براي داخل چاه و وصل به شبكه .
5 

   
 عدد

1  
انج پلوتلين  1درجه  90تهيه ونصب زانوخم 

PE .درجه اول وطني 
6 

   
 عدد

1  
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه ونصب وال 

 وطني.
7 

   
 عدد

2  
انج برنجي  1تهيه ونصب تنبه وال 

 .همچون يامعادل آنجرمني
8 

   
 عدد

2  
درجه اول  PEانج پلوتلين 1تهيه ونصب پيوند

 وطني.
9 

   
 عدد

5  
درجه اول  PEانج پلوتلين 1تهيه ونصب سامي 

 وطني.
10 

   
 عدد

4  
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه ونصب اشتت 

 وطني.
11 

   
 جوره 

1  
انج آهني درجه اول  1تهيه ونصب خمود 

 وطني.
12 

   
 كلچه

1  
 همچونتهيه البرتيب واترپروف درجه اول تركي

 .يامعادل آن
13 

   
 ساعت

8  
كمپرسورتست جهت پاك كاري چشمه هاي چاه  
. 

14 

     15 كاري چاه .پمپ تست جهت صفا   8 ساعت

   
 متر

130  
درجه اول  mm10تهيه وتمديد كيبل فوالدي 

براي محكم نمودن  همچون يامعادل آنتركي
 واترپمپ.

16 

   

 باب

1  

منهول براي ودهنه چاه ازخشت پخته درجه اول 
ازمخلوط ريگ وسمنت به  150با مصاله مارك 

) معه سرپوش چدني با تمام x0.8x1)m1ابعاد 
 ان. امورات ايجابي

17 

   

 مترمكعب

1  

 150كانكريت بدون سيخ بامصاله مارك 
ازمخلوط ريگ ، جغل كرش وسمنت 

دركاراطراف دهنه چاه به ابعاد 
X0.2X2)M2 وكف مهنول دهنه چاه با (

 امورات ايجابي ان.

18 

   
 مترمكعب

20  
كندن كاري وپركاري مسيرپايپ آب به ابعاد 

X0.6X0.8)M40 ازخاك غربال شده (
 موجوده ساحه.

19 

  میزان 
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وداخل گارنیزیون داراالمان لواي فرقھ   متردرساحھ كمپ بازي خیل ارغندي  100مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ  
) كابل  111(  

 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

  
  
  
  
 

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی

     100انج به عنمق  12حفردوحلقه چاه عميق به قطر  200 متر
 مترتوسط دستگاه  روتوري.

1 

      2 پايه
 HP,15KWانج زيرابي  1تهيه ونصب واترپمپ 

همچون  متر درجه اول ايتالوي 100قدرت پرتاب 2
 يامعادل آن.

2 

    انج فلترداروبدون  8تهيه وتمديد نل كسينگ   200 متر
 درجه اول وطني. 80سكيچوال  PVCفلتر

3 

    4 جغل كرش نخودي سورت شده دراطراف كسينگ   8 مترمكعب

    درجه اول وطني  PEانج پلوتلين  1تهيه وتمديد نل   400 متر
 براي داخل چاه و وصل به شبكه .

5 

     PEانج پلوتلين  1درجه  90تهيه ونصب زانوخم   2 عدد
 درجه اول وطني.

6 

    درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه ونصب وال   2 عدد
 وطني.

7 

    همچون  انج برنجي جرمني 1تهيه ونصب تنبه وال   4 عدد
 يامعادل آن.

8 

    درجه اول وطني. PEانج پلوتلين 1تهيه ونصب پيوند  4 عدد 9

    درجه اول  PEانج پلوتلين 1تهيه ونصب سامي   10 عدد
 وطني.

10 

    درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه ونصب اشتت   8 عدد
 وطني.

11 

     PEانج پلوتلين  1درجه  45تهيه ونصب زانوخم   6 عدد
 درجه اول وطني.

12 

     13 انج آهني درجه اول وطني. 1تهيه ونصب خمود   2 جوره

    همچون  تهيه البرتيب واترپروف درجه اول تركي  2 كلچه
 يامعادل آن.

14 

    كمپرسورتست جهت پاك كاري چشمه هاي چاه براي    16 ساعت
 ساعت. 8هرچاه 

15 

     8پمپ تست جهت صفا كاري چاه براي هرچاه   16 ساعت
 ساعت.

16 

    درجه اول mm 10تهيه وتمديد كيبل فوالدي   420 متر
 تركيهمچون يامعادل آن براي محكم نمودن واترپمپ.

17 

      2 باب

منهول براي ودهنه چاه ازخشت پخته درجه اول با 
ازمخلوط ريگ وسمنت به ابعاد  150مصاله مارك 
x0.8x1)m1 معه سرپوش چدني با تمام امورات (

 ايجابي ان.

18 

      2 مترمكعب

ازمخلوط  150كانكريت بدون سيخ بامصاله مارك 
ريگ ، جغل كرش وسمنت دركاراطراف دهنه چاه 

وكف مهنول دهنه چاه با  )X0.2X2)M2به ابعاد 
 امورات ايجابي ان.

19 

      40 مترمكعب
كندن كاري وپركاري مسيرپايپ آب به ابعاد 

X0.6X0.8)M40 ازخاك غربال شده موجوده (
 ساحه.

20 

  میزان 
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  .) كابل111متر درساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي مربوط فرقھ ( 80مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات حفریك حلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ
 

 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

 

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی

      80 متر
 80انج به عنمق  10حفرچاه عميق به قطر

 مترتوسط دستگاه  روتوري.
1 

      1 پايه
انج زيرابي  1تهيه ونصب واترپمپ 

HP,1.5KW2  متر درجه  100قدرت پرتاب
 .همچون يامعادل آن اول ايتالوي

2 

      80 متر
انج فلترداروبدون  6تهيه وتمديد نل كسينگ 

 درجه اول وطني. 80سكيچوال  PVCفلتر
3 

      3 مترمكعب
جغل كرش نخودي سورت شده دراطراف 

 كسينگ 
4 

      120 متر
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه وتمديد نل 

 وطني براي داخل چاه و وصل به شبكه .
5 

      1 عدد
انج پلوتلين  1درجه  90تهيه ونصب زانوخم 

PE .درجه اول وطني 
6 

      1 عدد
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه ونصب وال 

 وطني.
7 

      2 عدد
انج برنجي  1تهيه ونصب تنبه وال 

 .همچون يامعادل آنجرمني
8 

      2 عدد
درجه اول  PEانج پلوتلين 1تهيه ونصب پيوند

 وطني.
9 

      5 عدد
درجه اول  PEانج پلوتلين 1تهيه ونصب سامي 

 وطني.
10 

      4 عدد
درجه اول  PEانج پلوتلين  1تهيه ونصب اشتت 

 وطني.
11 

      3 عدد
انج پلوتلين  1درجه  45تهيه ونصب زانوخم 

PE .درجه اول وطني 
12 

      1 جوره
انج آهني درجه اول  1تهيه ونصب خمود 

 وطني.
13 

      1 كلچه
 تهيه البرتيب واترپروف درجه اول تركي

 .همچون يامعادل آن
14 

    كمپرسورتست جهت پاك كاري چشمه هاي چاه.   8 ساعت 15 

     16 پمپ تست جهت صفا كاري چاه.  8 ساعت

      170 متر
درجه اول mm 10تهيه وتمديد كيبل فوالدي 

براي محكم نمودن  همچون يامعادل آنتركي
 واترپمپ.

17 

      1 باب

منهول براي ودهنه چاه ازخشت پخته درجه اول 
ازمخلوط ريگ وسمنت به  150با مصاله مارك 

) معه سرپوش چدني با تمام x0.8x1)m1ابعاد 
 امورات ايجابي ان.

18 

      1 مترمكعب

ازمخلوط  150كانكريت بدون سيخ بامصاله مارك 
ريگ ، جغل كرش وسمنت دركاراطراف دهنه چاه 

وكف مهنول دهنه چاه با  )X0.2X2)M2به ابعاد 
 امورات ايجابي ان.

19 

      20 مترمكعب
كندن كاري وپركاري مسيرپايپ آب به ابعاد 

X0.6X0.8)M40 ازخاك غربال شده موجوده (
 ساحه.

20 

  میزان 
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متردردرساحات كندك كمپ داوود واقع لتھ بند  وفرقھ خاك جبار مربوط  200مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات شبكھ برق دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ 
) كابل111فرقھ (  

 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه  80مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات شبكھ برق چھارحلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ 
) كابل111دروازه بت خاك مربوط فرقھ ( 6دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ كندك   

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی

      2 پايه
بدون صدا kva 60تهيه ومتاژ جنراتورديزلي 

 انگليسي.
1 

      2 پايه

تهيه ونصب فيوزبكس فلزي واترپروف به 
x40x25)cm60معه يك عدد فيوز (a/220v 

ويرينگ شده با تمام امورات ايجابي ان براي  63
 واترپمپ.

2 

      440 متر
) درجه اول x35)mm25تهيه وتمديد كيبل 

 وطني با تمام امورات ايجابي ان براي واترپمپ.
3 

      4 كلچه
 تهيه البرتايپ واترپروف درجه اول تركي

  .همچون يامعادل آن
4 

      4 كلچه
همچون  تهيه البرتايپ ساده درجه اول تركي

  .يامعادل آن
5 

      40 متر
درجه اول وطني الي  pvcانج  3تهيه وتمديد نل

 جنراتور
6 

      16 عدد
مسي درجه اول  mm235تهيه ونصب تمپول 

 وطني.
7 

      20 مترمكعب
كندن كاري وپركاري مسيركيبل به ابعاد 

X0.6X0.8)M40 ازخاك غربال شده موجوده (
 ساحه.

8 

      6 عدد
تهيه ونصب سيخ ارتي به طول يك متربه 

 همچون يامعادل آن درجه اول تركيmm 20قطر
 با تمام امورات ايجابي ان.

9 

      40 متر
) x16)mm21تهيه وتمديد كيبل مسي گيروند 

درجه اول وطني بدون پوش با تمام امورات 
 ايجابي .

10 

      2 دبه
ليتره درجه اول  500تهيه ونصب ذخيره فلزي 

 وطني با فتنگ باب وامورات ايجابي ان.
11 

  میزان 
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 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متردرساحھ كمپ بازي خیل ارغندي وداخل گارنیزیون  100مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات شبكھ برق دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ
) كابل111داراالمان لواي فرقھ (  

بااحترام   
 مھروامضا رئیس شرکت

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی

    1 جاپاني. 5kwتهيه ومتاژ جنراتور  4 پايه

      4 پايه

تهيه ونصب فيوزبكس فلزي واترپروف به 
x30x20)cm40 معه يك عدد (

با تمام امورات ايجابي ان براي  a/220v20فيوز
 واترپمپ.

2 

    ) درجه اول وطني با x4)mm23تهيه وتمديد كيبل   400 متر
 واترپمپ.تمام امورات ايجابي ان براي 

3 

    تهيه البرتايپ واترپروف درجه اول تركي يا معادل   4 كلچه
 ان.

4 

    5 تهيه البرتايپ ساده درجه اول تركي يا معادل ان.  4 كلچه

    6 تهيه ونصب پلك درجه اول تركي يا معادل ان.  4 عدد

  میزان 
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) 111متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي مربوط فرقھ ( 80مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات شبكھ برق یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ

 كابل

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی

    1 جاپاني. 5kwتهيه ومتاژ جنراتور  2 پايه

   
 پايه

2  
تهيه ونصب فيوزبكس فلزي واترپروف به 

x30x20)cm40معه يك عدد فيوز (a/220v 
 با تمام امورات ايجابي ان براي واترپمپ.20

2 

   
 متر

) درجه اول وطني با x4)mm23تهيه وتمديد كيبل   240
 تمام امورات ايجابي ان براي واترپمپ.

3 

   
همچون  تهيه البرتايپ واترپروف درجه اول تركي  2 كلچه

 يامعادل آن.
4 

    همچون يامعادل  تهيه البرتايپ ساده درجه اول تركي  2 كلچه
 آن.

5 

    6 همچون يامعادل آن. اول تركيتهيه ونصب پلك درجه   2 عدد

  میزان 

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی
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 بااحترام
 مھروامضا رئیس شرکت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

) 111متردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ مربوط فرقھ ( 60مواد واجراي احجام پروسھ كاري  امورات شبكھ برق یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق  ھیتھ
 كابل

 بااحترام

    1 جاپاني. 5kwتهيه ومتاژ جنراتور  1 پايه

      1 پايه

تهيه ونصب فيوزبكس فلزي واترپروف به 
x30x20)cm40 معه يك عدد (

با تمام امورات ايجابي ان براي  a/220v20فيوز
 واترپمپ.

2 

    ) درجه اول وطني با x4)mm23تهيه وتمديد كيبل   100 متر
 تمام امورات ايجابي ان براي واترپمپ.

3 

    همچون  تهيه البرتايپ واترپروف درجه اول تركي  1 كلچه
 يامعادل آن.

4 

    همچون يامعادل  تهيه البرتايپ ساده درجه اول تركي  1 كلچه
 آن.

5 

    6 يامعادل آن. همچون تهيه ونصب پلك درجه اول تركي  1 عدد

  میزان 

 قیمت
شماره تفصیالت مملکت احجام واحد قیاسی قیمت فی واحد مجموعی

    1 جاپاني. 5kwتهيه ومتاژ جنراتور  1 پايه
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 مھروامضا رئیس شرکت
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تضمين و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 عنوان فورمه ها               فورمه ها                   

 تضمين آفر: تضمين بانکی    05فورمه امور ساختمان کوچک/

 اظهار نامه تضمين آفر    06فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمين اجرا (غير مشروط)     07فورمه امور ساختمان کوچک/

      1 پايه
تهيه ونصب فيوزبكس فلزي واترپروف به 

x30x20)cm40معه يك عدد فيوز (a/220v 
 با تمام امورات ايجابي ان براي واترپمپ.20

2 

    ) درجه اول وطني با x4)mm23تهيه وتمديد كيبل   80 متر
 امورات ايجابي ان براي واترپمپ.تمام 

3 

    همچون  تهيه البرتايپ واترپروف درجه اول تركي  1 كلچه
 يامعادل آن.

4 

    همچون يامعادل  تهيه البرتايپ ساده درجه اول تركي  1 كلچه
 آن.

5 

    6 همچون يامعادل آن. تهيه ونصب پلك درجه اول تركي  1 عدد

  میزان 
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 تضمين پيش پرداخت: تضمين بانکی      08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت     09کوچک/ ساختمانی امور فورمه

 بھ مقام محترم ریاست اکمال وخریداری !            
 

 محترماً:           
  

متردرساحات كمپ بازي خیل ارغندي وداخل  100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق یک جلد کنده شرطنامھ معیاری قرارداد    
 80متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي ، چھارحلقھ چاه عمیق بھ عمق  80لواء فرقھ  ، یك حلقھ بھ عمق گارنیزیون داراالمان  

دروازه  6متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه دسپیچري ، پوستھ دروازه تنگي غارو وپوستھ كندك 
حات كندك كمپ داوود واقع لتھ بند  وفرقھ خاك جبار، یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق متر درسا 200بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق 

  .) كابل111مربوط فرقھ ( نھامتردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ بشمول شبكھ برق آ 60
 
 (MOD-1398 – W- C0181-25105  دارای نمبر تشخیصھ        

 
  

  وتائیداً بھ مقام محترم تقدیم است .)صفحھ امورات فوق ترتیب        درقید (        
 

  بااحترام
 

 کمیتھ موظف تائید شرطنامھ ھا :         
 

  دگرمن عبدالغنی افسر مدیریت ساحوی. -      
  

  . یمرکز یعقدقراردادھا تیریدگرمن احمد هللا افسر مد -    
 

  . ساحویافسر مدیریت عقدقرارداد ھای  عبدالشکورجگرن  -     
  

  نماینده  مدیریت محترم اداره وکنترول  -
  

 امان هللاکننده شرطنامه جگرن ترتيب 
{فورمه های نمونوی قابل قبول تضمين آفر، اجرا و پيش پرداخت ارائه گرديده 
است. داوطلبان فورمه های تضمين اجرا و پيش پرداخت را در اين پروسه خانه 

 فورمه را ارائه می نمايند}پری نمی نمايند تنها داوطلب برنده اين دو 
 
 
 
 
 

 
 تضمين آفر: تضمين بانکی
 05فورمه امور ساختمان کوچک/

   ......................{نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:
  وزارت دفاع ملی ، رياست اکمال وخريداری{نام و آدرس اداره درج گردد}: ذينفع

  1398/     /     }{روز، ماه و سال تسليمی آفر درج گرددتاريخ: 

 ....................{شماره درج گردد}شماره تضمين بانکی آفر

 }1398/   /    {منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاريخ  ،.................{نام مکمل داوطلب درج گردد}که  يافتيماطالع 
متردرساحات كمپ بازي  100امورات حفردو حلقھ چاه عمیق بھ عمق تھیھ مواد واجراي احجام پروسھ كاري  {برای اجرای 
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متردرساحھ كمپ بریده گي چوك ارغندي ، چھارحلقھ  80خیل ارغندي وداخل گارنیزیون داراالمان  لواء فرقھ  ، یك حلقھ بھ عمق 
پیچري ، پوستھ دروازه تنگي متردرساحات پوستھ تنگي تره خیل ، پوستھ نمبردوم بطره واقع دروازه دس 80چاه عمیق بھ عمق 
متر درساحات كندك كمپ داوود واقع لتھ بند  وفرقھ خاك  200دروازه بت خاك ، دوحلقھ چاه عمیق بھ عمق  6غارو وپوستھ كندك 

  .) كابل111مربوط فرقھ ( نھامتردرساحھ دروازه سركوتل خیرخانھ بشمول شبكھ برق آ 60جبار، یك حلقھ چاه عمیق بھ عمق 

 به شما ارائه نموده است. .} 93C01 -W –1398 -MOD-(25105{ تدارکات شماره تحت اعالن

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

بدينوسيله به صورت قطعی تعهد ميسپاريم که بدون تعلل، مبلغ  .........{نام بانک درج گردد}بر اساس درخواست داوطلب، ما 
را  بعد از دريافت اولين  افغانیهزار چهارصدوسی، 430000{مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}مجموعی 

 تقاضای تحريری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذيل گرديده باشد، بپردازيم:

  عتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معينه تسليمی آفر؛تغيير يا انصراف از آفر در ميعاد ا )1(

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

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

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

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

 اين ضمانت در حاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:   

درصورتيکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی  )6(

 ؛ يادستورالعمل برای داوطلبانتضمين اجرا طبق 

روز بعد از ختم  28) 2) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ يا (1درصورتيکه داوطلب برنده نباشد، به محض ( )7(
  ..............{تاريخ ختم آفر درج گردد}ميعاد اعتبار آفر به شمول ميعاد تمديد مدت اعتبار آفر 

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

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

  ................{امضای مسئول مربوط درج گردد}امضا: 

  .....................{مهر گردد}مهر: 

  

  

  

 اظهار نامه تضمين آفر
 06فورمه امور ساختمان کوچک/

 قابل تطبيق نيست
 

 }                           {    شماره اعالن تدارکات:

    شماره شرطنامه داوطلبی:

 }وجود ندارد{   شماره آفر بديل:
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 1398/   /   {روز، ماه و سال تسليمی آفر درج گردد} تاريخ:

 

 .........................} {به: 

 ما اشخاصيکه در زير امضا نموديم، اظهار مينمائيم که:

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

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

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

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب؛ -1

تغيير يا انصراف درميعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معينه  -2

 تسليمی آفر؛

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

 ارائه شده در آفر؛

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

 طرف داوطلب برنده؛

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

 .داوطلب برنده

اين اظهار نامه تضمين آفر در صورت برنده شدن ما و تسليمی تضمين اجرای 
روز بعد از ختم ميعاد  28قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ويا 

 اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

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

نام داوطلب درج {ای صالحيت امضای اين اظهار نامه از طرف: دار
 ...............}گردد

 ..................{روز، ماه و سال درج گردد}تاريخ: 

 ..........{مهر گردد}مهر :  

 

{يادداشت: درصورت شرکت مشترک، اين اظهار نامه تضمين آفر بايد به نام 
 .......................تمام شرکا آفر را ارائه گرد}

   

 تضمين اجرا بانکی (غير مشروط)

 07فورمه امور ساختمان کوچک/

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

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

 ....................{شماره درج گردد}بانکی آفرشماره تضمين 
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{به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه 
 شده خانه پری می نمايد}

، که ..............{نام مکمل قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نموديم که 
اره قرارداد درج {شممنبعد بنام "قراردادی" ياد می شود، قرارداد شماره 

را که  .......................سال درج گردد} {روز، ماه ومؤرخ گردد} 
{نام انجام منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

عقد  ..................قرارداد و توضيح مختصر امور ساختمانی درج گردد}
 می نمايد. 

ق شرايط اين قرارداد، تضمين اجراء نيز الزم عالوه برآن، ما ميدانيم که طب
 می باشد. 

 18مبلغ{به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائيم که بدون چون و چرا مبلغ 
را بمجرد دريافت اولين  .................}به حروف و ارقام درج گردد

تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد 
  باشد، بدون ارائه داليل و زمينه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازيم.

) روز بعد از تسليمی تصديقنامه تسليمی امور ساختمان به ما 28اين تضمين (
هر کدام که .................}درج گردد 19روز، ماه و سال{يا الی تاريخ 

داخت مطابق اين اول  صورت گيرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پر
 تضمين بايد قبل از تاريخ متذکره به دفتر بانک تسليم داده شود. 

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

 

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

 

 بانک} {مهر

 

 کننده} اکمال {مهر

 

 
 
 

 تضمين پيش پرداخت: تضمين بانکی

 08فورمه امور ساختمان کوچک/
 دراين پروژه پيش پرداخت قابل تطبيق نيست

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

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

                                                 
  ماید}ن{تضمین کننده (بانک) مبلغ کھ بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را کھ بھ اسعار قرارداد یا قابل تبادلھ قابل قبول اداره، تبدیل شده درج می18 
در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را  ) روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجھ باید داشت کھ28{این تاریخ (19 

ین ااز بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جھت تھیھ این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف 
) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، 1ماه یا ( )6فورمھ درج مینماید:"تضمین کننده(بانک) بھ یک تمدید زمان برای مدت (

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

 {شماره درج گردد}شماره تضمين بانکی آفر

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

{روز، ماه وسال درج گردد} را که مؤرخ {شماره قرارداد درج گردد} شماره 
منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور 

 {نام قرارداد توضيح مختصر امور ساختمان درج گردد}عقد نمايد.  ساختمان

ر مقابل عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرايط اين قرارداد، پيش پرداخت د
 تضمين پيش پرداخت صورت ميگيرد.  

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

دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غير از 
  رت گرفته باشد، به شما بپردازيم.مصارف تجهيز صو

اين يک شرطی است برای تهيه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت اين ضمانت طوريکه 
متذکره فوق بايد توسط قراردادی به حساب نمبرش دريافت شده پيش پرداخت 

 {شماره و محل حساب درج گردد}باشد 

داخت توسط مبلغ اين تضمين بصورت تدريجی به اندازه باز پرداخت پيش پر
قراردادی که در کاپی بيانيه موقت يا تصديقنامه پرداخت از آن تذکر و به 
ما ارائه گرديده، کم ميگردد.  اين تضمين بمجرد دريافت کاپی تصديقنامه 

) فيصد قيمت قرارداد برای پرداخت تصديق 80پرداخت که بيانگر اينکه (
 فاقد اعتبار ميگردد.   }درج گردد 20روز، ماه و سال{گرديده، يا به  تاريخ 

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

 {امضا نماينده با صالحيت اخذ گردد}

 بانک} {مهر

 
 
 
 

 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور  28اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده در اين موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحيح يا تعديل از اثر {
دستور العمل برای داوطلبان،  16ماده  3العمل برای داوطلبان، تعديل قيمت در جريان پروسه ارزيابی مطابق بند 

دستور العمل  27دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  18انتخاب آفر بديل مطابق ماده 
لبان، يا تغييرات ديگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرايط عمومی قرارداد چون تغيير کارمندان طوبرای دا

   }کليدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.

 {نام و آدرس اداره درج گردد}ميان  ...........{سال، ماه و روز درج گردد}اين موافقتنامه به تاريخ 
  عقد گرديده است. ..............{نام و آدرس داوطلب برنده درج گردد}و ...........................

                                                 
) روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجھ باید داشت کھ در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را 28{این تاریخ (20  

اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جھت تھیھ این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این  از بانک بصورت کتبی قبل از ختم
) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از 1) ماه یا (6فورمھ درج مینماید:"تضمین کننده(بانک) بھ یک تمدید زمان برای مدت کھ نباید بیشتر از (

  فقھ مینماید"}ختم اعتبار تضمین، موا
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{نام و نمبر اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکميل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد 
  ه را اجرا می نمايد. پذيرفته و قراردادی قرارداد متذکر ................تشخيصيه قرارداد درج گردد}

  اين موافقتنامه موارد ذيل را در بر می گيرد:

کلمات و اصطالحات شامل اين موافقتنامه عين معنی را افاده می نمايند که بترتيب در شرايط قرارداد به آن نسبت  .1
 داده می شوند، آنها  تشکيل دهنده و بخشی از اين موافقتنامه تلقی ميگردند. 

پرداخت اداره تعهد می نمايد که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکميل و هرگونه نواقص را  قراردادی در مقابل .2
 مطابق شرايط اين قرارداد رفع می نمايد.

اداره نيز تعهد می نمايد که قيمت قرارداد يا ديگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرايط اين قرارداد را در مقابل اجرا،  .3
 مان  در زمان و شيوه مشخص شده در اين قرارداد پرداخت نمايد. تکميل، و رفع نواقص امور ساخت

4.   
  

  طرف های شاهد که سبب تشکيل اين موافقتنامه گرديده اند:

  .................{خانه پری گردد}    مهر در حضور 

  .................{خانه پری گردد}  امضا، مهر، و تسليم گرديد

  .................{خانه پری گردد}      در حضور

  ...........................{امضا توسط نماينده با صالحيت اداره}   امضا الزام آور اداره:      

  ...................قراردادی} {امضا توسط نماينده با صالحيت  امضا الزام آور قراردادی: 
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 گذاری سرمایھ بدل در تدارکات طرح
 :مبنی
 اهداف از تأسی به طرح اين » خدمات اجناس، تدارک و تهيه بودن باکيفيت و اقتصادی اصل تأمين
 بالخصوص تدارکات قانون

 ) 2220 (، ) 2219 ساختمانی امور و « ( شماره های فيصله وفق و گرديده تصريح دوم مادۀ در که
 ( 2266 ، ) 1396 قوس 13 مورخ
 9 / 7 مورخ هدايت و ملی تدارکات کميسيون 1396 جدی 9 مورخ ) 2283 ، ) 1396 قوس 29 مورخ

 رياست عالی مقام 1396 /
 .است شده تنظيم و ترتيب .ا.ا جمهوری

 :تطبيق ساحه
 دفاع های وزارت 1397 مالی سال شده تکميل تدارکاتی های پروسه روی بر طرح اين شامل راهکارهای

 داخله امور و ملی
 ادارات ساير قراردادهای باالی طرح اين ملی تدارکات کميسيون ديد لزوم صورت در باشد، می تطبيق قابل
 .ميگردد تطبيق نيز
 :زمينه پس

 وزارت از را قراردادها از زيادی حجم با تعداد ها، قراردادی که است آن بيانگر پيشين های سال تجربيات
 و ملی دفاع های
 اکثراً  ولی اخذ باشند، می کشور ملی بودجه کنندگان مصرف و تدارکاتی ادارات بزرگترين که داخله امور
 موفقانه، اکمال به قادر
 نظامی های جزوتام و قطعات موارد، برخی در و نبوده ضرورت مورد خدمات و اجناس کيفيت با و کامل

 به لحاظ اين از کشور
 بر همچنين و امنيتی و دفاعی نيروهای تهاجمی و تدافعی وضعيت بر مستقيم تأثيرات که شده مواجه ناغگی

 امنيتی وضعيت
 وزارت 1396 و 1395 های سال قراردادهای ملی، تدارکات ادارۀ ملحوظ، بدين .دارد و داشته کشور
 امور و ملی دفاع های

 حجم و تعداد ذکر با را مذکور های وزارت های قراردادی از لست و داده قرار بررسی مورد را داخله
 منعقده قراردادهای پولی

 .ميگردد تقديم و تهيه فعلی طرح آن، تحليل با که است نموده ترتيب
 :بررسی شرح
 را داخله امور و ملی دفاع های وزارت 1396 و 1395 های سال قراردادهای ملی، تدارکات ادارۀ

 يا ادامه خطرات و بررسی
 اين مربوط های )الت( بخش به توجه با را مذکور های وزارت های قراردادی به جديد قراردادهای اعطای
 حجم و ها وزارت

 :است نموده بندی دسته ذيل قرار پولی حجم و تعداد باساس قبلی قراردادهای
 :شده عقد قراردادهای تعداد براساس )ريسک( خطرات )الف
 )سبز رنگ به( مناسب ردۀ در :قرارداد )3 ( الی . 1
 )زرد رنگ به( عادی ردۀ در :قرارداد )5 ( الی ) 4 ( از . 2
 )نارنجی رنگ به( متوسط ردۀ در :قرارداد )7 ( الی ) 6 ( از . 3
 10 از 2 ورق

 )سرخ رنگ به( خراب ردۀ در :قرارداد )7 ( از بيشتر . 4
 :شده عقد قراردادهای پولی حجم براساس خطرات )ب

 )سبز رنگ به( مناسب ردۀ در :افغانی )ميليون يکصد( الی . 1
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 )زرد رنگ به( عادی ردۀ در :افغانی )ميليون صد سه( الی افغانی )ميليون يکصد( از . 2
 )نارنجی رنگ به( متوسط ردۀ در :افغانی )ميليون پنجصد( الی افغانی )ميليون صد سه( از . 3
 )سرخ رنگ به( خراب ردۀ در :افغانی )ميليون پنجصد( از باالتر . 4

 گيری نتيجه
 نظرداشت با و داخله امور و ملی دفاع های وزارت قراردادهای بندی دسته و تحليل به توجه با ذيل طرح
 )ريسک( خطرات سطح

 و گذاری سرمايه سطح افزايش راستای در نيز و ها قراردادی اين به جديد مالی سال قراردادهای اعطای
 توليدات ارتقای
 :گردد می ارائه ذيل قرار مختلف های حالت در داخلی،
 و )خراب ردۀ( سرخ وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 1 ( حالت

 پولی حجم لحاظ از
 :باشد داشته قرار )متوسط ردۀ( نارنجی وضعيت در قراردادها

 سال قراردادهای از )الت( بخش و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار
 مالی جديد

 اينکه بر مشروط باشد داشته قرار )بعدی( دوم بندی رده در که داوطلب به است برنده که را ) 1397 )
 اين در نيز وی

 )برنده داوطلب شده ارائه قيمت حدود الی( مالی مذاکره از پس باشد، نداشته قرار )2 ( حالت يا و حالت
 گردد، می اعطا

 با نمايد، خودداری مذاکره پذيرش از يا داشته قرار ) 2 ( يا و ) 1 ( حاالت از يکی در وی صورتيکه در
 بعدی داوطلب
 .گيرد می صورت مذاکره
 )متوسط ردۀ( نارنجی وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 2 ( حالت

 پولی حجم لحاظ از و
 :باشد داشته قرار )خراب ردۀ( سرخ وضعيت در قراردادها

 به جديد قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار
 اعطا وی
 تدارکات بدل در خويش فعلی قراردادهای مجموع فيصد صد حداقل گذاری سرمايه طرح وی که گردد می
 توأم را
 سرمايه طرح فقط اول مرحله در ميدانيم، ذکر قابل البته( .نمايد ارائه را عملی پالن و )ضمانت( تعهدنامه با

 با گذاری
 ).نمايد ارائه را طرح اجرای عملی پالن سپس و تقاضا وی از گذاری سرمايه بر مبنی تعهدنامه

 10 از 3 ورق

 از و )عادی ردۀ( زرد وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 3 ( حالت
 پولی حجم لحاظ

 :باشد داشته قرار )متوسط ردۀ( نارنجی وضعيت در قراردادها
 به جديد قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار

 اعطا وی
 اين و نموده ارائه است، پروژه کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را پروژه مديريت پالن وی که گردد می

 ضميمه پالن
 .گردد می مربوط قرارداد موافقتنامه

 )متوسط ردۀ( نارنجی وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 4 ( حالت
 پولی حجم لحاظ از و
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 :باشد داشته قرار )عادی ردۀ( زرد وضعيت در قراردادها
 به جديد قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار

 اعطا وی
 اين و نموده ارائه است، پروژه کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را پروژه مديريت پالن وی که گردد می

 ضميمه پالن
 .گردد می مربوط قرارداد موافقتنامه

 وضعيت در منعقده قراردادهای پولی حجم لحاظ از و تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 5 ( حالت
 )متوسط ردۀ( نارنجی

 :باشد داشته قرار
 به جديد قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار

 اعطا وی
 بدل در خويش فعلی قراردادهای مجموع فيصد 60 الی 50 حداقل گذاری سرمايه طرح وی که گردد می

 تدارکات
 طرح فقط اول مرحلۀ در ميدانيم، ذکر قابل البته( .نمايد ارائه را عملی پالن و )ضمانت( تعهدنامه با توأم را

 سرمايه
 ).نمايد ارائه را طرح اجرای عملی پالن سپس و تقاضا وی از گذاری سرمايه بر مبنی تعهدنامه با گذاری
 وضعيت در منعقده قراردادهای پولی حجم لحاظ از و تعدد نظر از قراردادی صورتيکه در :)6 ( حالت
 قرار )خراب ردۀ( سرخ
 :باشد داشته

 سال قراردادهای از )الت( بخش و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار
 مالی جديد

 اينکه بر مشروط باشد داشته قرار )بعدی( دوم بندی رده در که داوطلب به است برنده که را ) 1397 )
 اين در نيز وی

 .گردد می اعطا مالی مذاکرۀ از پس باشد، نداشته قرار ) 2 ( حالت يا و حالت
 ً  خويش فعلی قراردادهای مجموع فيصد صد حداقل گذاری سرمايه طرح ارائه به مکلف قراردادی عالوتا

 بدل در
 .باشد می ها داوطلبی ساير در اشتراک جهت عملی پالن و )ضمانت( تعهدنامه با توأم تدارکات

 :قراردادی که صورتی در :) 7 ( حالت
 10 از 4 ورق

 يا؛ باشد داشته قرار )مناسب ردۀ( سبز وضعيت در منعقده قراردادها پولی حجم لحاظ از و تعدد نظر از - 1
 در قراردادها پولی حجم لحاظ از و )مناسب ردۀ( سبز وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از - 2

 ردۀ( زرد وضعيت
 يا؛ باشد داشته قرار )عادی

 در قراردادها پولی حجم لحاظ از و )عادی ردۀ( زرد وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از - 3
 ردۀ( سبز وضعيت
 يا؛ باشد داشته قرار )مناسب

 :باشد داشته قرار )عادی ردۀ( زرد وضعيت در منعقده قراردادها پولی حجم لحاظ از و تعدد نظر از - 4
 مربوط هايی )الت( بخش خويش، فعلی قراردادهای تعهدات ايفای بر عالوه تواند می قراردادی :راهکار
 پروسه

 .نمايد اخذ را باشد می برنده آن در که را 1397 سال تدارکاتی
 و )مناسب ردۀ( سبز وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 8 ( حالت

 پولی حجم لحاظ از
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 :باشد داشته قرار )خراب ردۀ( سرخ وضعيت در قراردادها
 گذاری سرمايه طرح تا ميگردد تقاضا وی از همزمان و گردد می اعطا وی به جديد قراردادهای :راهکار
 صد حداقل
 را عملی پالن و )ضمانت( تعهدنامه با توأم را تدارکات بدل در خويش فعلی قراردادهای مجموع فيصد
 .نمايد ارائه
 و )خراب ردۀ( سرخ وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 9 ( حالت

 پولی حجم لحاظ از
 :باشد داشته قرار )مناسب ردۀ( سبز وضعيت در قراردادها

 به جديد قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار
 اعطا وی
 اين و نموده ارائه است پروژه کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را پروژه مديريت پالن وی که گردد می

 ضميمه پالن
 .گردد می مربوط قرارداد موافقتنامه

 ردۀ( نارنجی وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 10 ( حالت
 پولی حجم لحاظ از و )متوسط

 :باشد داشته قرار )مناسب ردۀ( سبز وضعيت در قراردادها
 به جديد قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار

 اعطا وی
 اين و نموده ارائه است پروژه کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را پروژه مديريت پالن وی که گردد می

 ضميمه پالن
 .گردد می مربوط قرارداد موافقتنامه

 و )مناسب ردۀ( سبز وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که صورتی در :) 11 ( حالت
 پولی حجم لحاظ از

 :باشد داشته قرار )متوسط ردۀ( نارنجی وضعيت در قراردادها
 .گردد می اعطا مربوط داوطلب به جديد قراردادهای :راهکار

 10 از 5 ورق

 نداشته قرار های بندی دسته اين در پولی حجم يا و تعدد لحاظ از داوطلب صورتيکه در :) 12 ( حالت
 که هايی بخش( باشد
 :)است رنگ بی

 .گردد می اعطا برنده داوطلب به جديد قراردادهای :راهکار
 : 1 راهکارها و ها يافته ساير
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 و بوده يکسان مذکور های وزارت قراردادی های شرکت برخی سهامداران يا و معاون يا رئيس - 1
 متعددی قراردادهای

 :باشند می يکی حقيقت در آنها، در ذيدخل افراد منفعت به توجه با که اند نموده اخذ ها شرکت اينگونه را
 از يکی تا اند مکلف باشند، يکسان آنها سهامدارن يا و رئيس يا معاون که ها شرکت اينگونه :راهکار
 از را ها شرکت
ً  راهکارهای طبق ايشان های شرکت از يکی فقط و حذف پروسه  برای مختلف، حاالت در شده اشاره فوقا

 جديد سال
 .نمايند اخذ را قرارداد 1397

 و اکماالت از ادارات مسئولين و گرديده ارزيابی ضعيف شان اجراات که هايی قراردادی برخی - 2
 ايفای چگونگی

 .اند داده نشان را رضايت عدم قرارداد طبق تعهداتشان
 تعهدات ايفای عدم صورت در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی :راهکار

 احکام طبق
 معرفی محروميت پروسۀ به خساره، جبران و تأخير جريمه وضع بر عالوه تدارکات، طرزالعمل و قانون

 .ميگردند
 باشند، می برنده ها شرکت همچو که 1397 مالی سال تدارکاتی های پروسه های )الت( بخش در همچنين

 به
ً  راهکارهای و حاالت طبق شرايط واجد که )بعدی( دوم داوطلب  مالی مذاکره از بعد باشند، شده اشاره فوقا

 اعطا
 .ميگردد

 اين ضميمه پالن اين .باشد قرارداد از جزئی (Mobilization) تجهيزات پالن و قرارداد اجرای پالن - 3
 می طرح
 از بخش عنوان به پالن اين و نمايد تکميل را آن قرارداد عقد از قبل است مکلف برنده داوطلب و باشد

 قرارداد
 .گردد می محسوب

 يا نياز مورد کار به معطوف تواند می فوق، راهکارهای و حاالت در شده اشاره های گذاری سرمايه - 4
 های عرصه در

 ارائه را الزم شواهد و اسناد عرصه، هر در گذاری سرمايه صورت در قراردادی يا داوطلب باشد، مختلف
 صورت در يا و

 .نمايد ارائه را خويش طرح اجرای پالن و پروپوزل گذاری، سرمايه به تعهد
 ساحات مشکالت .شود گرفته نظر مد تدارکاتی خاص ترتيبات سرحدی قوای بخصوص ها، پوسته برای - 5

 همچو خاص
 .نمايد می را ساحات الحال مساعد جداگانه ترتيبات ايجاب ها پوسته و سرحدات

 .است شده بازنگری ملی تدارکات کميسيون 1396 / 10 / 20 مورخ 2298 شماره فيصله هدايات نظرداشت با 1
 10 از 6 ورق
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 نمايند، ثابت مدارک و اسناد با را آن اند مکلف اند، نموده گذاری سرمايه کشور در که هايی شرکت - 6
 سرمايه ميزان
 که ) 6 ( يا ) 1 ( حاالت در و شود می داده قرار نظر مد طرح اين شده پيشبينی حاالت در آنها گذاری

 نظر از قراردادی
 ردۀ( نارنجی وضعيت در منعقده قراردادهای پولی حجم لحاظ از و )خراب ردۀ( سرخ وضعيت در تعدد

 سرخ يا )متوسط
 پالن ارائه و شده انجام گذاری سرمايه ميزان اثبات به مشروط جديد قرارداد داشته، قرار )خراب ردۀ(

 پروژه مديريت
 .تواند می شده اعطا وی به است، پروژه کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را

 حجم لحاظ از و )عادی ردۀ( زرد وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که حالت در - 7
 قراردادها پولی

 در و باشد می تطبيق قابل )2 ( حالت مندرج راهکار باشد، داشته قرار )خراب ردۀ( سرخ وضعيت در
 آن بالعکس حالت

 .گردد می مرعی ) 9 ( حالت مندرج راهکار ؛)زرد – سرخ(
 حجم نظر از و )خراب ردۀ( سرخ وضعيت در منعقده قراردادهای تعدد نظر از قراردادی که حاالتی در - 8

 قرارداد پولی
 شده پيشبينی راهکارهای نظرداشت با باشد؛ )عادی ردۀ( زرد وضعيت يا )مناسب ردۀ( سبز وضعيت در
 حاالت در

 طرزالعمل هفتم و چهل حکم ) 7 ( فقره وفق را قرارداد اجرای تضمين اداره طرح، اين طبق مذکور
 از باالتر تدارکات

 .نمايد می اخذ قراردادی از شرطنامه در شده تعيين ميزان
 10 از 7 ورق

 شده عقد قراردادهای پولی حجم و تعداد براساس خطرات بندی دسته :)1 ( جدول
 شماره

 قراردادها تعدد براساس
 قراردادها پولی حجم براساس
 )ريسک( خطر وضعيت

 )مناسب رده( سبز افغانی ) 100,000,000 ( الی قرارداد ) 3 ( الی 1
 رده( زرد افغانی ) 300,000,000 ( الی افغانی 100,000,000 ( از قرارداد ) 5 ( الی ) 4 ( از 2

 )عادی
 نارنجی افغانی ) 500,000,000 ( الی افغانی ) 300,000,000 ( از قرارداد ) 7 ( الی ) 6 ( از 3
 )متوسط رده(

 )خراب رده( سرخ افغانی ) 500,000,000 ( از بيشتر قرارداد ) 7 ( از بيشتر 4
 10 از 8 ورق
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 راهکارها و مختلف حاالت :) 2 ( شماره جدول
 راهکار قراردادها پولی حجم قراردادها تعدد شماره
 رده( نارنجی وضعيت )خراب رده( سرخ وضعيت ) 1 ( حالت

 )متوسط
 قراردادهای از )الت( بخش و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی

 قرار )بعدی( دوم بندی رده در که داوطلب به است برنده که را ) 1397 ( مالی جديد سال
 از پس باشد، نداشته قرار ) 2 ( حالت يا و حالت اين در نيز وی اينکه بر مشروط باشد داشته

 در وی صورتيکه در گردد، می اعطا )برنده داوطلب شده ارائه قيمت حدود الی( مالی مذاکره
 بعدی داوطلب با نمايد، خودداری مذاکره پذيرش از يا داشته قرار ) 2 ( يا و ) 1 ( حاالت از يکی

 .گيرد می صورت مذاکره
 رده( نارنجی وضعيت ) 2 ( حالت

 )متوسط
 )خراب رده( سرخ وضعيت

 قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی
 مجموع فيصد صد حداقل گذاری سرمايه طرح وی که گردد می اعطا وی به جديد

 را عملی پالن و )ضمانت( تعهدنامه با توأم را تدارکات بدل در خويش فعلی قراردادهای
 تعهدنامه با گذاری سرمايه طرح فقط اول مرحله در ميدانيم، ذکر قابل البته( .نمايد ارائه
 ).نمايد ارائه را طرح اجرای عملی پالن سپس و تقاضا وی از گذاری سرمايه بر مبنی

 )عادی رده( زرد وضعيت
 رده( نارنجی وضعيت )عادی رده( زرد وضعيت ) 3 ( حالت

 )متوسط
 قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی

 کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را پروژه مديريت پالن وی که گردد می اعطا وی به جديد
 .گردد می مربوط قرارداد موافقتنامه ضميمه پالن اين و نموده ارائه است پروژه
 رده( نارنجی وضعيت ) 4 ( حالت

 )متوسط
 )عادی رده( زرد وضعيت

 قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی
 کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را پروژه مديريت پالن وی که گردد می اعطا وی به جديد

 .گردد می مربوط قرارداد موافقتنامه ضميمه پالن اين و نموده ارائه است پروژه
 10 از 9 ورق

 راهکار قراردادها پولی حجم قراردادها تعدد شماره
 رده( نارنجی وضعيت ) 5 ( حالت

 )متوسط
 رده( نارنجی وضعيت
 )متوسط

 قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی
 مجموع فيصد 60 الی 50 حداقل گذاری سرمايه طرح وی که گردد می اعطا وی به جديد

 را عملی پالن و )ضمانت( تعهدنامه با توأم را تدارکات بدل در خويش فعلی قراردادهای
 تعهدنامه با گذاری سرمايه طرح فقط اول مرحله در ميدانيم، ذکر قابل البته( .نمايد ارائه
 ).نمايد ارائه را طرح اجرای عملی پالن سپس و تقاضا وی از گذاری سرمايه بر مبنی
 )خراب رده( سرخ وضعيت )خراب رده( سرخ وضعيت ) 6 ( حالت

 قراردادهای از )الت( بخش و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی
 قرار )بعدی( دوم بندی رده در که داوطلب به است برنده که را ) 1397 ( مالی جديد سال
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 از پس باشد، نداشته قرار ) 2 ( حالت يا و حالت اين در نيز وی اينکه بر مشروط باشد داشته
 .گردد می اعطا مالی مذاکره
 قراردادهای مجموع فيصد صد حداقل گذاری سرمايه طرح ارائه به مکلف قراردادی اً  عالوت

 در اشتراک جهت عملی پالن و )ضمانت( تعهدنامه با توأم تدارکات بدل در خويش فعلی
 .باشد می ها داوطلبی ساير
 )مناسب رده( سبز وضعيت )مناسب رده( سبز وضعيت ) 7 ( حالت

 هايی )الت( بخش خويش، فعلی قراردادهای تعهدات ايفای بر عالوه تواند می قراردادی
 .نمايد اخذ را باشد می برنده آن در که را 1397 سال تدارکاتی پروسه مربوط

 )عادی رده( زرد وضعيت )مناسب رده( سبز وضعيت
 )مناسب رده( سبز وضعيت )عادی رده( زرد وضعيت
 )عادی رده( زرد وضعيت )عادی رده( زرد وضعيت

 10 از 10 ورق
 راهکار قراردادها پولی حجم قراردادها تعدد شماره
 )خراب رده( سرخ وضعيت )مناسب رده( سبز وضعيت ) 8 ( حالت

 گذاری سرمايه طرح تا ميگردد تقاضا از همزمان و گردد می اعطا وی به جديد قراردادهای
 تعهدنامه با توأم را تدارکات بدل در خويش فعلی قراردادهای مجموع فيصد صد حداقل

 .نمايد ارائه را عملی پالن و )ضمانت(
 )مناسب رده( سبز وضعيت )خراب رده( سرخ وضعيت ) 9 ( حالت

 قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی
 کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را پروژه مديريت پالن وی که گردد می اعطا وی به جديد

 .گردد می مربوط قرارداد موافقتنامه ضميمه پالن اين و نموده ارائه است پروژه )عادی رده( زرد وضعيت
 رده( نارنجی وضعيت ) 10 ( حالت

 )متوسط
 )مناسب رده( سبز وضعيت

 قراردادهای صورتی در و باشد می خويش فعلی قراردادهای تکميل به مکلف قراردادی
 کارکرد ارزيابی معيارات جزء که را پروژه مديريت پالن وی که گردد می اعطا وی به جديد

 .گردد می مربوط قرارداد موافقتنامه ضميمه پالن اين و نموده ارائه است پروژه
 رده( نارنجی وضعيت )مناسب رده( سبز وضعيت ) 11 ( حالت

 )متوسط
 .گردد می اعطا مربوط داوطلب به جديد قراردادهای

 ( 12 ( حالت
 رنگ بدون
 رنگ بدون

 __گردد می اعطا مربوط داوطلب به جديد قراردادهای


