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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی اسناد مشابه معیاری دطبق توسط اداره تدارکات ملی  این شرطنامه معیاری

تمویل می  1المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامه

 . و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد، بازگردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، 

 

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات 

 . و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد

 

صادره واحد پالیسی تدارکات  PPU/C016/1386ی تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیار

 . اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد

 

ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

 . گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورندمی 

 :این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد قلن

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

                                                 

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

ی مناسب قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مال

به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و 

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

 عمومیاتالف.  

 -1ماده 
ساحه 

 داوطلبی

این شرطنامه را به منظور تدارک اجناس و خدمات ضمنی داره ا 1.1

صادر مینماید. نام، نمبرتشخیصیه  جدول نیازمندیها 5قسمت مندرج 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش 

 . درج می باشدصفحه معلومات داوطلبی در 

 : در این شرطنامه

به معنی انجام ارتباطات طور تحریری مانند فکس،  "کتبی"اصطالح  -1

مقابل می وسط طرف تایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی 

 باشد؛

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

 می شود؛

 "روز" به معنی روز تقویمی می باشد.  -9

 -2ماده 
 وجوه

اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل  2.1

پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را برای 

تادیات موجه تحت قرارداد که این شرطنامه به منظور آن صادر 

وجوه عبارت از هر نوع منابع پولی  گردیده است به کار می گیرد.

ز بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت اختصاص داده شده برای ادارات ا

های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت 

 قرار گرفته اند می باشد. 

 -9ماده 
فساد و 

 تقلب

اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است اصول عالی  9.1

اخالقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. 

 روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 

فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت  -1

مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب 

کارکردهای جانب دیگر )کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار 

 دهد. 

فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمدًا تقلب: ارتکاب هرگونه  -2

و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت 

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

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان  -9

ه به منظور بدست آوردن مقاصد داوطلبان و کارمندان اداره ک

نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح 

 گردیده باشد.

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

تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت 

ستقیم می تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر م

 باشد.

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

اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی 

 مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که  9.2

یا  مستقیمًا یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار

ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می 

 نماید. 
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اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در  9.9

مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به 

 مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

مال مندرج فقره اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اع 9.4

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات 1)

 محروم می نماید. 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و  9.5

حسابات، یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و بررسی 

فراهم  اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره

 نماید. 

ماده 

4- 
داوطلب 

واجد 

 شرایط

 

داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت  4.1

داشته باشند. در صورت  صفحه معلومات داوطلبیمحدودیت های مندرج 

که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در 

یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه 

 همان کشور محسوب می گردد. 

با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت  هرگاه داوطلب 4.2

طرح، مشخصات، وسایر اسناد مربوط انجام خدمات مشورتی برای تهیه 

به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال حاضر یا درگذشته ارتباط 

داشته و یا  بیشتر از یک آفر را درعین مراحل تدارکاتی ارائه 

این دستورالعمل  19نموده باشد )مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده 

ع تضاد در صورت وقوتضاد منافع واقع می گردد. مجاز باشد( 

 منافع، داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. 

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت  4.9

و تحت پروسه   پروسه محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده

 محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد. 

شرایط می باشند که تضاد منافع تشبثات دولتی درصورتی واجد  4.4

 .نداشته باشند

داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را به شکل که  4.5

قابل قبول اداره باشد ارایه نماید.، در غیر آن طبق هدایت فقره 

 ( حکم چهل و پنجم طرزالعمل تدارکات اجراات صورت می گیرد. 9)

 -5ماده 
اجناس و 

خدمات   

ضمنی 

واجد 

 شرایط 

لید اجناس و خدمات ضمنی تحت این قرارداد می تواند از تو منبع 5.1

 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیهر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در 

،  مواد خام، ماشین آالت،  اصطالح اجناس در این ماده شامل اشیا 5.2

تجهیزات، تولیدات، تاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی مربوطه به شمول  

 خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.  

اصطالح منبع بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت،  5.9

تولید و پروسس شده و یا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی  سایر 

 مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد. 
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 ب.  محتویات شرطنامه

ماده 

بخش  -6

های 

شرطنام

 ه

برگیرنده قسمت بوده و در  9و  2، 1این شرطنامه حاوی بخش های  6.1

این  1های ذیل می باشد. تمام ضمایم صادره طبق ماده 

 دستورالعمل نیز جزء این شرطنامه می باشند. 

 : طرزالعمل های داوطلبی3بخش

 :  دستورالعمل برای داوطلبان1قسمت 

 :  صفحه معلومات داوطلبی2قسمت 

 :  معیارهای ارزیابی و اهلیت9قسمت 

 :  فورمه های داوطلبی4قسمت 

 : نیازمندیها 2بخش 

 : جدول نیازمندیها 5قسمت 

 : قرارداد1بخش 

 : شرایط عمومی قرارداد6قسمت 

 : شرایط خاص قرارداد7قسمت 

 : فورمه های قرارداد1قسمت 

 اعالن تدارکات بخش از شرطنامه نمی باشد.  6.2

در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن مستقیمًا از اداره و یا  6.9

ذکر شده، اخذ  صفحه معلومات داوطلبینماینده وی طوری که در 

نگردیده باشد، مسئولیت هر نوع کمی و کاستی در شرطنامه و 

 ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد.  

داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات  6.4

درج شرطنامه را بررسی نماید. عدم ارائه معلومات یا اسناد من

 درخواست شده مندرج شرطنامه منتج به رد آفر شده میتواند. 

 -7ماده 
توضیح 

 شرطنامه

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از  7.1

صفحه معلومات اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج 

مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل  داوطلبی

قبل از ختم  باز( روز در داوطلبی 4( روز در داوطلبی باز و )7)

میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل 

( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل 9مدت )

شرطنامه را دریافت نموده اند این توضیح به تمام داوطلبانیکه 

 بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد. 

هرگاه اداره باالثر توضیح مطالبه شده، تعدیل شرطنامه را الزم  7.2

 24ماده  2بداند، با رعایت حکم سی ام طرزالعمل تدارکات و بند 

 این دستورالعمل اجراآت می نماید. 

پیرامون مندرجات شرطنامه،  به منظور توضیح و جواب به سواالت 7.9

اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل ازداوطلبی 

دعوت  صفحه معلومات داوطلبیدر محل، تاریخ و وقت مندرج در 

 نماید. 

از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا  7.4

( روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل 9بصورت تحریری حد اقل )
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 از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت وجوابات ارایه شده  7.5

( 5ت حد اکثر )در جلسه و جوابات تهیه شده بعد از جلسه درمد

روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال 

 میگردد. 

عدم حضور داوطلب در جلسه قبل از داوطلبی، اهلیت وی را متاثر  7.6

 نمی سازد. 

 -1ماده 
تعدیل 

شرطنامه 

 ها

( روز قبل از تسلیمی آفر ها با 9اداره میتواند، حد اقل الی ) 1.1

 تعدیل نماید.صدور ضمیمه شرطنامه را 

ضمایم  صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به  1.2

 داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال میگردد. 

اداره می تواند به منظور دراختیار قراردادن وقت کافی برای  1.9

داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را 

 این دستورالعمل تمدید نماید. 24ماده  2بند در مطابقت با  

 تهیه آفرها  ج.

 -3ماده 

مصارف 

 داوطلبی

تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  3.1

اداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل تدارکاتی  هیچگونه 

 مسئولیتی درقبال همچون مصارف ندارد.

 11ماده 

زبان  -

 آفر

صفحه آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  11.1

مشخص گردیده ترتیب میگردد. اسناد حمایوی و  معلومات داوطلبی

سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه 

میگردد، اداره می تواند در صورت لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد 

توضیح آفر، به ترجمه ارایه ارائه شده را مطالبه نماید. جهت 

 شده  استناد می گردد.   

 -11ماده 

اسناد 

 شامل آفر

 اسناد ذیل شامل آفر می باشد: 11.1

فورمه تسلیمی آفر، فور معلومات اهلیت داوطلبان و جدول های  -1

 این دستورالعمل؛ 15و  14، 12قیمت درمطابقت با مواد 

درمطابقت تضمین آفر و یا اظهارنامه تضمین آفر درصورت لزوم  -2

 این دستور العمل ؛ 21با ماده 

این  22صالحیت نامه معتبر کتبی درمطابقت با ماده  -9

 دستورالعمل؛

این  16اسناد واجد شرایط بودن داوطلب درمطابقت با ماده  -4

 دستورالعمل؛ 

اسناد و مدارک تثبیت منشا واجد شرایط اجناس و خدمات ضمنی  -5

 این دستورالعمل؛ 17آن درمطابقت با ماده 

اسناد و مدارک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات  ضمنی آن با  -6

 این دستورالعمل؛  91و  11شرطنامه طبق مواد 

اسناد و مدارک تثبیت اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد طبق  -7

 این دستورالعمل درصورتی قبولی آفر ؛  13ماده 
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 .صفحه معلومات داوطلبیسایر اسناد مطالبه شده در  -1

 12ماده 

فورمه  -

تسلیمی 

آفر و 

های    جدول

 قیمت

  ) فورمه های داوطلبی( 4قسمت فورمه تسلیمی آفر شامل در   12.1

بدون کدام تغییر خانه پری گردیده و  توسط شخص با صالحیت 

 داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.  

داوطلب باید جدول های قیمت برای اجناس و خدمات ضمنی آن را  12.2

به صورت مناسب طبق اصل آن با استفاده از فورمه های موجود در 

ترتیب و بعد از مهر و امضا شخص  )فورمه های داوطلبی( 4قسمت 

 با صالحیت )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( تسلیم نماید.

 -19ماده 

آفرهای 

 بدیل

صفحه آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در  19.1

 از قبولی آن تذکر رفته باشد.  معلومات داوطلبی

ماده 

14- 

قیم 

آفر و 

تخفیفا

 ت 

قیمت ها و تخفیفات ارایه شده توسط داوطلب درفورمه تسلیمی  14.1

 آفر و درجدول های قیمت باید درمطابقت با شرایط ذیل باشد. 

قیمت ها برای تمام بخش ها  و اقالم در جدول های قیمت  به  14.2

 صورت جداگانه ارایه گردد. 

قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد بعد از اجرای  14.9

 تخفیفات پیشکش شده،  قیمت مجموعی آفر می باشد.  

داوطلب مکلف است هرگونه تخفیف بدون قید و شرط  و روش اجرای  14.4

( خویش و جدول قیمت 9آنرا در فورم تسلیمی آفر )فورم شماره 

پیشنهاد نماید. در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد 

 بود. 

شرایط تجارت بین المللی و سایر اصطالحات مشابه تابع  اصطالحات 14.5

ش جدید شرایط بین المللی تجارت احکام مندرج در ویرای

(Incoterms منتشره اطاق بین المللی تجارت پاریس، طوریکه در )

 تذکر رفته است، می باشد.  صفحه معلومات داوطلبی

قیمت های ارایه شده توسط داوطلب در جریان اجرای قرارداد،  14.6

 صفحه معلومات داوطلبیقابل تغییر نمی باشد. مگر اینکه در 

تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر طوری دیگر 

این دستورالعمل رد  91جوابگو دانسته شده و مطابق ماده 

میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قیم در 

جریان اجرای قرارداد مجاز باشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابت 

 شود.  رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته می

اداره می تواند تدارکات را به بخش ها  در روشنی احکام ماده  14.7

پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت ها برای تمام بخش 

ها و صد فیصد اقالم هر بخش ارایه میگردد. در صورت عدم ارائه 

(  حکم و چهل و 1فقره ) 2قیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش جز 

بل تطبیق میباشد. داوطلب  می تواند هشتم طرزالعمل تدارکات قا

در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان باز گشائی 

شوند،  تخفیف مشروط برای عقد قرارداد بیشتر از یک بخش را 

 پیشنهاد نمایند.  

 -15ماده 

اسعار 

 آفر

داوطلب باید قیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید،  15.1

طوری دیگر تذکر رفته  معلومات داوطلبیصفحه مگر اینکه در 
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 باشد. 

ماده 

16- 

اسناد 

تثبیت 

اهلیت 

 داوطلب

این   4به منظور تثبیت واجد شرایط بودن درمطابقت با ماده  16.1

)  4قسمت دستورالعمل، داوطلب باید فورمه تسلیمی آفر مندرج  

را خانه پری نماید. درصورت عدم ارایه و  فورمه های داوطلبی(

 آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود. یا ارایه 

اسناد  -17ماده 
ثبوت واجد 

شرایط بودن 
اجناس و 

 خدمات ضمنی

به منظور تثبیت واجد شرایط بودن اجناس و خدمات ضمنی آن،  17.1

داوطلب باید اظهار نامه کشور منشآ تولید که شامل جدول های 

می باشد، را درمطابقت  )فورمه های داوطلبی( 4قسمت قیمت شامل 

 این  دستورالعمل خانه پری نماید. 5با ماده 

 11ماده 

اسناد  –

تثبیت 

تطابق 

اجناس و 

خدمات 

 ضمنی آن

به منظور تثبیت مطابقت اجناس وخدمات ضمنی آن با مشخصات  11.1

مندرج شرطنامه و معیارهای مربوط آن، داوطلب باید ضم آفر 

خویش مدارک مستند را مبنی بر تطابق اجناس با مشخصات تخنیکی 

 ارایه نمایند. )جدول نیازمندی ها( 5قسمت و معیارات مندرج 

مدارک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه  11.2

میتواند نوشته جات، نقشه جات و اعداد و ارقام بوده و شامل 

توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم و مشخصات تخمینی 

آن و نشان دهنده جوابگو بودن اجناس و خدمات ضمنی آن در 

شد. در صورت لزوم مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه با

داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت از معیارات جدول 

 نیازمندیها را نیز شامل نماید. 

داوطلب باید لست مکمل شامل منابع و قیم فعلی پرزه جات  11.9

اضافی، ابزارخاص و سایر ملزومات برای کارآیی مناسب و مداوم 

را تهیه  داوطلبیصفحه معلومات اجناس درجریان مدت مشخص در 

 نماید.

معیار های تعیین شده برای شیوه تولید/ساخت، پروسس مواد و  11.4

عالیم تجارتی و کتالک ها توسط اداره که در جدول نیازمندیها 

درج گردیده، صرف بمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه سایر 

اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. داوطلب می 

س مطابق با سایر معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و تواند اجنا

شماره های کتالگ را در صورتی که جوابگوی نیازمندی اداره بوده 

و معادل یا باالتر از مشخصات مندرج جدول نیازمندیها باشد را 

 ارایه نماید.  

ماده 

13- 

اسناد 

ثبوت 

اهلیت 

 داوطلب

مدارک  تثبیت  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت قبولی  13.1

آفر  برای اداره با در نظر داشت حاالت ذیل قابل قبول می 

 باشد.

در صورت که عدم ساخت و تولید اجناس توسط داوطلب در فورمه  -1

معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب اجازه نامه تولید 

که  )فورمه های داوطلبی ( 4قسمت کننده را در فورم شامل 

نشان دهنده اجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس 

 مربوط در جمهوری اسالمی افغانستان باشد را  ارایه نماید؛
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، داوطلب که در صفحه معلومات داوطلبیدر صورت تذکر در  -2

جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی نداشته و عقد  

میگیرد، باید  نماینده  توانمند و مجهز  قرارداد با وی صورت

را به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و  انجام مکلفیت های عرضه 

پرزه جات طوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته، به اداره 

 معرفی نماید؛  

)معیارهای  1قسمت داوطلب باید هریک از شرایط اهلیت مندرج   -9

  را بر آورده نماید. ارزیابی و اهلیت(

دو یا بیشتر شرکت باشد، ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  13.2

 داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد: 

 آفر شامل معلومات اهلیت برای هر یک از شرکای مشترک باشد؛ -1

امضا مهر و آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  -2

 شده باشد؛

مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط تمامی شرکا بصورت مشترک  -9

 آن می باشند؛

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

مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می 

 باشد؛

 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛ -5

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

برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک  13.9

( فیصد معیار 41( فیصد و شریک اصلی حد اقل )25باید حد اقل )

های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک 

( 111باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )

ت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط باال منجر به فیصد معیار اهلی

رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در 

 تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.

ماده 

21- 

میعاد 

اعتبار 

 آفرها

درج  صفحه معلومات داوطلبیاداره میعاد اعتبار آفر ها را در  21.1

در داوطلبی های ملی نمی تواند کمتر از می نماید. این مدت 

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با 31)

مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو 

پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد 

 روز بوده نمی تواند.  121اعتبار آفر کمتر از 

اند تمدید میعاد اعتبار آفر را قبل از ختم آن از اداره می تو 21.2

داوطلب طور کتبی مطالبه نماید. در صورت تمدید میعاد اعتبار 

آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید 

میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات 

عتبار آفر از . در صورت رد درخواست تمدید میعاد اوارد نماید

 جانب داوطلب، تضمین آفر وی مسترد می گردد. 

 -21ماده 

تضمین 

 آفر

داوطلب مکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را  21.1

منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون تضمین آفر یا اظهار 

 پنداشته شده، رد میگردد. نامه تضمین آفر غیر جوابگو 
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 21.2ماده

دستورالع

مل برای 

 داوطلبان

 

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

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

کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه نهاد صادر کننده تضمین 

آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعیت داشته باشد، 

باید نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان 

 اجرای تضمین آفر را  ضمانت نماید.  

مین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین تض -9

و یا فورمه های  )فورمه های داوطلبی( 4قسمت آفر مندرج 

دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، 

 ترتیب گردد. 

این دستورالعمل،  با  21ماده  5بند در صورت تطبیق هدایت  -4

 درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل پرداخت باشد. 

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

 بود.

این  21ماده  2میعاد اعتبار تضمین آفر درمطابقت با بند  -6

( روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و 21دستورالعمل، حد اقل )

 ده آن باشد.یا میعاد تمدید ش

در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با  21.2

این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام  21( ماده 1بند )

آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر 

مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می 

 گردند. 

داوطلبان غیر موفق  بعد از عقد قرارداد با داوطلب تضمین آفر  21.9

 این دستورالعمل به آنان  مسترد میگردد.  44برنده  طبق ماده 

در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر  21.4

 مسترد نمی گردد:

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

 تسلیمی آن؛

ار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در در صورت انک -2

 جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛

اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد مطابق مندرجات  -9

 شرطنامه؛

فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  -4

 توسط داوطلب برنده؛

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی.  -5

، تضمین آفر یا اظهار باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 21.5

نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک باشد. درصورت که 

داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام 

 قسمتد داوطلب مشترک شامل تمامی شرکای شامل موافقت نامه ایجا

 ترتیب گردد.    )فورمه های داوطلبی( 4
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 تضمین آفرالزم نباشد، و  صفحه معلومات داوطلبیهر گاه  طبق  21.6

داوطلب از آفر خویش در جریان میعاد اعتبار آفر انصراف  -1

این دستورالعمل از این  21ماده  2نماید. حالت مندرج بند  

 امر مستثنی است؛ 

این دستورالعمل حاضر  49داوطلب برنده، طبق ماده درصورتیکه  -2

به امضای قرارداد نشود؛ یا تضمین اجراء را درمطابقت با 

 این دستورالعمل تهیه نموده نتواند. 44ماده 

صفحه حکومت میتواند داوطلب متذکره را برای مدت مندرج         

 ، غیر واجد شرایط برای عقد قرارداد با همانمعلومات داوطلبی

 صفحه معلومات داوطلبی اداره اعالم نماید. مشروط بر اینکه در 

 از آن تذکر رفته باشد.  

 -22ماده 

امضاء 

 آفر 

داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق  22.1

این دستورالعمل ترتیب و با عالمه کلمۀ "اصل" عالمه  11ماده 

گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمۀ "کاپی" عالمه 

تسلیم  صفحه معلومات داوطلبیگذاری شده و به تعداد مندرج 

اصل وکاپی، اصل آن قابل  گردد. درصورت موجودیت تفاوت میان

 اعتبار خواهد بود. 

 

اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی  22.2

 نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب امضاء گردد.  

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل  22.9

اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه آفر را امضا نموده نماینده 

 با صالحیت داوطلب امضا شده باشد. 

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  د.

 -29ماده 

تسلیمی، 

مهر و 

عالمت 

گذاری 

 آفر 

داوطلب می تواند آفر خویش را شخصًا یا توسط پست ارسال نماید.  29.1

صفحه معلومات ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت تذکر آن در 

 ، امکان پذیر می باشد. داوطلبی

داوطلبانیکه آفرهای خود را شخصا یا پست تسلیم مینمایند، با  -1

ید اصل و هر کاپی آن را به شمول آفرهای بدیل، درصورتیکه 

این دستورالعمل اجازه داده شده باشد، در پاکت  19طبق ماده 

های جداگانه سربسته گذاشته و باالی آنها کلمۀ "اصل" و 

"کاپی" بنویسند. پاکت ها حاوی اصل و کاپی های آفر در داخل 

و  2یک پاکت گذاشته شوند. متباقی اجراآت در روشنی  بند های 

 این ماده صورت میگیرد.   9

لکترونیکی طبق طرز ارسال مندرج صفحه معلومات آفر های ا -2

  داوطلبی ارسال میگردند.

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 29.2

 نام و آدرس داوطلب در آن درج باشد؛   -1

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

حاوی نام، نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند  -9
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و هر نوع توضیحات اضافی مندرج  صفحه معلومات  1ماده  1

 داوطلبی باشد.  

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر  -4

 باشد.   27ماده  1گشایی در مطابقت با بند 

، اداره مسئول تعویض/ درصورت عدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر 29.9

 مفقود شدن محتویات و بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود.  

 –24ماده 

میعاد  

تسلیمی 

 آفرها

 صفحه معلومات داوطلبیآفر ها باید قبل از ختم میعاد مندرج  24.1

 تسلیم گردند.

اداره  می تواند در صورت لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده  24.2

،  میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  1

تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب در طول میعاد 

 تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  

آفر  –25ماده 

های نا وقت 

 رسیده

 شدن مسترد میگردند. آفر های ناوقت رسیده بدون باز  25.1

ماده 

26- 

انصرا

ف، 

تعویض 

و 

تعدیل 

 آفرها 

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال  26.1

اطالعیه کتبی که توسط نماینده با صالحیت داوطلب امضاء شده 

باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را 

انصراف نماید. اطالعیه کتبی توام با تعویض، تعدیل و یا از آن 

آفر های تعویض، انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطالعیه 

 باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر  29و  22در مطابقت با مواد  -1

عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا 

 "تعدیل" نشانی شده باشد. 

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

 باشد.  

در صورت انصراف از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو  26.2

 باره مسترد میگردد.  

در فاصله زمانی میان  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 26.9

ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر  طوری که در 

فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار 

 آفر صورت گرفته نمی تواند. 

 27ماده 

آفر  –

 گشایی

اداره آفر های دریافت شده را در محضر عام در محل، تاریخ و  27.1

تذکر رفته، باز می نماید.  علومات داوطلبیدر صفحه مزمان که 

در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی 

 ..صفحه معلومات داوطلبی مربوط در 

 

در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را  27.2

که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی 

آفر ها اطالعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را  اعالم و 

بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با 

حیت نامه ارائه شده نباشد، باز کلمۀ "انصراف" توام با صال

میگردد. انصراف از آفر ها صرف در صورت موجودیت اطالعیه 

انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت 
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نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقبًا، تمام آفر 

های که با کلمۀ "تعویض" نشانی شده باز خواهد شد.  هر گاه 

پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ "تعویض" توام با صالحیت نامه  آفر

نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت 

اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز 

است. صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. 

شانی شده، باز و محتویات بعدًا آفر های که با کلمۀ "تعدیل" ن

آن به تفصیل خوانده می شود. تعدیل آفر ها صرف در صورتی 

موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر 

باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت 

میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها 

 میگردند. 

  

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر  27.9

بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل، موجودیت تضمین آفر یا 

اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب 

بداند قرائت می نماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت 

اشند در ارزیابی مد نظر که در جلسه داوطلبی قرائت گردیده ب

گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره  27.4

تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور 

مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف 

 )اسکاشتیپ( می نماید. 

 هـ. ارزیابی و مقایسه آفرها

 -21ماده 

 محرمیت
ابتدایی، ارزیابی مالی و مقایسه، معلومات مربوط به ارزیابی  21.1

ارزیابی تخنیکی و ارزیابی  بعدی اهلیت داوطلبان و پیشنهاد 

اعطاء قرارداد الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد 

 محرم بوده، نباید افشاء گردد. 

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی هر نوع  21.2

و مقایسه، ارزیابی تخنیکی و ارزیابی  ابتدایی، ارزیابی مالی

بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر 

 وی میگردد.

، از زمان آفر گشایی الی عقد 21ماده  2علی الرغم بند  21.9

قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را درهر 

ید به صورت مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، با

 کتبی آن را انجام دهد. 

 23ماده 

- 

ارزیابی 

 ابتدایی 

اداره ارزیابی ابتدایی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها   23.1

 با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می نماید:

آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده  -1

 است؛

تضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت  -2

 قابل اعتبار است؛ صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

آفر بدون انحرافات عمده یا مغایرت با شرایط شرطنامه تحویل  -9



تدارک اجناس یاریشرطنامه مع  – یاره تدارکات ملاد  

11 

 

 گردیده است؛

 آفر به صورت درست مهر و امضاء گردیده است؛ -4

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.آفر با سایر 

 فوق آفر رد میگردد.  23ماده  1در صورت عدم رعایت بند  23.2

 –91ماده 
توضیح 

 آفر ها

اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح  91.1

مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج در 

خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر 

تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را 

ون در خواست اداره، قبول نماید. هر نوع توضیح ارایه شده بد

 قابل قبول نمی باشد. 

 -91ماده 

جوابگویی 

 آفرها

 اداره آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر تشخیص میدهد.  91.1

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم  91.2

افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات  شرطنامه 

استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته باشد. انحراف، 

 می شود که:

تاثیر قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت  یا کارایی اجناس و  -1

 خدمات تحت قرارداد داشته باشد؛

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا  -2

مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را بر خالف شرطنامه  

 ید؛محدود نما

در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داوطلبان  -9

 گردد. 

آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد  91.9

گردیده و بعدًا با اصالح انحرافات، استثنات یا قلم افتاگی 

 جوابگو نمیگردد. 

 92ماده 

عدم  –

انطباق، 

اشتباهات

، و از 

قلم 

 افتادگی

صورت جوابگو بودن آفر،  اداره عدم انطباق یا از قلم در   92.1

 افتادگی در آفر را که عمده نباشد، مد نظر نمی گیرد.  

در صورت که آفر جوابگو باشد،  اداره می تواند  از داوطلب در  92.2

میعاد زمانی مناسب معلومات ضروری یا سندی را به منظور تصحیح 

عدم انطباق یا از قلم افتادگی غیر عمده مطالبه نماید. تصحیح  

از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی 

ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده تواند. در صورت عدم 

 می تواند. 

تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذیل  92.9

 صورت میگیرد: 

در صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی، قیمت فی  -1

 واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

صورت واضیح کدام عالمه اعشاری مگراینکه ازنظر اداره به 

درقیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت 

قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می 

 گردد؛
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درصورت موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق  -2

ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل جمع یا حاصل تفریق 

 ح گردد؛باید اصال

هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد،  -9

مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود، مگر اینکه مبلغ ذکر 

شده به حروف مربوط به اشتباه حسابی باشد، که درینصورت مبلغ 

( فوق مدار 2( و )1به ارقام با درنظر داشت مندرجات اجزای )

 اعتبار خواهد بود.

هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول  92.4

و تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته نکند، آفر وی رد 

 21ماده 1(  بند 2شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء )

 اجرا می گردد. 

ماده 

94– 
ارزیا

بی 

تخنیک

 ی

 

بدون انحراف و  اداره آفر ها را به منظور اطمینان از قبولی 94.1

استثنای آن با تمام معیارات و شرایط مشخص در شرایط عمومی و 

 خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

این دستورالعمل، جهت اطمینان از  11اداره  مطابق ماده  94.2

 5قسمت مطابقت بدون تغییر یا  انحرافات با تمام شرایط مندرج 
، جنبه های تخنیکی آفر را بررسی شرطنامه ) جدول نیازمندیها(

 می نماید. 

تبدیل  - 95ماده 
 به اسعارواحد

، اداره  باید تمام هابه منظور ارزیابی مالی و مقایسه آفر 95.1

قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر را به واحد پولی مشخص 

به نرخ فروش اسعار در روز مندرج  صفحه معلومات داوطلبیدر 

 ، تبدیل می نماید. معلومات داوطلبیصفحه 

 -96ماده 

ترجیح 

 داخلی

ترجیح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق  96.1

 می گردد.

 97ماده 

ارزیا

بی 

 مالی 

آفر ها صرف به اساس، عوامل، روش ها، مشخصات، شرایط و معیار  97.1

 های مندرج این ماده ارزیابی میگردند.

اداره موارد ذیل را در جریان ارزیابی آفر ها مد نظر می  97.2

 گیرد:

درصفحه معلومات انجام ارزیابی برای اقالم یا بخش ها، طوریکه  -1

 14تذکر رفته و قیمت آفر که درمطابقت با ماده  داوطلبی

 ارایه گردیده؛ 

 9تعدیل قیمت باالثر اصالح اشتباهات حسابی در مطابقت با بند  -2

 ؛91ماده 

 4قیمت در نتیجه محاسبه تخفیفات درمطابقت با بند  تعدیل -9

 ؛14مادۀ 

صفحه تعدیل قیمت ناشی از تطبیق معیار های ارزیابی، مندرج  -4

 معلومات داوطلبی

تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل  -5

 تدارکات.
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 اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر، مد نظر نمی گیرد: 97.9

نوع مالیه بر فروش و سایر مالیات قابل پرداخت توسط هر  -1

داوطلب بر اجناسیکه در جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده 

 باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت بر  -2

اجناسیکه در خارج از جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده 

 اعطاء قرارداد؛   وطلب در صورتباشد توسط دا

هرنوع مصرف اضافی  برای تعدیل قیمت درجریان اجرای قرارداد،  -9

 در صورت تذکر در آفر.

،  فکتور 14در ارزیابی آفر ها بر عالوه قیمت آفر مندرج ماده  97.4

های مربوط به مشخصات، کارایی، شرایط و معیار های تدارک 

رفته می شود. برای تسهیل اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گ

مقایسه آفر ها، اثرات عوامل در نظر گرفته شده باید به مبلغ 

پولی بیان گردد. فکتور ها، روش ها و معیارات باید مطابق بند 

 باشد.  96ماده  9

، داوطلبان می توانند صفحه معلومات داوطلبیدر صورت تذکر در  97.5

برای یک یا چند بخش قیمت خویش را ارایه نموده، و اداره نیز 

می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک داوطلب اعطاء 

نماید. روش ارزیابی برای تشخیص ترکیب بخش ها با نازلترین 

تذکر رفته  )معیارات ارزیابی و اهلیت( 1قسمت قیمت که در 

   مشخص می گردد.

اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و  97.6

یا سایر داوطلبان مذاکره نماید. انجام مذاکره در روش 

 تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

داوطلب مکلف نیست تغییر قیمت یا تعدیل آفر و یا بعهده گرفتن  97.7

طنامه تذکر نرفته است، منحیث مسئولیت های را که از آن در شر

 شرط اعطاء قرارداد بپذیرد. 

 91ماده 

مقایسۀ  -

 آفرها

اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت  91.1

با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه جهت 

 تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، پس از  91.2

ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص 

گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش 

خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای 

بگو تشخیص نگردد، هیئت نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوا

ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد 

 ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد. 

ماده 

93- 

ارزیابی 

بعدی 

اداره می تواند بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن  93.1

رداد توسط داوطلب برنده، توانایی اجرای رضایت بخش قرا

 ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.  
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داوطلب 

 برنده
ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده توسط داوطلب  93.2

 صورت میگیرد.   13مطابق ماده 

مثبت بودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرط عقد قرارداد بوده و  93.9

در صورت منفی بودن نتیجه ارزیابی، منتج به غیر جوابگو شدن 

آفر گردیده و اداره ارزیابی بعدی مشابه را با آفر بعدی 

 دارای نازلترین قیمت انجام می دهد.  

 

 -41ماده 

حق اداره 

برای 

قبولی یا 

رد یک یا 

تمام 

 آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس  41.1

نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات تخنیکی، شرایط داوطلبی و 

یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای تدارکات 

کافی یا موجود نبوده، مدارک )اسناد( سازش میان داوطلبان 

ت تآمین منافع ملی، مراحل تدارکات وجود داشته باشد و یا جه

 را بدون مسؤلیت در قبال داوطلبان فسخ نماید.

 

 و. اعطاء و  عقد  قرارداد

 41ماده 

شرایط   –

 اعطاء

اداره قرارداد را به داوطلب که آفر جوابگو با نازلترین قیمت  41.1

ارزیابی شده را ارایه نموده و توانایی اجرای رضایت بخش 

 داشته باشد، اعطاء می نماید.   قرارداد را 

ماده 

حق  –42

تعدیل 

مقدار 

در 

زمان 

اعطای 

قراردا

 د 

اداره می تواند در زمان اعطای قرارداد مقدار اجناس و خدمات  42.1

مشخص گردیده،  )جدول نیازمندیها( 5قسمت ضمنی آن را که در 

صفحه افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  از فیصدی مندرج 

تجاوز ننموده و در برگیرنده هیچگونه تغییر  معلومات داوطلبی

در قیمت فی واحد و دیگر معیار ها و شرایط آفر و شرطنامه 

 نباشد. 

ماده 

49 – 
اعطای 

قرارد

 اد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا  49.1

حیطه رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در 

صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب 

برنده ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت 

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

 قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 

 -44ماده

تضمین 

 اجراء

( روز بعد ازدریافت 11مکلف است، درخالل مدت )داوطلب برنده  44.1

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط 

)فورمه  1قسمت عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 

 می باشد، ارایه نماید. های قرارداد(

عدم ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ   44.2

نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین آفر و یا اجرای اظهار 

نامه تضین آفر می گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به 

داوطلب بعدی که آفر جوابگو با نازلترین قیمت را ارایه 

ش قرارداد را داشته، اعطاء داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخ

 می نماید.  
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 -45ماده 

امضای 

 قرارداد

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده  45.1

ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در طی  میعاد اعتبار 

آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف 

( روز بعد از دریافت امضا نموده 11است، قرارداد را در مدت )

 و به اداره تسلیم نماید. 

ماده 

46- 

اطالع 

به 

داوطلب

ان غیر 

 برنده

اداره فورًا پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن،  46.1

داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم 

موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر آنان را 

 مسترد می نماید.

طلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با همزمان با اطالع داو 46.2

داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات، مشخصات اداره و 

قراردادی، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانون 

تدارکات در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره 

 تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر می کند.

ماده 

حق –47

شکایت 

 وطلب دا

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل  47.1

تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در 

ارسال  کمیته بررسی اداریصورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 نماید.

روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط تشریح  47.2

 گردیده است. 
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 معلومات داوطلبی قسمت دوم:  صفحه

در داخل قوس ها  صفحه معلومات داوطلبیتکمیل برای در صورت نیاز رهنمود ها 

ترتیب  بشکل ایتالیکدستورالعمل برای داوطلبان  با ذکر ماده مربوط 

 گردیده است. 

 عمومیات الف.  

 1ماده 
دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 می باشد.  }وزارت دفاع ملی {اداره 

 ی(قلم موادخام طباعت11وتدارک ) هیته: نام و شماره این داوطلبی

مخابره  استیر یویوحما یکیخدمات تخن تیمطبعه معاون تیریمد

 ی)ازروش داوطلب1131 یضرورت سال مال یوزارت دفاع مل زیستردرست

 باز(  

 (MOD-G-N0206-22701-1398) -:یشماره داوطلب 

 {دولتی 11111{فند22711: }فصل )بودجه

 : باز   یداوطلب روش

  : بالمقطع نوع قرارداد

بداخل  (ماه دو): بعد از عقد قرارداد برای مدت معیاد قرارداد

مطبعه ریاست مخابره به دیپوهای ریاست مخابره واقع  یک قسط.

  دفاع ملی ازمتعهد اخذ میگردد. قرارگاه وزارت

 

 1.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 ..{سوریه و ایران" }

 1.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس 

 ذیل قابل دریافت می باشد:

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

  1.1مادۀ 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 اجناس وخدمات ضمنی آن ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند:

 سوریه و ایران { }

 مندرجات شرطنامهب.  

 3.1مادۀ 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: 

 ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا -1

 www.mod.gov.afویب سایت وزارت دفاع ملی    -2

 www.npa.gov.afویب سایت اداره تدارکاتت ملی  -3

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.mod.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 1.1مادۀ  

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات 

 :دارتباطی ذیل مراجعه گرد

 دستورالعمل برای داوطلبان 1.7مادۀ  مطابق به مواد مندرج   

 }ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی { 

 }مدیریت عقد قراردادهای مرکزی {

  9292212901{929-221-2119و-2902-221-929}

 1.1مادۀ 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 جلسه قبل از داوطلبی دایر نمیگردد:

 

 تهیه آفرهاج.  

 1..1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 ارایه گردد.  رسمی کشورآفر به زبان

 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

اسناد اضافی ذیل را ارایه  آفرخویشباید همراه با داوطلب 

 نماید:

 .مهر و امضا نمایند. 19فورمه تسلیمی آفر -1

طرزالعمل  51} حسب حکم  11معلومات اهلیت داوطلب  مفور  -2

تدارکات داوطلب مکلف است از ضم بودن اسناد و یا هم درج 

بطور تحریر ذکر نموده در  11معلومات اهلیت خویش در فورم 

صورت عدم اشاره به ضم بودن اسناد و عدم ارائه معلومات در 

 فورم متذکره ، آفر غیر جوابگو پنداشته میشود 

.بصورت مکمل ترتیب و سهم 12فورمه باشد. JVورت که شرکت درص -9

هریک شرکت را واضح نموده و شرکت که در رأس قرارداد مشخص 

 نماید. 

راخانه پوری نموده مهر وامضاء نماید جدول های قیمت  -4

 وبااسکاشتیپ شفاف چسپ شود .

تضمین آفر قابل قبول مطابق به شرطنامه و در صورتیکه آفر  -5

مکلف است باید تضمین آفر مشترک ارایه دارند)  مشترک داوطلب

 در نسخه اصلی(

داوطلبان که بصورت مشترک آفر ارائه میدارند باید بصورت  -6

)فورمه مشترک آفر خویش را امضا و مهرنموده و ارائه نمایند

22) . 

شرکت ها که بصورت مشترک آفر ارائه میدارند مکلف اند معیارات  -7

طوریکه شرکت که در راس قرارداد مندرج شرطنامه بصورت مشترک 

معیارات و هریک شرکت که در تحت قراردارد حد اقل  %41حد اقل 

معیارات را تکمیل  %111معبارات را تکمیل و مجموعآ  25%

 نمایند.
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داوطلب مکلف است تا لست پروژه های انجام شده با ذکر نام  

روژه پروژه، محل پروژه، نام فرمایش دهنده، تاریخ شروع و ختم پ

 و قیمت قرارداد و سند اکمال

موافقتانه پروژه یا هم فیصد اکمال آنرا  آن با مهر و امضا  

افراد حقیقی شرکت ) رئیس و یا هم معاون شرکت (ضم آفر خویش 

 نماید .

بانک استمنت و یا اعتبارنامه بانکی مطابق به مندرجات  -1

د آن  شرطنامه در نسخه اصلی و یا هم در صورت کاپی مکلف میباش

مهر و امضا توسط  با مهر و امضا افراد حقیقی ) رئیس و یا هم 

 معاون شرکت (  شرکت شده و متن کاپی مطابق اصل است ذکر گردد. 

قابل ذکر است درصورتیکه داوطلب دارنده چندین اکونت بانکی با  -3

اسعار مختلف باشد مکلف است تا استمنت و یا سایر اسناد 

ماننده اعتبارنامه بانکی خویش    از تاریخ نشر اعالن الی 

تسلمیی به عین روز پرنت و ارائه نموده استتمنت های که از 

در تاریخ های مختلف  تاریخ های متفاوت و اکونت های متعدد و

 ارائه گردد قابل قبول نمیباشد.   

یک نقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکای شرکت مشترک که  -11

بیانگر تقسیم مسؤلیت های هر شریک بوده و اینکه تمام شرکا 

بصورت مشترک و یا جداگانه در اجرای این قرارداد مطابق شرایط 

 ؛    قرارداد مسؤل می باشند، ارائه گردد

شرکتهای مشترک داوطلب مکلف  12با در نظر داشت فورم  -11

میباشند تا سهم هر شرکت بصورت واضح درج و شرکت که در رأس 

 توسط سایر شرکا تعین میگردد، مشخص شود.  

 منت معتبر مطابق به مندرجات شرطنامه تبانک استی -12

ارائه صالحیت نامه معتبر کتبی مشترک توسط رئیس و معاون  -19

 صورتیکه آفرتوسط شخص ثانی امضا گردیده باشد.  شرکت در

 اسناد واجد شرایط بودن داوطلب) جوازواساسنامه    -14

 اسناد و مدارک تثبیت منشا واجد شرایط اجناس و خدمات ضمنی.  -15

هر نوع تخفیف خویش  19پیشنهاد میگردد تا داوطلب در فورم  -16

را درج نموده و یا هم اسناد که بیانگر تخفیف غیر مشروط 

 باشد، ضم آفر خویش  نمایند.

داوطلبان مکلف اند تا تمام صفحات شرطنامه مهر و امضا  -17

نمایند و هکذا  با درنظر داشت محتویات شرطنامه، صفحه 

فورم  19معلومات برای داوطلبی ،جدول قیمت، فورم تسلیمی 

خویش را  12و در صورت لزوم فورم شرکت های مشترک  11اهلیت 

نموده وجهت مصؤنیت بیشتر  با اسکاشتپ  خانه پری امضا و مهر

 روشن پوشانیده شود.

شرایط مندرج در شرطنامه ) دستورالعمل برای داوطلبان،صفحه  -11

معلومات داوطلبی، شرایط قرارداد( و سایر مواد مندرج در این 

 شرطنامه قابل تطبیق خواهد بود.

شرکت های شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی و  -13

محترم تدارکات اخذ میدارند قبل از تسلیم آفر ورقه  اداره

درخواست جهت اشتراک در داوطلبی را از ریاست اکمال وخریداری 
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اخذ نمایند.  هکذا شرکتهای شرطنامه را بشکل سافت از طریق 

ویب سایت و یا سایر مراجع بدست میاورند حق تغیر را نداشته و 

 صورت خواهد گرفت. در صورت تخلف، اجرات قانونی با متخلفین

طرزالعمل تدارکات داوطلب مکلف است تا تعهد نامه  17حسب حکم  -21

های تضاد منافع ، انحالل و ورشککستگی  و عدم مسولیت ، عدم 

محرومیت کارکنان و مدیران در پروسه های تدارکاتی و عدم 

محکومیت باالثر تخلف را ترتیب و توسط رئیس و معاون شرکت امضا 

 نماید. 

(    front loadingصورت ارائه آفر غیرمتوازن و پیش بار)در  -21

 اجراات طبق احکام طرزالعمل تدارکات مرعی االجرا میباشد.  

در صورتیکه داوطلب شرطنامه  را بشکل الکترونیک از ویب سایت و 

یا هم از شعبه مربوطه اخذ میدارد حق تغیر در شرطنامه نداشته و 

 اجراات قانونی صورت خواهد گرفت. در صورت تخلف، باداوطلب متخلف

 ( تدارکات ملی NPA/PPD/C22/1397نظربه متحدالمال )

کمسیون محترم  23/11/1937( مورخ 9112به تاسی ازفیصله شماره )

تداکات ملی درپروسه های تدارکاتی ،تصدی هاوشرکت های دولتی 

 اف میباشد .اد توانمندی مالی وحجم معامالت معازارایه اسن

 شرایط اهلیت داوطلبات 

به منظوراشتراک درمراحل تدارکات داوطلب باید واجد شرایط  -1

 ( ماده شانزده هم قانون باشد .2( و)1مندرج فقره های )

اداره شرایط اهلیت را دراسنادارزیابی قبلی اهلیت شرطنامه  -2

ومطالبه پیشنهاد درج نموده وداوطلب اسنادومدارک 

ویش ارایه مینماید مهروامضاشده راباتوام باافرخ

 اسناداهلیت شامل موارد ذیل میباشد . 

نقل ازتصدیق نامه های راجسترداوطلب تصدیق نامه هویت  -1

 حقوقی جوازتجارتی وسایراسناد 

یک نقل اراوراق ثبت واجسترمالیه سندتصدیق ازتصفیه حسابات  -2

 مالیات آخرین دوره .

وده تعهدنامه امضاشده مبنی براینکه داوطلب دیون حاجزنب -1

 ودرحالت ورشکستگی وانحالل قرارندارد

تعهدنامه امضاشده توسط دواطلب مبنی برنداشتن تضاد منافع  -1

 درتدارکات 

تعهد نامه امضاشده توسط داوطلب مبنی برعدم محکومیت بل  -1

 اثرتخلف درتجارت درخالل دوسال قبل ازشتراک درواطلبی 

تعهد نامه امضاشده توسط داوطلب مبنی براینکه موصوف ویایک  -3

( قانون محرم 13ازکارمندان ومدیران مربوط وی مطابق ماده )

 نگردیده باشد 

اداره میتواند معیارهای ظرفیت مسلکی وتوانائی مالی  -1

( این 1داوطلب را بااستفاده ازرهنمود ضمیمه شماره )

 نماید طرزالعمل درشرطنامه خویش تعین ودرج 

تعین معیارهای اهلیت توسط اداره نباید به منظورمحدودسازی  -1
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 اشتراک داوطلبات ویاعدم رقابت صورت گیرد.

وبعدازآن تکمیل  1131اسنادقرارداد ویاپروژه که درسال  -1

میگردد ویک دوره مالیاتی بران سپری شده باشد درصورت 

میتواند منحیث تجربه کاری مشابه وقراردادهای اجراشده 

سوب گردد که ارظهارنامه مالیاتی درج وتصفیه مالیاتی مح

مربوطه ان صورت گرفته باشد درصورت عدم درج دراظهارنامه 

وتصفیه مالیاتی مربوطه اسناد قرارداد ویاپروژارایه شده 

منحیث تجربه کاری مشابه ویاقرارداد اجرااشده دواطلب 

 محاسبه نمیگردد.

روسه مالیاتی هئیت ارزیابی تقاضای مبنی برتکمیل پ -3

آنرابرای پروسه تدارکاتی تحت ارزیابی ازداطلب مطالبه 

 نماید . 

در صورتیکه داوطلب شرطنامه  را بشکل الکترونیک از ویب سایت و 

یا هم از شعبه مربوطه اخذ میدارد حق تغیر در شرطنامه نداشته و 

 در صورت تخلف، باداوطلب متخلف اجراات قانونی صورت خواهد گرفت.

 

 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 ارائه آفر های بدیل مجاز نمی باشد. 

 

 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 می باشد. {2919}(Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )

 11.3ماده 

(1 )

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 Incoterms   ( DDP)}با درنظر داشت محل مقصد: 

 اکمال }این به این معنی است که تمام مسولیت های الی 

 مربوط به قراردادی  میباشد

 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 { "یاست مخابره رمدیریت مطبعه }مقصد نهایی:

 11.3ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

  } "نیست"{..قیمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل

 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 

{ قسمت از قیمت آفر را که مصارف مربوط به  مکلف است"}داوطلب 

آن به واحد پول افغانی صورت گرفته، به پول افغانی ارائه 

 نماید.   
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 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 مطابق به جدول مشخصات مدت کارآیی اجناس:

 

 13.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 { ضرورت نیست}اجازه نامه تولید کننده 

 13.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

  قابل تطبیق نیست خدمات بعد از فروش 

 21.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد. روز{31}مدت اعتبار آفر 

 21.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

فورمه های )  4قسمت آفر باید توام با تضمین آفر در فورم شامل 

 ، ارائه گردد.داوطلبی(

هزارافغانی چهارصدوپنجاه (451111بابک مبلغ ) تضمین آفرطورگرنتی

 1931الی / /   / 1931/ 5/ 1آفرگشائی ( روز ازتاریخ 111به مدت )

   یامعادل تاریخ عیسوی ارایه گردد.

 

 21.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

هرگاه داوطلب مرتکب اعمال مندرج یکی از اقدامات مندرج در 

را نقض نماید، حکومت وی را از اعطای ( 2( و )1جز ) پاراگراف های

سال غیرواجد  دو سال  { 2}قرارداد مربوط توسط اداره به مدت 

 شرایط اعالم مینماید.

 22.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ارایه گردد به کاپی ضرورت نیست اصل آفر، 

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

 29.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی { "نباید"  }داوطلبان 

 ارائه نمایند.

 29.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

دستورالعمل برای داوطلبان قابل تطبیق  21.1 مطابق به ماده 

 نمیباشد

 21.2ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

پاکت های داخلی و بیرونی باید حاوی عالیم تشخیصیه اضافی ذیل می 

 باشند: 

 نام شرکت داوطلب  -1
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 شماره قرارداد  -2

 به وضاحت تحریر گردد که قبل از آفر گشایی باز نگردد -1

توسط اسکاشتپ روشن پوشانیده بعد از امضا و مهر تمام پاکت  -1

 شود 

 21.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

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

 }ریاست اکمال وخریداری{ توجه: 

 } واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه {آدرس: 

  تعمیر افر گشای {}منزل وشماره اطاق: 

 { 11ناحیه }کابل شهر: 

ساعت ده قبل   }الیاعالنازتاریخ نشرضرب العجل برای تسلیمی آفرها

 1131/ 1 / 1تاریخی/ از ظهر

 21.1ماده 

دستورالعمل 

 برای

 داوطلبان

 بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد:

 }ریاست اکمال وخریداری مقیم گارد سابقه {آدرس: 

 } آفرگشایی  {منزل و شماره اطاق: 

 { 11ناحیه  –}کابل شهر: 

 { 1/1301/ 1}تاریخ:

 }ساعت ده قبل از ظهر {زمان: 

  21.2ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 21ماده  1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

مجاز باشد، روش های مشخص گشایش  دستورالعمل برای داوطلبان

{قابل تطبیق  دستورالعمل برای داوطلبان 21.1ماده  }آفرها

 نمیباشد.  

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

دستورالعمل برای داوطلبان قیمت آفر به  11.1مطابق به ماده 

 ارایه گردد.افغانی 
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 13.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 NPA/PPD/NOC20متن متحدالمال نمبر یداخل حاتیدرموردترج

بتاسی ازماده هفتم قانون ادارات مکلف اند جهت توشویق وحمایت ازسرمایه گذاری وتولیدات داخلی 
  مواردحداحظمی مقدارترجیع تولیدات داخلی را طورذیل درپروسه های تدارکاتی عملی نمایند

 فیصد (25)تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی

 فیصد  (11)خارجی غیرمقیم  داوطلبخارجی مقیم  افغانستان در مقایسۀ  داوطلب داخلی و  دواطلب

  ( فیصد.5داوطلب داخلی زن درمقاسیه باداوطلب داخلی وداوطلب خارجی مقیم افغانستان ) 

دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می   Joint Venture (خارجی که شرکای داخلی داوطلب 
 فیصد (5)باشند، در مقایسۀ سایر شرکت های خارجی 

( ماده سوم قانون تدارکات 9( این حکم اسخصاص حکمی مندرج جزء )1( منظورازداوطلب درجزای فقره )2)
( این حکم عبارت از شخص حکمی است که مالکیت واسهام 1( فقره )9است وداوطلب داخلی زن مندرج جز)

 ( فیصد کارکنان آن نیز متشکل اززنان باشد .51)آن متعلق به زنان بوده وحداقل 

 یدرمراحل تدارکات ، درشرطنامه ها یکننده گان داخل دیاشتراک تول زانیم شیافزا قیاداره جهت تشو -1
ماهانه / ربعوار/ ساالنه  دیتول ییتوانا زانیآنان درنظرنگرفته بلکه م یمعامالت ساالنه رابرا ارحجمیمع شیخو
 یمشابه و یکار ارتجربهیمع ثیمنح شیخو اساالنهیماهانه / ربعوار یازمندین زانیکننده راباتوجه به م دیتول

 مدنظرقراردهد .

محصوالت وعرضه اجناس  دیتول تیبرظرف یاسناد ومدارک مبن هیکننده ( مکلف به ارا دیداوطلب ) تول البته
مشخص شده درشرطنامه اداره  ادیمع یط دیپروسس وتول تیفیوک یازمندین زانیدرمطابقت بام ازادارهین مورد

 . باشدیم

( طرزالعمل 51قرارداد ودرصورت لزوم وفق حکم ) یابیاسناد ومدارک فوق را مورد ارز یابیارز ئتیه
 قراردهد . یرسبمطالبه وتحت غورو نهیتدارکات معلومات واسناد الزم را درزم

اجناس را  دینام ومرجع تول شیدرآفرخو یداخل حیازترجیشدن ازامت دیداوطلبان مکلف اند جهت مستف – 2
مندرج  ازیاجناس ومحصوالت مورد ن دیازنام ومرجع تول شیداوطلب درآفرخو کهیمشخص سازند. درصورت
 .  باشدینم یعمل یباالآفرو یترجع داخل قیشرطنامه متذکرنگردد تطب

 

 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 . میباشد اجرابرای قیمت مجموعی قابل ارزیابی 

قیمت قلم یا اقالم که برای  گیرد، می صورت بخش هر برای ارزیابی

آن قیمت ارائه نشده است، از اوسط قیمت های ارائه شده برای 

همان قلم یا اقالم در آفرهای سایر داوطلبان محاسبه و شامل قیمت 

ائه نگردیده آفر داوطلب می گردد. در صورتیکه آفر دیگری ار

 باشد، آفر وی طبق حکم ماده بیست و پنجم قانون رد می گردد. 

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه 

 ( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید،11نشده است، از )

(    front loadingدر صورت ارائه آفر غیرمتوازن و پیش بار) نوت : 

 اجراات طبق احکام طرزالعمل تدارکات مرعی االجرا میباشد.  

 11.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

) معیارات ارزیابی و  3قسمت تعدیالت به اساس معیارات ذیل که در 

 تذکر رفته، صورت می گیرد: اهلیت(

 ،  "نخیر" }انحراف درجدول تسلیمی:   -1

 "نخیر }انحراف درجدول پرداخت:  -2
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مصارف تعویض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و  -3

 {  " "نخیر"}: خدمات

موجودیت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیزات ارایه شده  -4

 }نخیر  {آفر در جمهوری اسالمی افغانستان

مصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت درجریان عمر استفاده  -1

 { خیر "نه }تجهیزات 

 {"نخیر"  }ئه شده؛ کارآیی و مولدیت ارا -2

  

 11.2ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 قلم فیات ارایه نماید .داوطلبان باید برای هر 

 اعطای قراردادو.  

 12.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 یقرارداد متک لیتعد NPA/PPD/NO-19/1396بادرنظرداشت متحدالمال 

کننده حسب حکم  لیمندرج حصول نامه بودجه وموافقه تمو یصدیبه ف

 قیطرزالعمل تدارکات ومتحدالمال ذکرشده درقرارداد قابل تطب 31

 . باشدیم

 11.2ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 شکایات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 }ریاست اکمال وخریداری  {

 مقیم خواجه بغرا گارد سابقه  { سابقه} ، گارد آدرس: 

 }منزل دوم  { 2.1شماره اطاق: 

 { 11}ناحیه  کابل شهر:

( روز و  7در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت)

یاعدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، داوطلب میتواند 

 درخواست های تجدید نظر را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد. 
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 معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم

این قسمت معیارات مندرج قسمت دستورالعمل برای داوطلبان را در توضیح معیارات که اداره در ارزیابی آفر ها و تشخیص 
 معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گیرد.داوطلب دارای اهلیت مد نظر می گیرد تکمیل می نماید. سایر 

 {اداره مکلف است، معیار های اختصاص داده شده به مراحل تدارکات را درج شرطنامه مربوط نماید}

 فهرست عناوین

 دستورالعمل برای داوطلبان( 96ماده  1ترجیح داخلی )بند 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 97ماده   9بند  4معیارات اضافی )جزء 

 رالعمل برای داوطلبان(دستو 97ماده  5قرارداد های چندگانه )بند 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 93ماده  2شرایط ارزیابی بعدی )بند 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 96ماده  1ترجیح داخلی )بند 

اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می نماید. تطبیق  ترجیح داخلی و درجه بندی آفر ها طور ذیل 
 می گیرد:صورت 

 گروب بندی آفر ها:

آفر های گروپ )الف( :  آفر هائیکه اجناس ساخت جمهوری اسالمی افغانستان را  ارائه نموده اند، شامل این گروپ گردیده 
 ( فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند.25و قیمت آن آفر ها به اندازه )

اخلی و شرکت های مقیم در افغانستان شامل این گروپ گردیده آفر های گروپ )ب(: آفر های ارائه شده توسط شرکت های د
 ( فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند.15و قیمت آن آفر ها به اندازه )

 می شود.( فیصد قیمت آفر کاسته 32آفر های گروپ )ج(: آفر های که شریک افغانی یا قراردادی افغانی دارند شامل این گروپ گردیده و قیمت آن به اندازه )

 مقایسه آفر ها

اداره با نظر داشت میزان ترجیح داخلی، قیم آفر های مستفید شونده را به میزان فیصدی ترجیح داخلی نسبت به قیم اصلی 
 آفرکاسته و این قیمت را در مقایسه با سایر آفر ها مدنظر می گیرد.

 معیارات اضافی

صفحه  96ماده  9بند  4یابی و روش ارزیابی باید درجزء هرگونه معیار مشخص اضافی دیگر قابل مالحظه در ارز}
 {مفصل . داوطلبی طور معلومات

 دستورالعمل برای داوطلبان( 97ماده  5.  قرارداد های چندگانه )بند9

( اداره بیشتر از یک قرارداد را به داوطلبیکه ترکیب آفرهای دارای نازلترین قیمت را ارائه نموده )یک قرارداد برای هر آفر
 را بر آورده نماید، اعطا می نماید. 4و با معیارهای ارزیابی بعدی مندرج فقره 

 14ماده  7اداره مکلف است:صرف بخش ها و قراردادهائیکه فیصدی اقالم فی بخش و کمیت فی قلم طوریکه دربند 
 دستورالعمل برای داوطلبان مشخص شده است ارزیابی نماید.

 ر نظر بگیرد:اداره مکلف است موارد ذیل را د

 آفر ارزیابی شده دارای نازلترین قیمت برای هربخش؛ و

 تخفیف ارائه شده در هر بخش و روش اجرای آن طوریکه در آفر داوطلب پیشنهاد شده است.

 دستورالعمل برای داوطلبان( 93ماده  2.  معیارات  ارزیابی بعدی )بند4

دستورالعمل برای داوطلبان، اداره می تواند ارزیابی   91ماده  1بند  بعد از تشخیص آفر دارای نازلترین قیمت درمطابقت با
مشخص شده راه اندازی کند. شرایطیکه وطلبان، صرف با استفاده از شرایط دستورالعمل برای دا 93بعدی آفر را طبق ماده 

 شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:
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قابل ذکر است اوطلبان باید سند را یکی از بانکهای معتبر که نماینگر توانای مالی شان باشد ارایه نماید. توانایی مالی: د
مانند و یا سایر اسناد  استتمنت ین اکونت بانکی با اسعار مختلف باشد مکلف است تا  درصورتیکه داوطلب دارنده چند

اعتبارنامه بانکی خویش    از تاریخ نشر اعالن الی تسلمیی به عین روز پرنت و ارائه نموده استتمنت های که از تاریخ های 
 این توانای مالی حد اقل:متفاوت و اکونت های متعدد و در تاریخ های مختلف ارائه گردد قابل قبول نمیباشد.   

 

 

  افغانی  هزارچهارمیلیون پنجصدوپانزده ( 4515111مبلغ )مقدار توانای مالی 

      

 

تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادی را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی مندرج 
 ذیل  را داشته باشند ارائه نماید:

 کارمشابه

مبلغ مندرج ذیل تدارکات مورد نظرراتکمیل نماید. ( سال اخیرکه قیمت آن حداقل 11( قرارداد مشابه درخالل )1تطبیق )
 ( قرارداد مشابه که تطبیق نموده باشد ومجموع آن حداقل مبلغ مندرج ذیل را تکمیل نماید ارایه نمایند .2ویا)

 اسعار سال اخیر11قیمت قر اردادمشابه درخالل   تعداد عنوان تدارکات شماره

1 
( قلم 19تدارک )

 مواد خام طباعتی

 قراردادبه حجمیک 
( نه میلیون سی هزار 3191241مبلغ )

 دوصدوچهل 
 افغانی

 ویا دوقراردادبه حجم
وپنجاه  میلیون پانزده  (15151411مبلغ )

 هزاروچهارصد
 افغانی

 کارکرده گی

 قرار ذیل میباشد: سال اخیر ( 5)داوطلب درخالل  دوسال حجم معامالت یا کارکردگی 

 

  افغانی   هژده میلیون شصت هزار( 11161111مبلغ ) مقدار کارکرده گی  

 

 داوطلب باید اسناد را که بیانگر اینکه اجناس پیشنهاد شده شرایط استفاده ذیل را دارا می باشد، ارائه نماید:

 در مطابقت به مشخصات تخنیکی

آخرین دوره مالیاتی } کاپی سند تصفیه آخرین دوره مالیاتی و یا سند مبین که تصفیه مالیاتی شرکت تحت  تصفیه مالیاتی
 قابل تطبیق میباشد{ NPA/PPD/No.16/1395دوران میباشد از وزارت مالیه ارائه دارد.متحدالمال 

 جواز و اساسنامه

  دستورالعمل برای داوطلبان 11.1مواد مندرج ماده 
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 چهارم: فورمه های داوطلبیقسمت 

 
 فهرست

 عنوان فورمه                                        شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 فورمه معلومات داوطلب 11فورمه اجناس/

 (JVفورمه معلومات شریک شرکت مشترک ) 12فورمه اجناس/

 فورمه تسلیمی آفر   19فورمه اجناس/

                                    در بیرون از  جدول قیمت برای اجناس وارداتی که     14فورمه اجناس/

 افغانستان ساخته شده اند  جمهوری اسالمی 

                          بیرون  که درای  جدول قیمت برای اجناس قبالً وارد شده 15فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده انداز جمهوری  

 جدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری اسالمی افغانستان      16فورمه اجناس/         

 ساخته شده اند                    

 جدول قیمت و تکمیل خدمات ضمنی  17فورمه اجناس/

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 11فورمه اجناس/

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 13فورمه اجناس/

 اجازه نامه تولید کننده  11فورمه اجناس/
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 فورمه معلومات داوطلب

 23فورمه اجناس/

 (MOD-G-N0206-22701-1398)  شماره داوطلبی:

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر .} تاریخ:

 {              }             صفحات 

 .  معلومات عمومی داوطلب3

 

 

}                                                                                                                       نام قانونی داوطلب:   1.1

 } 
 }درصورت شرکت های مشترک نام قانونی هر شریک شرکت مشترک:   1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 } 

یا راجستر می گردند:  شده اند و( راجستر JVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.9

}                                    { 

}                                                   سال راجستر داوطلب:   1.4

} 
}                                              آدرس قانونی داوطلب در کشور راجستر شده:   1.5

} 

1.6  
 مورد نماینده باصالحیت داوطلب  درمعلومات 

 {صالحیت . نام نماینده با}نام: 

 {صالحیت . آدرس نماینده با}آدرس: 

 {صالحیت . شماره تلیفون/فکس نماینده با}شماره تلیفون/فکس: 

 {ایمیل آدرس نماینده باصالحیت .}ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت: 

 

 

 

 

 
}                                          :  (TIN) مالیه دهی داوطلب شماره تشخیصیه  1.7

} 
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ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی  کاپی های اصلی اسناد  1.1

 نمائید:

  این فورمه در مطابقت  1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء

  برای داوطلبان؛دستورالعمل   4ه ماد 2بند  و 1بند  به

  درصورت شرکت های مشترک ، سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه

 دستورالعمل برای داوطلبان؛  4ماده  1مطابقت با بند  شرکت های مشترک در

  درصورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که

 قانون تجارت باشد؛نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با 

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 
 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط  داوطلب در   2.1

 {تعداد قرارداد ها حروف و ارقام .}پنج سال اخیر: 

 {ارزش به حروف و ارقام .}سال اخیر:  5حجم معامالت ساالنه داوطلب در   2.2

  {مبلغ به حروف وارقام .}دارایی های نقدی در دسترس:   2.9

جزئیات اکمال اجناس }اکمال عمده اجناس مشابه در جریان پنج سال گذشته:   2.4

را لست مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی تحویلی و اکمال تعهد شده 

 { گردد

 .  معلومات مالی داوطلب1

های تفتیش یا  های مالی یا بیالنس شیت یا حساب مفاد و ضرر یا راپور راپور  9.1

سایر معلومات بانکی همراه با اسناد مربوط یا ترکیبی  از اینها که 

لست مندرجات ذیل را ترتیب }نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس. 

 {آن را ضمیمه کنید داده کاپی های

 

 
معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته   9.2

 می تواند:

 {نام نماینده با صالحیت .}نام: 

 {آدرس نماینده با صالحیت .}آدرس: 

 {شماره های تلیفون/ فکس را .}شماره های تلیفون /فکس: 

 {باصالحیت .ایمیل آدرس نماینده }ایمیل آدرس: 
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 فورمه معلومات هر شریک داوطلب مشترک

 22اجناس/ فورمه

این یادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکمیل نمودن فورمه در حین تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید شامل 
 شرطنامه صادر شده گردد.

معلوماتیکه در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط 
 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبانبه 

 (MOD-G-N0206-22701-1398) شماره داوطلبی:

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر .} تاریخ:
 {مجموعی صفحات .شماره صفحه و تعداد }صفحات 

 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک3
 

 {نام قانونی داوطلب .}نام قانونی داوطلب:   1.1

 {نام شریک شرکت های مشترک .}نام شرکای داوطلب مشترک:   1.2

 {کشوریکه در آن شرکت های مشترک راجستر شده است، .}راجستر شرکای داوطلب مشترک:   1.9

 {سال راجستر شریک هر  شرکت های مشترک .} هر شرکای داوطلب مشترک:سال راجستر   1.4

آدرس شریک شرکت های مشترک }آدرس قانونی هر شرکای داوطلب مشترک در کشوریکه راجستر شده است:   1.5
 {را در کشوریکه راجستر شده، .

 معلومات نماینده باصالحیت شرکت های مشترک  1.6

 {صالحیت .نام نماینده با }نام: 
 {آدرس نماینده با صالحیت .}آدرس: 

 {.با صالحیت  هشماره های تلیفون و فکس نمایند}شماره های تلیفون و فکس: 
 {ایمیل آدرس .}ایمیل آدرس: 

 
 نمونه امضا نماینده با صالحیت :

 

 

 

 

 

 

 {چک نمائید بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را}کاپی های اصلی اسناد ذیل ضمیمه میباشند   1.7  
دستوراالعمل   4ماده  2و  1فوق، درمطابقت با پاراگراف های بند های  1.2اساسنامه یا راجستر شرکت نامبرده در 

 . برای داوطلبان

در صورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با 

 قانون تجارت باشد
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 فورمه تسلیمی آفر

 19فورمه اجناس/
تدارکاتی در تکمیل فورمه در وقت تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید ه این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار

 در شرطنامه صادر شده شامل گردد.
شرایط بودن داوطلب طوریکه در مواد این معلومات باید توسط داوطلبان در صفحات ذیل به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد 
 مربوطه دستورالعمل برای داوطلبان تهیه شده است در جدول مورد استفاده قرار گیرد.

 (MOD-G-N0206-22701-1398) شماره داوطلبی:

 {                                          }  تاریخ:
 {                                  }صفحات 

 

 {ریاست محترم اکمال وخریداری }به:
 

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

 نداریم؛ {)                    و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 

                  } لی مندرج جدول نیازمندیهای اجناس و خدمات ضمنی راما پیشنهاد می نمائیم که در مطابقت با شرطنامه و جدول تحوی
 { اکمال مینمائیم؛

 )                       ( قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:
                             

 )                        (قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بوددرصورتیکه آفر ما پیشنهاد شده:  تخفیفات

، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی  اعتبار داشته و در هر زمان قبل از دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  2مطابقت با بند 

 و قابل قبول بوده میتواند؛

 11و ماده  دستورالعمل برای داوطلبان 44قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با ماده  آفرماهرگاه 

 شرایط عمومی قرارداد، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

                             } قراردادیان فرعی یا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعیت کشورهای واجد شرایط بشمولما 
 می باشیم.{

 ، هیچ نوع تضاد منافع نداریم؛ دستورالعمل برای داوطلبان  4ماده  2ما، مطابق بند 

 9نده گان، تحت قوانین جمهوری اسالمی افغانستان، در مطابقت با بند شرکت ما، بشمول شرکا و قراردیان فرعی و تهیه کن

 از طرف دولت جمهوری اسالمی افغانستان غیر واجد شرایط شناخته نشده ایم؛دستورالعمل برای داوطلبان  4ماده 

 دیگر نیست.و یا هر آفر دریافت شده  ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت  

 

 {                                       }نام:
 

 {                                    }امضا:
 {                                    }تاریخ:
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 جدول قیمت اجناس  که در بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده و وارد میگردد

 داوطلبان برای دستورالعمل 51 ماده با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 40اجناس/ فورمه

 (MOD-G-N0206-22701-1398) شماره داوطلبی:

 {درصورتیکه این آفر بدیل باشد، شماره تشخیصیه آن درج گردد}   شماره آفر بدیل:

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

 {شماره هر صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}صفحات 

}داوطلب این جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری می نماید. لست اقالم 

باید با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص در جدول نیازمندیهای اداره  جدول قیمت1در فقره 

 منطبق باشد.

 {نام داوطلب درج گردد}نام داوطلب : 
 {امضای شخصی که آفر را امضا مینماید، درج گردد}امضای داوطلب:  

 {تاریخ درج گردد}تاریخ : 
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 جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در بیرون جمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد گردیده است

  داوطلبان برای دستورالعمل 51 ماده با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 41اجناس/ فورمه

 (MOD-G-N0206-22701-1398)   شماره  داوطلبی:
 {درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن درج گردد}   شماره آفربدیل:

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

خواهد کرد. داوطلب این فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری }

توسط  شده (  جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص1لست اقالم در فقره ) 

 {اداره در جدول نیازمندیها منطبق باشد.

1 2 9 4 5 6 7 1 3 11 11 12 
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های گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

 پرداخت شده، 

مکلفیت 

های 

گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

پرداخت 

 شده 

قیمت فی 

واحد 

خالص 

مکلفیت 

های 

گمرکی و 

 مالیات 

 

قیمت فی قلم 

خالص مکلفیت 

های گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

 پرداخت شده، 

(4X  1) 

مصارفانتقاالت 

زمینی و 

یرخدمات الزم سا

جهت رسانیدن 

اجناس به مقصد 

 نهایی

مالیات بر فروش 

و سایر مالیات 

پرداخت شده یا 

قابل پرداخت فی 

قلم در صورتیکه 

قرارداد اعطا 

 گردد.

قیمت 

مجموعی 

فی ردیف 

 قلم 
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قیمت فی واحد } 

درفی واحد درج 

 {گردد

مکلفیت }

های 

گمرکی و 

مالیات 

در فی 

واحد 

پرداخت 

شده درج 

 {گردد

قیمت }

خالص فی 

واحد 

مکلفیت 

های گمرکی 

و مالیات 

حمایوی 

 {درج گردد

قیمت خالص فی }

قلم مکلفیت های 

گمرکی و مالیات 

وارداتی درج 

 {گردد

یمت فی قلم ق}

برای انتقاالت 

زمینی و سایر 

خدمات الزم در 

جمهوری اسالمی 

افغانستان درج 

 {گردد

فروشات و سایر }

مالیات قابل 

پرداخت فی قلم در 

صورتیکه قرارداد 

 {عقد شده باشد

قیمت }

مجموعی فی 

قلم درج 

 {گردد

  قیمت مجموعی 

  {نام داوطلب درج گردد}نام داوطلب 

  {دامضای شخصی را که آفر را  امضا میکند درج گرد}امضای داوطلب 

 {تاریخ درج گردد}تاریخ 
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 زیستردرستمخابره  استیر یویوحما یکیخدمات تخن تیمطبعه معاون تیریمد طباعتیخام (قلم مواد51) پروژه.فیات  وقیمت مجموعی .تعدادمشخصات 
  یوزارت دفاع مل

ت 
قیم

ی
ع
جمو

 م

ی 
ت ف

فیا

حد
 وا

 تعداد

واحد 
یاسیق  

شوریا
سم ک

ا
 

ی
 اسم جنس کمپن

شماره
 

  گده 1500  
( گرام GSMگـــرامه ) 80انچ اندونیزیائئ   36/ 23کاغذ سفید افسیتی 

 1 آن امعادلیهمچوورقه طبق مشخصات شعبه عایده. 500مترمربع فی گده 

  گده 1500  

( گـــــــــــرام GSMگرامه )115انچ  23/36کاغذ مت پیپر اندونیزیائئ 

 امعادلیهمچو ورقه طبق مشخصات شعبه عایده.. 251  مترمربع فی گده

 آن
2 

  گده 1016  
( گـــــرام GSMگرامه )80سانتی متر اندونیزیائئ 70/ 100کاغذ سفید 

 3 آن امعادلیهمچو ورقه طبق مشخصات شعبه عایده..500مترمربع فی گده 

  گده 1000  
( گــــــرام GSMگرامه )70انچ اندونیزیائئ  23/36کاغذ سفید افسیتی 

 4 آن امعادلیهمچو ورقه طبق مشخصات شعبه عایده..500مترمربع فی گده 

  گده 1500  
( GSMگـــرامه ) 130انچ 23/36کاغذ سفید جالدار نازک اندونیزیائئ 

 5 آن امعادلیهمچو طبق مشخصات شعبه عایده.. 250گرام مترمربع فی گده 

  قطی 50  
اصلی اورجینال   MP-9001ریکو  کالن وسفیدماشین فوتوکاپی تونر سیاه

 6 آن امعادلیهمچو با ګرنتی  یک ساله طبق مشخصات شعبه عایده.

  10 

سیت 

 شش تکه

 یی

 

 . HP-5500   (11رنگ هید دیزن چیت ماشین نمبر)

 
7 

یلوک 2500     
 گات لیالمی نخی.

8 

  کلچه 200  
 .آن  امعادلیو همچوگرامه  141صابون درلودی ترکی 

9 

  قطی 500  
 آن  امعادلیوهمچوگرامه  511پودر ظرف شویی الکوزی 

54 
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  جوره 250  
 تکش تکه یی.سد

  11 

  جوره 250  
 دستکش رابری.

51 

  گوتک 30  
حلقه)سگک( فی  41111( 8mmانج) 16/5رینگ دوخت فلزی سیاه نمبر

 51 متر برای جنتری اصلی اورجینال.    921گوتک معادل

)                (  مبلغ 

 افغانی
  قیمت مجموعی 

 . است صحت افغانی (           ) مبلغ طباعتی خاممواد قلم (51) مجموعی قیمت

 

 شرکت  سیرئ

 

 امضا

 

 مهر
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 اسالمی افغانستان ساخته میشوند جمهوری جدول قیمت  اجناس که در

 داوطلبان برای دستورالعمل 51 ماده با مطابقت در اسعار –ب  و الف گروپ آفرهای

 40اجناس/ فورمه

 (MOD-G-N0206-22701-1398)   شماره داوطلبی:

 {درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن درج گردد}   شماره آفربدیل:

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

 

}داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های داده شده خانه پری 

 جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی 1خواهد کرد. لست اقالم در فقره 

 مشخص در جدول نیازمندیهای اداره یکسان باشد.{ 
 { نام داوطلب درج گردد}نام داوطلب 

 { امضا میکند،درج گردد امضای شخصی که آفررا}امضای داوطلب :

 {تاریخ درج گردد}تاریخ :  
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(9  X 5) 
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رسانیدن به 

 مقصد نهایی

مصرف کارگر محلی، 

مواد خام و اجزاء 

اصلی از جمهوری 

 اسالمی افغانستان

 (5)فیصدی 

 

مالیه بر 

فروشات و سایر 

مالیات قابل 

پرداخت در فی 

قلم درصورتیکه 

قرارداد عقد 

 شده باشد 
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فزیکی 

 اجناس

درج 
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قیمت }

واحد 

تحویل 

در محل 

کار درج 

 {گردد

مجموع }

قیمت 

تحویل در 

محل کار 

فی قلم 

درج 

 {گردد

قیمت فی }

قلم درج 

 {گردد

مصرف کارگر محلی، }

مواد خام و اجزاء  

از داخل جمهوری 

اسالمی افغانستان 

طور فیصدی تحویلی 

در محل کار قیمت فی 

 {قلم

فروشات و سایر }

مالیات قابل 

پرداخت فی قلم 

در صورتیکه 

قرارداد عقد 

 {شود

قیمت }

مجموعی 

فی قلم 

درج 

 {گردد

  قیمت مجموعی 
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 جدول قیمت برای تکمیل خدمات ضمنی/ بعد از فروش 

 داوطلبان برای دستورالعمل 51 ماده با مطابقت در اسعار

 40اجناس/ فورمه

 3(MOD-G-N0206-22701-1398) شماره داوطلبی:

 {درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن درج گردد}   شماره آفربدیل:{

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

  لست  نماید. تکمیل ذکرشده های رهنمود با مطابقت در  را قیمت جدول های فورمه باید داوطلب}

 اداره توسط  شده مشخص ضمنی خدمات و اجناس لست با  منطبق باید  ها قیمت جدول ا ستون در اقالم

 {گردد. درج نیازمندیها جدول در

 

1 2 9 4 5 6 7 

شماره 

 خدمات 

توضیح خدمات )به 

استثنای انتقاالت 

زمینی و سایرخدمات 

الزم در جمهوری اسالمی 

افغانستان جهت 

رسانیدن اجناس در 

 مقصد نهایی آنها(

کشور 

 منبع

تاریخ 

تحویلی در 

مقصد 

 نهایی 

کمیت و واحد 

 فزیکی

قیمت فی 

 واحد

قیمت مجموعی فی 

 خدمت

یا  X 6 5)ستون  

 تخمینًا(

شماره }

خدمت 

درج 

 {گردد

کشور } {نام خدمات درج گردد}

منبع 

خدمات 

درج 

 {گردد

تاریخ }

تکمیل 

خدمات در  

مقصد 

نهایی فی 

 { خدمت

 
تعداد واحد  }

اکمالی  و نام 

واحد فزیکی درج 

 {گردد

قیمت }

فی قلم 

خدمت 

درج 

 {گردد

قیمت مجموعی فی }

قلم خدمت  درج 

 {گردد

  قیمت مجموعی آفر 

 
  {نام داوطلب درج گردد}نام داوطلب 

 { امضای شخصی که آفر را امضا میکند ،درج گردد}امضای داوطلب 

 {تاریخ درج گردد}تاریخ 
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 تضمین آفر: ضمانت بانکی

 11فورمه اجناس/
 

 (MOD-G-N0206-22701-1398)شماره داوطلبی

 {در صورتیکه این آفر بدیل باشد، شماره تشخیصیه آن درج گردد} شماره آفر بدیل:

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

 {گرددشماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج }صفحات 
 
این فورمه ضمانت بانکی برای تضمین آفر باید توسطط یطک بانطک راجسطتر شطده در مطابقطت بطا رهنمودهطای }

 {مندرج صادر گردد

 {نام بانک درج گردد}ما: 
 {نام و آدرس مکمل اداره درج گردد}ذینفع: 
 {تاریخ درج گردد}تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 
نطام قطرارداد }منبعد به نام "داوطلب" آفر خود بطرای اجطرای  {،نام مکمل داوطلب درج گردد}که یافتیم اطالع 

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

 برعالوه می دانیم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد.

بدینوسیله به صطورت قطعطی تعهطد میسطپاریم کطه بطدون  {نام بانک درج گردد}براساس درخواست داوطلب، ما 

را  بعد از دریافطت اولطین تقاضطای تحریطری شطما در {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعلل، مبلغ مجموعی 

 صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

 از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آنتغییر یا انصراف 

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده

 طرف داوطلب برنده فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:

دسططتورالعمل بططرای درصططورتیکه داوطلططب برنططده باشططد بططه محططی دریافططت تضططمین آفططر امضططای قططرارداد طبططق 
 ؛ یاداوطلبان

روز بعطد از  21( 2( امضطای قطرارداد بطا داوطلطب برنطده؛ یطا )1داوطلب برنده نباشد، به محطی ) درصورتیکه

 {تاریخ ختم آفر درج گردد}ختم میعاد اعتبار آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 
 اشد.در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده ب

 

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 715این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 {امضای مسئول مربوط درج گردد}امضا: 
 

 {مهر گردد}مهر: 
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 تضمین آفر: اظهار نامه تضمین آفر

 23فورمه اجناس/

 

 (MOD-G-N0206-22701-1398)  شماره داوطلبی:

آفربدیل باشد، شماره تشخیصیه آن درصورتیکه این }  شماره آفر بدیل:

 {درج گردد

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

 {شماره صفحه  و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

 

داوطلب باید این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری }

 {نماید

 {نام مکمل اداره درج گردد}به: 

 نمودیم، اظهار مینمائیم که:ما اشخاصیکه در زیر امضا 

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین 

 آفر ارائه گردد. 

ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد 

{ تاریخ درج گردد{ سر از }تعداد سال درج گرددبا اداره برای مدت }

 وطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:محروم گردیم. وجایب دا

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

 تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (2)

انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های  (9)

 ارائه شده در آفر

طنامه و مطالبه پیشنهاد اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شر (4)

 از طرف داوطلب برنده

فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف  (5)

 .داوطلب برنده

این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای 

 قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار می گردد. 

 {امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را دارد}امضا : 

 {نام داوطلب درج گردد}دارای صالحیت امضای این اظهار نامه از طرف: 

 {روز، ماه و سال درج گردد}تاریخ: 

 {مهر گردد}مهر :  

 

یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام }

 {گردتمام شرکا آفر را ارائه 
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 اجازه نامه تولید کننده

 11فورمه اجناس/

 (MOD-G-N0206-22701-1398)  شماره داوطلبی:

 {بدیل باشد، نمبر تشخیصیه آن درج گردد درصورتیکه این آفر}  شماره آفربدیل:

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

 {گرددشماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج صفحات }

 {این اجازه نامه باید در فورمه رسمی تولید کننده توسط مقام با صالحیت ترتیب و امضا گردد}

 {نام مکمل اداره درج گرددبه: }

د کننده درج آدرس مکمل کارخانه های تولی{ با داشتن فابریکه در}نوع اجناس تولید شده درج گردد{تولید کننده رسمی}نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گرددما }
 { ارائه نموده و عقد قرارداد نماید. نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد{ اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه }نام مکمل داوطلب درج گردد{ به }گردد

 اهم می نماییم. شرایط عمومی قرارداد، را به اجناس ارائه شده در آفر فر  21ما بدینوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

 {امضا نماینده با صالحیت تولید کننده درج گرددامضا: }

 {نام/ نام های مکمل نماینده با صالحیت تولید کننده درج گرددنام: }

 {عنوان وظیفه درج گرددعنوان وظیفه: }

 {نام مکمل داوطلب درج گرددامضا از جانب: }

 {تاریخ امضا درج گرددتاریخ: }

 

 نیازمندیها  جدول  - پنجم قسمت

 فهرست محتویات

 عنوان  

 لست اجناس و جدول تحویل دی 

 لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل

 مشخصات تخنیکی 

 نقشه های تخنیکی

 آزمایشات و معاینات

 }یادداشت ها برای ترتیب جدول نیازمندیها{

 اجناس، خدمات ضمنی و جدول تحویل باشد.جدول نیازمندیها  باید توسط اداره شامل شرطنامه گردیده و حد اقل حاوی توضیح 

به صورت موثر و دقیق به  هدف از جدول نیازمندیها فراهم نمودن معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفر های شان
 درج گردیده است، می باشد. عالوه برآن، در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، 4خصوص جدول قیمت که در قسمت 

 ، استفاده میگردد. دستورالعمل برای داوطلبان  42از جدول نیازمندیها و جدول قیمت منحیث اساس در مطابقت با ماده 

 تاریخ یا میعاد تحویل باید بدقت با در نظرداشت موارد ذیل مشخص شود:

 (Incoterms2010) بین المللی تجارتشرایط  دستورالعمل برای داوطلبان در مطابقت با احکام مفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در

مصارف اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محموله، انتقال رایگان الی داللت به )تحویلی اجناس در مبداَ، یا 
 تحویلی زمانی صورت میگیرد که اجناس به انتقال دهنده ها تحویل داده شود؛ و )کشتی

 یا تائید لیتر آف کریدت( گشایش)امضای قرارداد،  مکلفیت های تحویلی اداره  از تاریخ ذیل آغاز می گردد:  
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 لست اجناس و جدول تحویلی 

 }اداره مکلف است این جدول را  به استثنای ستون "تاریخ تحویلی پیشنهاد شده " که توسط داوطلب تکمیل میگردد، خانه پری نماید. 

صفحه  محل نهایی مندرج واحد فزیکی کمیت یح اجناستوض شماره
 معلومات داوطلبی

 Inco terms))طبق  شرایط تجارت بین المللی  تاریخ تحویلی

تاریخ آغاز تحویلی 
 اجناس

 تاریخ ختم تحویلی اجناس

 

تاریخ تحویلی پیشنهاد شده توسط  داوطلب 
 {توسط داوطلب خانه پری گردد}

شماره }
 {درج گردد

توضیح اجناس }
 {درج گردد

مقدار اقالم }
 {درج گردد

واحد فزیکی }
 {گردد

اولین تاریخ } {محل تحویلی درج گردد}
تحویلی درج 

 {گردد

آخرین تاریخ تحویلی }
 {درج گردد

تاریخ تحویلی پیشنهاد شده }
 {داوطلب درج گردد

مطابق به مشخصات مندرج  
 جدول قیمت و مشخصات 

حسب مندرجات 
جدول قیمت و 

 مشخصات 

طبق مندرجات جدول 
 قیمت و مشخصات 

پل محمود خان دیپوی ریاست مخابره مقیم 
 ریاست مخابره ستردرستیز

 وزارت دفاع ملی 

بعدازمنظوری 
 عقد قرارداد 

ماه بداخل دو به مدت 
 یک قسط

 قابل تطبیق نمیباشد. 

 

 

 تکمیل آنو جدول  بعد از فروش   /لست خدمات ضمنی

 {باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت شرایط و اجناس تحویلی شده درخواست  تاریخ به مطابقت در و واقعی باید  تکمیلی تاریخ نماید. تکمیل را جدول این باید اداره}

 

 شماره 
 

 توضیح  خدمات 

 کمیت

)درصورتیکه قابل 
 اجرا باشد(

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

شماره درج }
 {گردد

مقدار اقالم درج } {دتوضیحات خدمات ضمنی درج گرد}
 {گردد

واحد فزیکی درج }
 {گردد

 {تاریخ تکمیل درج گردد} {نام محل درج گردد}
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 مشخصات تخنیکی  .3

 {مشخصات تخنیکی هرهنمود تهی}  

تخنیکططططططی الزم  اجنططططططاس و خططططططدمات ضططططططمنی مربططططططوط توسططططططط ، تعریططططططف خصوصططططططیات هططططططدف از مشخصططططططات تخنیکططططططی     

 اداره میباشد. اداره باید مشخصات تخنیکی مفصل را با در نظرداشت موارد ذیل تهیه نماید:

مشخصطططططات تخنیکطططططی مشطططططتمل اسطططططت بطططططر  معیطططططار  هطططططای کطططططه توسطططططط اداره بطططططه منظطططططور بررسطططططی جوابگطططططو بطططططودن آفرهطططططا       

ترتیططططططب مشخصططططططات تخنیکططططططی واضططططططح سططططططبب تسططططططهیل تهیططططططه آفططططططر از نظططططططر تخنیکططططططی تعیططططططین میگططططططردد. ازیططططططن جهططططططت، 

 های جوابگو توسط داوطلبان و همچنان آزمایش، ارزیابی و مقایسه آن ها توسط اداره میگردد. 

مشخصططططططات تخنیکططططططی مسططططططتلزم  آن اسططططططت کططططططه تمططططططام اجنططططططاس و مططططططواد کططططططه وارد میگردنططططططد جدیططططططد، غیططططططر مسططططططتعمل، و       

ام نطططططو آوری هطططططای جدیطططططد را شطططططامل انطططططد، مگطططططر اینکطططططه در قطططططرارداد ططططططور مطططططودل هطططططای  جدیطططططد بطططططوده و اینکطططططه آنهطططططا تمططططط

 دیگری ذکر شده باشد.

بهتططططططرین شططططططیوه هططططططای رایططططططج مشخصططططططات تخنیکططططططی بایططططططد بکططططططار گرفتططططططه شططططططود. نمونططططططه هططططططای مشخصططططططات از تططططططدارکات      

 مشابه یک اساس خوب برای ترتیب مشخصات تخنیکی می باشد. 

 ی اندازه گیری سیستم متریک استفاده نمایند. اداره و داوطلب باید از واحد ها      

مشخصططططططات تخنیکططططططی بسططططططتگی بططططططه پیچیططططططده گططططططی  تططططططدارکات و  تکططططططرار  شططططططیوه تططططططدارکات مفیططططططدیت معیططططططاری سططططططازی      

دارد. مشخصطططططات تخنیکطططططی بایطططططد وسطططططعت کطططططافی داشطططططته باشطططططد تطططططا از محطططططدودیت هطططططای ططططططرز کطططططار، مطططططواد و تجهیطططططزات 

 اجناس مورد استفاده قرار میگیرد جلوگیری گردد.  که به صورت عموم در ساخت انواع مشابه 

معیططططططارات  تجهیططططططزات، مططططططواد و طططططططرز کططططططار کططططططه در اسططططططناد داوطلبططططططی مشططططططخص گردیططططططده، محططططططدود نباشططططططد. معیططططططارات      

بططططین المللططططی معتبططططر تططططا حططططد ممکططططن  بایططططد مشططططخص گططططردد.  ذکططططر نططططام هططططای تجططططارتی، شططططماره هططططای کططططتال  یططططا سططططایر 

م را کطططططه بطططططه یطططططک تولیطططططد کننطططططده مشطططططخص محطططططدود میسطططططازد، بایطططططد تطططططا حطططططد ممکطططططن تفصطططططیالت هطططططر گونطططططه مطططططواد یطططططا اقطططططال

اجتنططططاب شططططود. در صططططورت کططططه توضططططیح همچططططو اقططططالم غیططططر ممکططططن باشططططد، بایططططد همیشططططه عبططططارات "همچططططو یططططا معططططادل 

آن" متعاقبطططططا شذکطططططر شطططططود. هرگطططططاه معیطططططارات خطططططاص دیگطططططر یطططططا کطططططود هطططططای قابطططططل اجطططططرا در مشخصطططططات تخنیکطططططی مطططططورد 

ططططططرف  اداره تطططططدارکاتی یطططططا کشطططططور دیگطططططری واجطططططد شطططططرایط باشطططططد، در اینصطططططورت سطططططند مبنطططططی نظطططططر باشطططططد، خطططططواه از 

بطططططر سطططططایر معیطططططارات معتبطططططر کطططططه حطططططد اقطططططل از داشطططططتن کیفیطططططت اساسطططططی برابطططططر  بطططططا مشخصطططططات ذکطططططر شطططططده اطمینطططططان 

 حاصل شود، که مشخصات تخنیکی و کود های خاص،  نیز قابل قبول خواهد بود. 

یهای مربوطططططططه را بصططططططورت مکمططططططل توضططططططیح نمططططططوده و  محططططططدود بططططططه مططططططوارد ذیططططططل مشخصططططططات تخنیکططططططی بایططططططد نیازمنططططططد    

 نباشد:

 معیارات مواد و طرز کار که جهت تولید و ساخت اجناس الزمی باشد.     

 آزمایشات مفصل الزم )شماره و نوع(    

 سایر کار و یا خدمات ضمنی  الزم برای تحویل کامل     

 کننده انجام می شود و اشتراک  اداره در آنفعالیت های مفصل که توسط اکمال     

لسطططططت مفصطططططل ضطططططمانت هطططططای کطططططارآیئ کطططططه توسطططططط ورنتطططططی تحطططططت پوشطططططش قطططططرار گرفتطططططه و  تطبیطططططق جریمطططططه  تطططططاخیر در     

 صورت بر آورده نشدن آن ضمانت ها.    

مشخصططططططات تخنیکططططططی بایططططططد تمططططططام خصوصططططططیات تخنیکططططططی و شططططططرایط کططططططارایی بشططططططمول تعداد/مقططططططدار حططططططد اکثططططططر و حططططططد      

اقططططططل گرانتططططططی شططططططده را مشططططططخص نمایططططططد. در صططططططورت ضططططططرورت، اداره یططططططک فورمططططططه داوطلبططططططی اضططططططافی را ضططططططمیمه 

فورمططططططه تسططططططلیمی آفططططططر نمططططططوده و داوطلططططططب معلومططططططات مفصططططططل در مططططططورد همچططططططو خصوصططططططیات تخنیکططططططی و کططططططارآیی  

 مرتبط مقدار گرانتی شده ارائه می نماید. 

هرگطططططاه اداره درخواسطططططت نمایطططططد کطططططه داوطلطططططب یطططططک بخطططططش یطططططا تمطططططام مشخصطططططات تخنیکطططططی، جطططططدول هطططططای تخنیکطططططی یطططططا       

سططططططایر معلومططططططات تخنیکططططططی در آفططططططر را  تهیططططططه نمایططططططد، در اینصططططططورت  اداره  بایططططططد ماهیططططططت و  انططططططدازه معلومططططططات الزم 

 و شیوه ارائه این معلومات در آفر داوطلب را مشخص نماید.  

ائطططططططه خالصطططططططه مشخصطططططططات تخنیکطططططططی الزمطططططططی باشطططططططد، اداره بایطططططططد معلومطططططططات مربطططططططوط را درج در صطططططططورت کطططططططه ار      

 جدول ذیل نماید. داوطلب باید یک جدول مشابه را که مطابقت با  معیارات را نشان دهد ترتیب نماید. 

 اجناس و خدمات  ضمنی  باید در مطابقت با معیارات و مشخصات تخنیکی ذیل باشد:    
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 یاست مخابره ستردرستیزر مدیریت مطبعه ضرورت طباعتی خام ( قلم مواد31مشخصات تخنیکی )                 

 

 

 مشخصات جنس

شـــــماره
 

ورقه طبق مشخصات 500( گرام مترمربع فی گده GSMگـــرامه ) 80انچ اندونیزیائئ   36/ 23کاغذ سفید افسیتی 

 آن امعادلیهمچوشعبه عایده. 
 

1 

ورقه طبق  251  ( گـــــــــــرام مترمربع فی گدهGSMگرامه )115انچ  23/36کاغذ مت پیپر اندونیزیائئ 

 آن امعادلیهمچو مشخصات شعبه عایده..
 

2 

ورقه طبق مشخصات 500( گـــــرام مترمربع فی گده GSMگرامه )80سانتی متر اندونیزیائئ 70/ 100کاغذ سفید 

 آن امعادلیهمچو شعبه عایده..
 

3 

ورقه طبق مشخصات 500( گــــــرام مترمربع فی گده GSMگرامه )70انچ اندونیزیائئ  23/36کاغذ سفید افسیتی 

 آن امعادلیهمچو شعبه عایده..
 

4 

طبق ورق  250( گرام مترمربع فی گده GSMگـــرامه ) 130انچ 23/36کاغذ سفید جالدار نازک اندونیزیائئ 

 آن امعادلیهمچو مشخصات شعبه عایده..
 

5 

اصلی اورجینال با ګرنتی  یک ساله طبق مشخصات شعبه   MP-9001ریکو  کالن وسفیدماشین فوتوکاپی تونر سیاه

 آن امعادلیهمچو عایده.
 

 

6 

 . HP-5500   (11رنگ هید دیزن چیت ماشین نمبر)

 

  

 

   7 

  گات لیالمی نخی.

 

1 

  .آن  امعادلو یهمچوگرامه  141صابون درلودی ترکی 

3 

  آن  امعادلویهمچوگرامه  511پودر ظرف شویی الکوزی 

12 

 دستکش تکه یی.

  
 

33 

 

 32 دستکش رابری.

متر برای جنتری اصلی  921حلقه)سگک( فی گوتک معادل 41111( 8mmانج) 16/5رینگ دوخت فلزی سیاه نمبر

 اورجینال.   
31 



تدارک اجناس یاریشرطنامه مع  – یاره تدارکات ملاد  

44 

 

 

 نقشه های تخنیکی

 می باشد.  {د""نه" درج گرد} این شرطنامه ها شامل ترسیمات 

 {در صورتیکه اسناد شامل شوند،  لست ترسیمات را نیز درج نمایید}

 لست ترسیمات

 مقصد نام ترسیمات شماره ترسیمات

   

   

 

 

 

 آزمایشات و معاینات

 آزمایشات و معاینات ذیل اجرا می گردند: 

  مندرج شرطنامه و قرارداد طی:  در مطابقت به شرا شیو آزما نهیمعا

  : دینما نییرا که حد اقل شامل سه عضوباشد،تع نهیمعا تیه  تواندیاداره م -1

  از شعبه تدارکات ندهینما کی •

  }  یکیتخن نماینده نفر کی •

 ازمندیاز شعبه ن ندهینما کی •

  :حاصل شود نانیاطم دیبا نهیمعا یهنگام اجرا -2

  است گردیده افتیمقدار درست تدارکات در •

  مندرج در قرارداد یکیتخن یارهایمطابقت تدارکات با مع •

  ریهر گونه تاخ نکهیا ایو  دهیگرد لیو تحو لیتکم نیتدارکات به وقت مع •

  الرم مطابق به مندرجات شرطنامه یتمام اسناد و رهنمود ها •

اسناد  ایکار   یاجرا  یها قنامهیتصد دیبا نهیمعا ئتیه ایقرارداد  ریمد -9

رد تدارکات را بصورت مناسب و در مطابقت با قرارداد صادر  ای رشیپذ

.ندینما
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 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 -1ماده 

 تعریفات

 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

کتبی میان اکمال کننده و اداره است که  قرارداد: موافقتنامه -2

شامل اسناد قرارداد به شمول ضمایم، ملحقات و اسناد مربوط آن 

 میباشد.

اسناد قرارداد: اسناد مندرج موافقتنامه قرارداد و تعدیالت  -9

 منضمه آن می باشد. 

قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده است که در  -4

موافقتنامه قرارداد مشخص گردیده و می تواند مطابق مندرجات 

 قرارداد تنقیص، تزئید و یا تعدیل گردد. 

 روز: روز تقویمی -5

تکمیل: اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت موجودیت( توسط  -6

 مندرج قرارداد.اکمال کننده در مطابقت با شرایط 

اجناس: موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که اکمال  -7

کننده آن را تحت شرایط این قرارداد برای اداره تهیه می 

 نماید.

شرایط نهادیست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق اداره:  -1

 تدارک می نماید. خاص قرارداد

قرارداد مانند بیمه، خدمات متمم اجناس تحت این  خدمات ضمنی: -3

نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی و سایر مکلفیت های اکمال 

 کننده تحت این قرارداد میباشد.

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد  -11

که از طرف اداره با نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می 

 گردد. 

یا حکمی است که اکمال قسمتی قراردادی فرعی: شخص حقیقی و  -11

از اجناس تحت این تدارکات یا اجرای بخش از خدمات ضمنی آن را 

با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات به عهده 

 دارد.

اکمال کننده: شخص حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و  -12

 طرزالعمل تدارکات با وی عقد قراداد گردیده باشد.

 شرایط خاص قراردادمی اجناس تدارک شده: محل که در محل تسلی -19

 مشخص می گردد.

 

 -2ماده 
اسناد 

 قرارداد

 

قرارداد و ضمایم آن که مرتبط، متمم و  دهنده تمام اسناد تشکیل 2.1

مبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و ملزوم یکدیگر بوده و 

ترتیب تقدم آن ها در موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث 

 یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 
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 -9ماده 

تقلب و 

 فساد 

اجبار و اغفال هرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد، تقلب، تبانی،  9.1

ی در مراحل داوطلبی یا اجری قرارداد اطمینان ادتوسط قرارد

حاصل نماید، میتواند با اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت 

روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ قرارداد در  )14)

صورت گرفته و  شرایط عمومی قرارداد  95ماده  1روشنی بند 

 قابل تطبیق می باشد.  شرایط عمومی قرارداد 95احکام ماده 

 اصطالحات آتی در این ماده معانی ذیل را افاده می نمایند:   -1

فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به  (1)

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت 

غیرمناسب کارکرد های جانب دیگر )کارمندان تدارکات یا 

 قرارداد( را تحت تاثیر قرار دهد؛ مدیریت

تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که  (2)

عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان تدارکات و 

مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا 

 اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

بیشتر داوطلبان و یا تبانی: عبارت از سازش میان دو یا (9)

میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن 

مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال 

 سائرین طرح گردیده باشد؛

اجبار: تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و (4)

 مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر

 قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد ایجاد (5)

 و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات. 

هر گاه کارمند اداره و یا اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و  9.2

این ماده گردد، مطابق احکام قانون مجازات  1تقلب مندرج  بند 

 گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز می گردد.  

 -4ماده 

 معانی
 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    4.1

 المللی شرایط تجارت بین 4.2

در این سند شرایط تجارت بین المللی و حقوق و وجایب طرفین  -1

مشخص می گردد مشروط بر این که  شرایط خاص قرارداددر آن در 

 با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛

در این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره  -2

مشخص  قراردادشرایط خاص اتاق تجارت بین المللی پاریس که در 

 می گردد، استفاده صورت می گیرد.  

 تمامیت توافق  4.9

این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با 

عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 میان جانبین ملغی می گردد.
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 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق 

احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد 

 صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

این بند، هیچگونه تخفیف،  مهلت دهی، یا  2با رعایت جز  -1

اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که 

حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید 

مجاز نبوده و استثنا قرار دادن نقض قرارداد توسط یکی از 

 سازد.  جانبین، تداوم نقض قرارداد را مجاز نمی 

یا جبران خساره هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صالحیت ها  -2

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشته و توسط نماینده با 

صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و 

 اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

هرگاه یکی از احکام یا شرایط این قرارداد ممنوع یا ملغی یا 

غیر قابل تطبیق دانسته شود، این امر منجر به الغا و عدم 

 تطبیق سایر احکام و شرایط قرارداد نمیگردد. 

 -5ماده 

 زبان
اسناد مربوط آن سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

میگردد. در داوطلبی های بین به یکی از زبان های ملی ترتیب 

مشخص شرایط خاص قرارداد  المللی این اسناد به زبان که در

گردیده، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد 

باشد و به سایر زبان ها ترتیب گردیده باشد، ترجمه تصدیق 

شده آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، 

 مربوط استنباط میگردد.  به ترجمه

اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی  5.2

 از عدم صحت آن می باشد. 

 -6ماده 

شرکت های 

 مشترک

هرگاه اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد،  6.1

تمامی شرکا بصورت مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد 

مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده صالحیت نمایندگی 

می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن 

 ییر نموده نمی تواند. بدون موافقت قبلی اداره تغ

 -7ماده 
واجد 

شرایط 

 بودن

تابعیت هر کشور اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

واجد شرایط را داشته باشند. اکمال کننده و یا قراردادی های 

فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت 

باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمایند، اتباع 

 همان کشور محسوب میگردند. 

اجناس و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید منشا از کشور  تمام 7.2
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اصطالح منشآ عبارت از کشوری  است واجد شرایط را داشته باشند. 

که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و یا در 

نتیجه ساخت، پروسس و یا طی سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن 

  تغییر نموده باشد. 

 -1ماده 

اطالعیه 

 ها 

هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی  1.1

صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت 

 نوشتاری توام با سند دریافت آن می باشد.  

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می  1.2

باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی و تاریخ اعتبار همان تاریخ 

 که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. 

 -3ماده 
قانون 

 نافذ

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و  3.1

تفسیر آن نیز در روشنی قوانین جمهوری اسالمی افغانستان صورت 

 میگیرد. 

 -11ماده 

حل 

 منازعات 

اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل  11.1

منازعات و اختالفات ناشی از این قرارداد با استفاده از 

 مذاکرات غیر رسمی بخرچ دهند.  

( روز جانبین در حل منازعه یا اختالفات توسط 21هرگاه در خالل ) 11.2

مشورۀ دوجانبه به نتیجه نرسند، موضوع به مرجع حل وفصل 

 ارجاع میگردد.  شرایط خاص قراردادمنازعات مندرج 

 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:  11.9

خواهند طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه  -1

 داد مگراینکه طوردیگری موافقه نمایند؛ و

اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می  -2

 نماید. 

 -11ماده 

تفتیش و 

بررسی ها 

توسط 

 حکومت

اکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت  11.1

های خود و قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش 

اکمال کننده توجه داشته باشد که موظف از جانب حکومت بدهد. 

عمل جلوگیری از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق 

ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر  ماده سوم شرایط عمومی قرارداد

 به فسخ قرارداد می گردد. 

 -12ماده 

حدود 

 اکماالت

مشخص می  جدول نیازمندیهااجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در  12.1

 شود. 

 -19ماده 

تحویل و 

اسناد 

 مربوط

مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  19.1

شرایط عمومی   99ماده  1با رعایت بند جدول نیازمندیها 

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد که توسط  قرارداد

 شرایط خاص قرارداداکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در 

 مشخص میگردد. 
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 -14ماده 

مسوولیت 

های 

اکمال 

 کننده

 12باید در مطابقت با ماده  راخدمات ضمنی  اکمال کننده اجناس و 14.1

در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکمیل و  شرایط عمومی قرارداد

 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد 19

 -15ماده 

قیمت 

 قرارداد

و خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت  پرداخت ها به اجناس 15.1

کننده صورت میگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در  آفر اکمال

 از این امر مستثنی است.   شرایط عمومی قرارداد

 -16ماده 

شرایط 

 پرداخت

هرگونه پیش پرداخت درصورتیکه قابل اجرا  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورت میگیرد.  شرایط خاص قراردادباشد(، طبق 

اکمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با  16.2

انوایس که نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای 

 تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید.  

( روز بعد از قبول 91پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ) 16.9

درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، صورت میگیرد. در صورت 

 تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می گردد.  

پرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر  16.4

طور دیگر تذکر صفحه معلومات داوطلبی اینکه اسعار قیمت آفر در 

 رفته باشد. 

در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5

مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکتانه مندرج شرایط خاص 

 قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. 

 -17ماده 

مالیات و 

مکلفیت 

های 

 گمرکی

در صورتیکه اجناس بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده  17.1

باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، 

قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از جمهوری اسالمی 

 افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

در صورتیکه اجناس در داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده  17.2

باشد، مسؤلیت کلی پرداخت تمام مالیات، عوارض گمرکی، قیمت 

جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده 

 می باشد. 

اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.9

معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها یا امتیازات )در صورت 

 موجودیت( در کشورفرمایش دهنده، استفاده نماید. 

 -11ماده 

تضمین 

 اجرا

تذکر رفته، اکمال شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  11.1

روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر  11کننده باید در مدت 

، شرایط خاص قراردادتضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 

 تهیه نماید.  
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در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده،  11.2

 مبلغ تضمین غیر قابل استرداد می باشد. 

تضمین اجرا باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد  11.9

یا شرایط خاص قرارداد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده 

 سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج 21تضمین اجرا در خالل مدت ) 11.4

به اکمال کننده قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، 

طور دیگر مشخص شرایط خاص قرارداد  مسترد میگردد، مگراینکه در

 شده باشد.

 -13ماده 

حق چاپ و 

 نشر

حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده  13.1

معلومات که توسط  اکمال کننده به اداره ارائه میگردد برای 

اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط اکمال کننده و یا 

به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص 

 ثالث محفوظ می باشد. 

 -21ه ماد

معلومات 

 محرم

اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر  21.1

معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سایر طرف های 

مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف 

افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا 

یا ختم قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم  بعد از فسخ

موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر 

معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف 

در حد که برای انجام وظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، 

ادی فرعی را فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد قرارد

شرایط عمومی   21به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده 

 اخذ می نماید.  قرارداد

اداره نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات  دریافت  21.2

شده از اکمال کننده را به هر منظوریکه به این قرارداد ارتباط 

کننده نداشته باشد، استفاده نماید. به همین ترتیب، اکمال 

اسناد، ارقام و یا سایر معلومات دریافت شده از  نباید همچو

 اداره را به مقاصد غیر از اجرای این قرارداد، استفاده نماید.

این ماده باالی معلومات ذیل قابل  2و  1مکلفیت های مندرج  بند  21.9

 تطبیق نمی باشد:

آن معلومات که  اکمال کننده و دولت با سایر نهاد های  -1

 کننده این قرارداد شریک می سازند؛تمویل 

یا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه  -2

 گردد؛

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف  -9

 مقابل بدست نیامده و مالکیت طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از جانب  -4
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سوم که مکلف به رعایت محرمیت نمی باشد، قرار گرفته طرف 

 باشد.

احکام این ماده نباید هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرمیت  21.4

داده شده توسط هریک از جانبین را قبل از تاریخ قرارداد در 

 ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید.

احکام این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق  21.5

 می باشد.  

 -21ماده 

عقد 

قرارداد 

 فرعی

در مورد اعطای قراردادهای  ه باید اداره را کتباً اکمال کنند 21.1

صورتیکه قباًل در آفر داوطلب  مشخص  فرعی تحت این قرارداد، در

نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی 

فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. 

اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال 

 کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

شرایط عمومی   7و  9ای فرعی باید احکام مواد قرارداد ه 21.2

 را رعایت نمایند. قرارداد

فیصد حجم قرارداد بدون  21در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.9

موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر 

فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد این عمل نقض  21از 

قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد 

د فسخ و تضمین اجرای محسوب میگردد. در این صورت قراردا

قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی 

 مراحل میگردد.  

 -22ماده 

مشخصات و 

 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

اجناس و خدمات قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات  -1

مطابقت جدول نیازمندیها  5قسمت تخنیکی و ستندرد های مندرج 

صورتیکه کدام ستندرد قابل اجرا ذکر نشده  داشته باشند. در

باشد، ستندردهای رایج در کشور منشا و یا باالتر از آن قابل 

 اجرا می باشد. 

اکمال کننده می تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال  -2

اسناد که به نمایندگی از  طراحی، ترسیمات، مشخصات یا سایر

ت و در اختیار وی قرار می گیرد با اداره ترتیب گردیده اس

 صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

 در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه قرارداد در -9

مطابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و 

 جدول نیازمندیهاتجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در  مشخص گردیده

کود ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در 

قابل اجرا می  شرایط عمومی قرارداد  99مطابقت با ماده 

 باشد. 
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 -29ماده 

بسته 

و  بندی

 اسناد

منظور جلوگیری از ه اکمال کننده  طبق قرارداد، اجناس را ب 29.1

تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی 

می نماید. بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، 

سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته 

باشد. وزن و اندازه بسته بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد 

 انتقاالت و بارچاالنی تعیین گردد.  نهایی و شیوه 

بسته بندی، عالمه گذاری و نوشته ها در داخل یا بیرون بسته ها  29.2

باید با معیارات خاص که در قرارداد درج گردیده بشمول معیارات 

و سایر رهنمود های ارائه شده توسط  شرایط خاص قراردادمندرج  

 اداره مطابقت داشته باشد.  

  -24ماده 

 بیمه
بصورت مکمل اجناس که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  24.1

پولی که به آسانی قابل تبدیل از کشور واجد شرایط  واحدبا 

در مقابل مفقودی، تخریب در جریان تولید، انتقال،  –بوده 

 شرایط تجارت بین المللینگهداری و تحویل در مطابقت با 

(Incoterms2010)شرایط خاص قراردادر قابل اجراء یا به طوریکه د 

شرایط خاص مشخص شده است، بیمه شده باشد، مگر اینکه در 

 طوری دیگر ذکر شده باشد.  قرارداد

 -25ماده 

 انتقال 
 شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

(Incoterms2010) شرایط خاص قراردادصورت میگیرد، مگر اینکه در 

 طور دیگری تذکر رفته باشد.

ماده 

26-  

آزمای

شات و 

معاین

 ات 

اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره،  26.1

تمام آزمایشات و معاینات  اجناس و خدمات ضمنی مربوط را 

 درج گردیده، انجام خواهد داد.شرایط خاص قرارداد  طوریکه در

آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند در محالت مربوط اکمال  26.2

کننده،  قراردادی فرعی، در محل تحویل، مقصد نهایی و یا سایر 

شرایط خاص محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که در  

 9از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  قرارداد

معاینه در محالت مربوط اکمال  این ماده در صورتیکه آزمایش و

کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و همکاری 

الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات 

تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره 

 فراهم میگردد. 

اداره یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در آزمایشات و معاینات  26.9

را خواهد داشت، مشروط  شرایط عمومی قرارداد  26.2مندرج ماده 

 براینکه اداره تمام مصارف مربوط به همچو حضور را متحمل شود. 

در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات باشد،  26.4

و زمان انجام معاینه و آزمایش در آن با اطالعیه قبلی که محل 

تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف 

ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر 
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اشتراک اداره و یا نماینده وی در جریان معاینه و آزمایش را 

 حاصل می نماید.

ایش و یا معاینه را که اداره میتواند از  اکمال کننده هر آزم 26.5

در قرارداد درج نبوده اما بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات و کار 

آیی اجناس با مشخصات تخنیکی و ستندرد های مندرج این قرارداد  

ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام 

معاینات و آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در 

ورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال ص

کننده و انجام سایر وجایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد، 

تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت 

 میگیرد. 

اکمال کننده راپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به  26.6

 نماید.  اداره ارائه می

اداره میتواند اجناس و یا پرزه جات آن را که در آزمایش مورد  26.7

قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت به مشخصات  نباشد، رد 

نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را 

تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس 

، بدون تحمل مصارف از جانب با مشخصات مورد نیاز می باشد

اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته 

را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار 

 دیگر تکرار می نماید. 

اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و معاینه اجناس  26.1

و پرزه جات آن، حضور اداره و یا نماینده وی در جریان آزمایش 

این ماده فراهم سازی ورنتی   6و یا ارائه گزارش بر مبنای بند 

ها و سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر 

 نمی سازد. 

 -27ماده 

یمه جر

 تاخیر 

در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از  27.1

اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن 

نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و 

حکم یکصد و  هشتم  طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی 

قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر وضع میگردد. در صورتیکه م

  95فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده  11

 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد

 -21ماده 

 ورانتی
اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس جدید، غیر مستعمل و  21.1

ر از جدید ترین مودلها میباشد و اینکه آنها تمام بهسازی ها د

طرح و مواد را شامل می باشند، مگراینکه در قرارداد طور دیگری 

 تصریح گردیده باشد. 

شرایط عمومی   22ماده  1بند  2عالوه برآن با در نظرداشت جز  21.2

، اکمال کننده تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص قرارداد

ناشی از اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی از 
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دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در 

 مقصد نهایی، می باشد.  

ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا  12ورانتی باید برای مدت  21.9

تذکر رفته است  شرایط خاص قراردادهر بخش در مقصد نهایی که در 

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیری از  11و یا به مدت 

کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. شرایط خاص قراردادمگر اینکه در 

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت  21.4

مول شواهد موجود مطلع می سازد. اداره زمینه های نواقص بش

مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم 

 میسازد.  

 به محض دریافت اطالع از نواقص، اکمال کننده در مدت مندرج 21.5

، اجناس ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط شرایط خاص قرارداد

 اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد  21.6

نشود، اداره اقدامات الزم را  شرایط خاص قراردادمعینه مندرج  

به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست میگیرد. این اقدامات 

 سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.    

 -23ماده 

حق ثبت 

 اختراع

این ماده توسط اداره،  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  23.1

مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، 

دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا 

حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط اکمال به 

 یرد. شمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل می پذ

نصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاده اجناس در  -1

 کشوریکه محل آن در آنجا واقع میباشد؛ و

 فروش در هرکشوریکه اجناس در آنجا تولید شده اند -2

این معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد 

که در قرارداد درج نباشد و یا در قرارداد ضمنًا از آن تذکر 

ل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، بعم

تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال 

 نگردیده باشد نمی گردد. 

در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد  23.2

این ماده، اداره اکمال کننده را با اطالعیه کتبی  1مندرج بند 

مطلع ساخته و اکمال کننده اقدام به طی مراحل دعوی و ادعا به 

مصرف خود نموده و مذاکرات بمنظور تسویه ادعا یا دعوی را به 

 مصرف خود انجام می دهد. 

روز بعد از دریافت اطالعیه از  21هرگاه اکمال کننده در مدت  23.9

جانب اداره موفق به اطالع اقدام خویش به منظور حل منازعه به 

اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب 
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 اکمال کننده دارا می باشد. 

به اداره کمک های الزم به منظور  طی مراحل دعوی و مذاکره را  23.4

درخواست اکمال کننده انجام داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه 

 را به اداره می پردازد.   

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع،  23.5

دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا 

داره را  حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط ا

 به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  

 -91ماده 

حدود 

 مسوولیت

 به استثنای حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: 91.1

اکمال کننده تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از  -1

دست دهی استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، 

اینکه این استثنا وجایب  مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر

اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد 

 را شامل نگردد؛

مجموعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از  -2

مجموعه قیمت قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در 

کلفیت بر گیرنده مصارف ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا م

 اکمال کننده برای جبران خساره تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  

 -91ماده 

تغییر در 

قوانین و 

مقررات 

 نافذه

به استثنای اینکه در قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد، در  91.1

( روز قبل از تاریخ تسلیمی 21بیست و هشت ) مدتصورتیکه بعد از 

آفر قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا نظامنامه که 

دارای حیثیت قانونی در جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، 

نشر، ملغی یا تعدیل گردیده باشد، طوریکه منجر به تغییر تاریخ 

ادل در تاریخ تحویلی تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات مع

و قیمت قرارداد ، وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه 

تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قباًل اجرا شده در نظر 

 گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود. 

 -92ماده 

حاالت 

غیرمترقب

 Forceه )

Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه  92.1

تآخیر، عدم استرداد تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی 

 قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در این ماده عبارت از Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 92.2

قابل پیش واقعات یا شرایط خارج از کنترول اکمال کننده که 

بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وی 

 نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، 

 محدودیت های قرنطین، تحریم حمل و نقل بوده می تواند. 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت  92.9

اداره را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع می سازد. 

اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده و 

راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غیرمترقبه 
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ه اداره هدایت کتبی دیگری نباشد را جستجو می نماید. مگر اینک

 را صادر نموده باشد. 

 99ماده 

دستور   -

تغییر و 

تعدیالت 

 قرارداد

، شرایط عمومی قرارداد  1اداره می تواند در مطابقت با ماده  99.1

در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییرات الزم را در محدوده حدود 

 قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید: 

ترسیمات، دیزاین، طرح ها یا مشخصات، در صورتیکه اجناس در  -1

 تحت این قرارداد صرف برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -9

 خدمات ضمنی که توسط اکمال کننده باید تهیه گردد. -4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و  99.2

ز برای اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت یا زمان مورد نیا

این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و 

یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه 

روز  21در خواست تعدیل توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 

مال کننده صورت بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اک

 میگیرد. 

قیم خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از  99.9

ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد. اما نمی تواند 

از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر 

 طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا  99.4

 تعدیالت توسط طرفین معتبر می باشد. 

 -94ماده 

تعدیل 

میعاد 

 قرارداد 

هرگاه در میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه  94.1

گردد که منجر به عدم توانایی وی در اکمال به موقع اجناس و 

 شرایط عمومی قرارداد  19خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

گردد، موضوع را فورًا طور کتبی با ذکر مدت محتمل تآخیر و دالیل 

ت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی آن اطالع می دهد. درصور

د و هشتم طرزالعمل ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو

 تدارکات، صورت می گیرد. 

شرایط عمومی   92به استثنای حاالت غیر مترقبه، مندرج ماده  94.2

، تاخیر توسط  اکمال کننده در انجام  مکلفیت هایش تحت قرارداد

  26مه تآخیر در مطابقت با ماده اد، منجر به وضع جریداین قرار

میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد  شرایط عمومی قرارداد

 این ماده تعدیل گردیده باشد.    1در مطابقت با بند 

 -95ماده 

ختم و فسخ 

 قرارداد

 فسخ به اثر تخطی قراردادی 95.1

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی  -1

 به اکمال کننده قرارداد را تمامًا یا قسمًا فسخ نماید. 
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بخش یا تمام اجناس در مدت یک هرگاه اکمال کننده موفق به تحویلی  (1)

شرایط   94مندرج قرارداد یا در مدت تمدید شده آن طبق ماده

 ، نگردد.  عمومی قرارداد

 هرگاه اکمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد؛ یا

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا 

شرایط عمومی  9اجرای قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

 زده باشد.  قرارداد 

شرایط عمومی  95ماده  1بند  1در صورت فسخ قرارداد در مطابقت جز  -2

، اکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل قرارداد

تدارکات می باشد. در صورت فسخ قسمی قرارداد اکمال کننده مکلف 

 به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 فسخ به سبب افالس 95.1

صدور در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با  -1

اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به 

 دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد.

 فسخ یک جانبه توسط اداره 95.2

اداره میتواند با ارسال اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را قسمًا یا  -1

کاًل فسخ نماید. اطالعیه باید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه 

 فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط  21اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

طابق شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اداره، م

 اجناس باقیمانده، اداره یکی از موارد ذیل را انتخاب می نماید:

 تحویل و تکمیل هر بخش در مطابقت با شرایط و قیم قرارداد؛ و یا (1)

انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده 

خدمات ضمنی که قسمًا تکمیل و مواد و بخش هائیکه قبالً توسط برای اجناس و 

 اکمال کننده تهیه شده است.

 -96ماده 

 واگذاری
اداره و اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کاًل یا  96.1

قسمًا واگذار کرده نمیتوانند، مگر اینکه موافقه قبلی جانب دیگرکسب 

 شده باشد.

 -97ماده 

منع 

 صادرات

علی الرغم مکلفیت اکمال کننده در انجام تمام رسمیات صادرات، هر  97.1

نوع محدودیت صادرات متوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا 

محدودیت وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجناس و سیستم ها و خدمات 

در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد و توانائی اکمال کننده 

ر ایفای تعهدات مندرج قرارداد را سلب نماید اکمال کننده را از د

مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می سازد، مشروط براینکه اکمال کننده 

شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه 

 نماید.    
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 شرایط خاص قرارداد  -قسمت هفتم 

، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید. شرایط ذیل خاص قرارداد

  درصورت تناقض به احکام ذیل استناد می گردد. 

ماده  شرایط 

 عمومی قرارداد
 تعدیالت و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد

 1ماده  1بند  1جز 
 شرایط عمومی قرارداد

 {وزارت دفاع ملی ریاست اکمال وخریداری } نام اداره: 

 1بند  19جز 

شرایط  1ماده 

عمومی 

 قرارداد

نام و شماره این  محل  پروژه/مقصد نهایی عبارت اند از:

 می باشد.  {داوطلبی

 تیریمد ی(قلم موادخام طباعت11وتدارک ) هیته تهیه وتدارک

 زیمخابره ستردرست استیر یویوحما یکیخدمات تخن تیمطبعه معاون

 باز(   ی)ازروش داوطلب1131 یضرورت سال مال یوزارت دفاع مل

 (MOD-G-N0206-22701-1398):  شماره قرارداد

  : بالمقطع نوع قرارداد

  دولتی  ....1فند از: جویدکود بو

 )دومدت عقد قرارداد برای منظوری بعد از :  معیاد قرارداد

به دیپوی مطبعه ریاست مخابره ستردرستیز  قسط یک بداخل  (ماه

 واقع پل محمود خان ازمتعهد اخذ میگردد. 

 

 2بند  1جز 

شرایط  4ماده 

عمومی 

 قرارداد

معانی اصطالحات شرایط تجارتی بین المللی در شرایط تجارت بین 

المللی تصریح گردیده است. در صورتیکه معنی یک اصطالح شرایط 

تجارتی و حقوق و وجایب طرفین تحت آن مانند شرایط تجارت بین 

{ تصریح DDPتصریح نگردیده باشد، توسط } (Inco terms) المللی

 میگردد.
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 4ماده  2بند  2جز 

 شرایط عمومی قرارداد
 میباشد. {2010}( Incotermsویرایش اصطالحات تجارت بین المللی )

شرایط  5ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 زبان ق

 { می باشد.  زبان رسمی کشور }رارداد: 

 1ماده 1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 برای ارسال اطالعیه ها، آدرس اداره قرارذیل می باشد:

ریاست اکمال وخریداری / مدیریت عقد قرارداد های }قابل توجه: 

 {مرکزی 

 {گارد سابقه  -خواجه بغرا} آدرس:

 {بالک اول }طبقه یا شماره اطاق: 

 {شهر کابل  15ناحیه }شهر: 

 1212612136{و  1212612113}تلیفون: 

 11ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

عمومی  شرایط 11ماده  2طرزالعمل حکمیت در مطابقت به بند 

 طور ذیل خواهد بود: قرارداد

 قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان:   

در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه 

جمهوری اسالمی افغانستان باشد، موضوع قبل از ارجاع به محاکم 

جع می گردد و ذیصالح به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را 

خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط 

 آن مرکز فراهم میگردد.

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل 

 و فصل فوق موضوع به محکمه ذیصالح راجع میگردد. 

در صورت بروز منازعه قوانین نافذ در کشور، احکام و  -1

رکات عامه ، شرایط شرطنامه و قرارداد طرزالعمل تدا

 میباشد 

 اسناد تشکیل دهنده قرارداد : 

 اجراشرکت برنده نیو تضم ینامه قبول یکاپ -1

  موافقتنامه قرارداد    -2
 خاص و عامه قرارداد طیشرا -1

  جدول مشخصات و آفر شرکت برنده -1
ه انضمام شرایط خاص نهاد استفاده کنند اص خ طیشرا 

  قرارداد. 

 19ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

جزئیات انتقال و سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه  

 میگردد 

سایر اسناد الزم مطابق به شرایط نهاد استفاده کننده  -1

 میباشد
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 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل 

 }نمیباشد.شده، قابل تعدیل 

 

  

 16ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 }حکم نمونوی{

روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت این 

 قرارداد قرار ذیل می باشد:

نمودن  بیمربوطه بعدازترت یپوی( د1فورم ) تیپول متعهد برو -1

مخابره به سلسله  استیر یمال تیریمد قی( ازطر7فورم )م

 جهیوبود یمحترم مال استیواداره منابع ور میتنظ  یها استیر

اجراء  یقرارداد تیبعدازختم تمام مکلف یوزارت دفاع مل

 .. بگرددیم

 

 16ماده  5بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

میعاد تاخیر پرداخت بعد از اینکه فرمایش دهنده باید به 

تعداد به کلمات وحروف درج }بپردازد  تکتانهاکمال کننده 

 روز خواهد بود. {گردد

 قابل اجرا نمیباشد . 

 11ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 { اخذمیگرددفیصدازقیمت مجموعی قرارداد 11%"تضمین اجراء 

و داوطلب برنده مکلف است بعد صدور }هرگاه تضمین اجراء الزم باشد،

نامه قبولی در مدت ده یوم تضمین اجرا مطابق به شرطنامه ارائه 

 نماید.  

 

 11ماده  9بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 {افغانی }در صورت نیاز به تضمین اجرا، تضمین اجراء به واحد پولی 

 می باشد. 

 

 {ارائه می گردد. بانک گرانتی  }درصورت ضرورت، تضمین اجراء به شکل 

 11ماده  4بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

روز بیشتر از تکمیل  21الی }استرداد تضمین اجراء در زمان ذیل 

 .صورت میگیرد{قرارداد 

 29ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

بسته بندی، عالمه گذاری و ارائه اسناد در داخل و بیرون بسته ها: 

مطابق به شرایط خاص نهاد استفاده کننده انضمام شرایط خاص قرارداد }

 می باشد.  {

 24ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

مسوولیت انتقال اجناس، پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین 

مشخص شده است، می باشد. در صورتیکه در مطابقت با   (Incoterms) المللی

 می باشد.{ DDP}نباشد، طور ذیل  (Incoterms)شرایط تجارت بین المللی
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 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 (Incoterms) در شرایط تجارت بین المللی مسوولیت انتقال اجناس طوریکه

 مشخص شده است، می باشد. 

 

 26ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 : شیو آزما نهیمعا }

 آزمایشات و معاینات

 آزمایشات و معاینات ذیل اجرا می گردند: 

  مندرج شرطنامه و قرارداد طی:  در مطابقت به شرا شیو آزما نهیمعا

  : دینما نییرا که حد اقل شامل سه عضوباشد،تع نهیمعا تیه  تواندیاداره م

  از شعبه تدارکات ندهینما کی •

  }  یکیتخن نماینده نفر کی •

 ازمندیاز شعبه ن ندهینما کی •

  :حاصل شود نانیاطم دیبا نهیمعا یهنگام اجرا

  است گردیده افتیمقدار درست تدارکات در •

  مندرج در قرارداد یکیتخن یارهایمطابقت تدارکات با مع •

  ریهر گونه تاخ نکهیا ایو  دهیگرد لیو تحو لیتکم نیتدارکات به وقت مع •

  الرم مطابق به مندرجات شرطنامه یتمام اسناد و رهنمود ها •

رد تدارکات را بصورت مناسب و در  ای رشیاسناد پذ ایکار   یاجرا  یها قنامهیتصد دیبا نهیمعا ئتیه ایقرارداد  ریمد
 ندیمطابقت با قرارداد صادر نما

   شرایط خاص قراردادانضمام نهاد استفاده کننده  خاص شرایط   مندرج شرطنامه و قرارداد طیدر مطابقت به شرا   

 26ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

با درنظر داشت شرایط خاص نهاد استفاده کننده آزمایش و معاینه 

راه در دیپو مطبعه ریاست مخابره  {انضمام شرایط خاص قرارداد 

 اندازی میگردد. 

 

 27ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 

از مجموع {فیصد در مقابل هر روز  1.1 اندازه جریمه تآخیر} 

 قراردادقابل تطبیق میباشد 

 می باشد. قیمت مجموعی قرارداد فیصد  ده  % 11الی }حد اکثرمبلغ جریمه تآخیر 

 21ماده  9بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 مشخصات  بادرنظرداشت جدول 
 ازمجموع اجناس که برای معیاد درج شده درجدول مشخصات معیاد کارائی دارند. 5تامینات : %

 21ماده  5بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

: درجریان معیادقرارداد  برای دوهفته ودرمعیاد کارائی  برای یک ماه برای اجناس مندج جدول میعادو تعویی 
 مشخصات که معیاد کارایی دارند . 
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 شرطنامه 

 ریاست مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی  

مطبعه اردو ضرورت سال  طباعتی( قـلم مواد خام (13ریاست مخا بـره سـتردرسـتیز وزارت دفاع ملی به تعـداد 

 .میباشد  احتیاج ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی  که شامل جدول تثبیت  1931

به دیپوی های ریاست  ( یک قسط )    به داخل( دو ماه ) درظـرف - جنس متـذکره بعدازمنظوری عقد قـرارداد طبق مشخصات   -

  مخابـــره

 .از شرکت قراردادکننده یسال ورنت کیاجناس متذکره بارارگاه وزارت دفاع ملی  ازمتعهداخذ میگردد. واقع مطبعه ریاست مخابره ق

 اقالم قرارداد شده طبق مشخصات یا باالترازآن قابل قبول بوده، مشخصات پائین قابل قبول نیست.  -

 نمیشود.اقالم قرارداد شده توسط وسایط وبارجامعه قراردادی انتقال وبارجامعه مسترد  -

اقالم قراردادشده بعداز برسی دقیق  وآزمایش توسط کمیته تفتیش دریافت جنس ) هیت معاینه ( نماینده شعبه عایده. هیت تخنیکی .  -

 میشود. نماینده ریاست اکمال وخریداری  تشرح وتسلیم گرفته

 اگردراثنای استفاده جنس بی کیفت ظاهرگردد متعهد مکلف به تعویی آن میباشد. -

 (   .داوطلبی بازروش تدارکاتی به شکل)   -

 اقالم قرارداد خالف مشخصات واوصاف اخذ نگردیده مسترد میشود . -

 طبق ماده  قانون تدارکات متعهد  دارای اهلیت وشخصیت حقوقی باشد. -

نده قابل اجرا حسب متحدالمال در صورت ضرورت به اساس پیشنهاد موجودیت تخصص منظوری امراعطا وموافقه تمویل کن -

 میباشد.

ازطریق مدیریت مالی ریاست مخابره به سلسله ریاست های   (7( دیپوی مربوطه بعدازترتیب نمودن فورم )م1پول متعهد برویت فورم )  .-

 تنظیم واداره منابع وریاست محترم مالی وبودیجه وزارت دفاع ملی قابل اجرااست.

( طرزالعمل 111( قانون جدید تدارکات وحکم )93و91ت نماید مطابق ماده )درصورت که متعهد درحصه اکمال  جنس عطال -

( حجم مجموعی 11( افغانی ازقیمت مجموعی قرارداد واگراین جریمه تاخیر الی )%%1.1جدیدتدارکات درمقابل هرروز عطالت مبلغ)  

 د( فسخ قرارداد عملی میگرد41نهایی قرارداد قابل تطبیق بوده بعد ازآن حکم ماده )

 .( طرزالعمل قانون تدارکات صورت گیرد71. به ضمانت بانکی نظربه حکم )  _ تضمین اجراء

 تا مینات مطابق احکام فصل پنجم قانون تدارکات ازداوطلب ذیال" اخذمیگرددمطابق قانون تدارکات میباشد.

 اجرات مطابق قانون تدارکات . –تامین.   -

 ذیل قابل استرداد نمیباشد.تضمین آفرمطابق قانون تدارکات درحاالت 

 تغیرویا انصراف ازآفربعداز انتضای مدت معینه تسلیمی آفر. -

 انکار داوطلب ازپزیرش اشتباهات حسابی در ورق آفر. -

 اجتناب ازعقرقرارداد تدارکات ازطرف داوطلب برنده مطابق شرطنامه . -

 ه.فراهم نکردن تامینات اجرات توسط داوطلب برنده مطابق شرطنام -

 ارایه معلومات کاذب از طرف داوطلب برنده در رابطه به اهمیت آن.
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هرگاه متعهد مغایر محتویات ومندرجات شرطنامه به قسمت ویا تمام تعهدات خود وفا نکند قراردادتدارکات باایفای تمام  فسخ قرارداد -

 تعهدات وشرایط مندرجه آن خاتمه میابد.

 تعهدات خاتمه میابد شامل موادذیل میباشدحاالتی که قرارداد قبل ازایفای 

. هرگاه درجریان قرارداددولت الزم داند تاقراردادمذکورنسبت برخی  ازعوامل که درشرایط قرارداد حکومت فسخ قراردادتوسط

 تذکرداده شده فسخ گردد درآنصورت بدون قصورطرفین قراردادفسخ وتصفیه حسابات طور مکمل صورت میپذیرد.فسخ قراردادبه

 .علت عدم امکان ایفای تعهدات وشرایط مندرج قرارداد بالثروقوع حوادث غیر مترقبه صورت گرفته میتواند

 اسباب مجبره ویا حوادث غیرمترقبه -

  اتشفشان ها-امراض ساری -طغیان -طوفان-زلزله -عبارت ازحاالت است که پیش بینی آن طوردقیق ناممکن بوده وعبارت انداز -

ینی حوادث زمینی حوادث بحری وحوادث بری وفضایی اعالن رسمی حرب قطع روابط تجارتی سکتورهای آفات سماوی وزم

 خصوصی ودولتی بامنابع خارجی درنتیجه بندش راها مواصالتی تجارتی بین الدول

اعث بندش غرض تدارک وتهیه مواد اعتصابات عملی ویا بعد ازعقدقرارداداوامروموضوعات که ازطریق حکومت به نشرمیرسد وب

 وسکتگی کارمتعهد میگردد.

 بدین منظوربادرنظرداشت ملحوظات فوق ذیال اجرات صورت میگیرد

الف نسبت جبرشرایط پیش آمده اجرای عملی پروسه الی اعاده شرایط نورمال به تعویق انداخته شده ومدت بندش به مدت مقاوله نامه 

 افزود میگردد.

صات مندرجه اسناد را داوطلبان دقیقا" مطالعه نموده فیات های مقاوله نامه فسخ وتصفیه توقع برده میشود که شرطنامه هامشخ -ب

 طرفین صورت میپذیرد. حسابات حقوق

 ویا بدیل مناسب دیگری میتواند بادرنظرداشت حفظ حقوق جانبین عملی گردد.-ج

 اکت سربسته صورت میگیرد.پ دواطلبی روش تدارکات )    دواطلبی باز ( -

کمپنی های خارجی که درافغانستان نمایندگی مقیم ندارد وتقـــــــاضای شانرابر مبنای اشتراک درپروسه تدارکــــــاتی ابرازمینماید   -

ضرورت پنداشته میشود که دارای پاسپورت وویزه اقامه بوده وراجستر کمپنی شان دروزارت امــــــورخارجه اسالمی افغانستان ثبت 

اب لیتراف کریدت راغرض انتقال پول دریکی ازبانک های مــــربوطه افغانستان داشــــته باشد وانعده کمپنی های شده باشد ونمبرحس

 خارجـــــی که نماینده مقیم درافغانستان دارد تابع قوانین نافذکشوربوده ومطابق شرایط درج محتویات قرارداد باید عمل نماید.

 است.ترتیب وصحت هذا قرارشرح فوق شرطنامه 
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 الیحه وظایف

 ( قلم مواد خام طباعتی19دوسیه )

 ضروریات عمومی

 خالصه

که قرارداد ی مکلف به تهیه ان بعدارمنظوری قرارداد ( قلم مواد خام طباعتی ضرورت مطبعه بوده 19هدف ازقرارداد، اکمال ) -

 درطرف )دوماه( بداخل یک قسط میباشد 

 اقالم قراردادشده درج جدول تثبیت احتیاج میباشد وباید مطابق به مشخصات داده شده اکمال گردد.  -

 قرارداداجناس شامل قرارداد رادرمدت زمانی درج شرطنامه باید اکمال نماید  -

 اقالم قرارداد شده بعدازبرسی دقیق ، چک ، کنترول وازمایش تحویل دیپو میگردد.  -

 صاف داده شده اخذنگردیده مشترد میگردد. اقلم خالف مشخصات واو  -

 خدمات که قرارددی باید انجام دهد .   -

 اقالم قراردادشده باید توسط وسایط وبارجامه قراردادی الی دیپو انتقال گردد وبارجامه مسترد نمیگردد .  -

 اجناس قرارداد شده رادرروزمعین وازقبل تعین شده به دیپوانتقال نماید .   -

 شرکت قراردادی درروز تسلیمی اجناس موجود باشد.نماینده رسمی  -

1-  

  -محدودیت های کاری : -2

قراردکننده باید فعالیت خویش رادرمحدوده کارومطابق کاری انجام دهند ازگشت وگذار بیمورد درفضای خارج ازساحه مشخص شده 

 .کاری جلوی گیری نمایند 

  -:سایر دستورالعمل های دیگر

قرارگاه وزارت دفاع ملی رفت وآمد مینمایند استعالم وکارت . ندان ووسایط خویش که بداخل مطبعه برای آن عده کارمقراردادی 

 .های جواز دخول آماده نمایند

  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -9

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11فورمه اجناس/

 موافقتنامه قرارداد   12فورمه اجناس/

 فورم تضمین اجراء   19فورمه اجناس/

 فورم تضمین پیش پرداخت   14فورمه اجناس/
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 نامه قبولی آفر2

33اجناس/ فورم  

 شماره:

{}شماره صدور این نامه را درج نمایید   تاریخ: }تاریخ صدور این نامه را درج نمایید{

 از: }نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{

نمایید{آدرس: }آدرس اداره تدارکاتی را درج   

 به: }نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{

 آدرس: }آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{

ب آن اطالع این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموج

د را خ }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ شما برای تدارک }نام پروژه یا قرارداداده میشود که آفر ارائه شده مؤر

رای داوطلبان بنویسید{، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل ب

ه قبول گردیده است.مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این ادار  

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

نامه طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرط

ضمین آفر ر ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تمربوطه درج و د

 شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

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

تشخیصیه تدارکات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{شمارۀ   

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

سید{نوعیت تضمین اجرای قرارداد: }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنوی  

مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{مقدار تضمین اجرای قرارداد: }  

 زمان عقد قرارداد: }تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{

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

گردیدهمچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال 

                                                 
( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد 1طبق فقره ) 2 

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در 

حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در 

که قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، صورتی

 نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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 موافقتنامه  قرارداد

 12/فورمه اجناس

 {داوطلب برنده این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نماید}

 میان{  روز، ماه و سال درج گردد}این موافقتنامه قرارداد به تاریخ 

 بنام اداره یاد می شود وجمهوری اسالمی افغانستان که منبعد { نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد}

منبعد بنام {آدرس اکمال کننده درج گردد}که دفتر مرکزی آن { نام کشور اکمال کننده درج گردد}که شرکت ثبت شده تحت قوانین { نام اکمال کننده درج گردد}

 . یاد میشود، عقد گردیده است" اکمال کننده"

آفر داوطلب برنده را برای تدارک اجناس فوق به { جزئیات  اجناس و خدمات ضمنی درج گردد}نی طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضم

 . یاد میشود، قبول نموده است" قیمت قرارداد"که منبعد بنام { قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با اسعار مشخصه در قرارداد درج گردد}مبلغ 

 :یداین موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مینما

 .در این موافقتنامه، کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمایند که در شرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته شده است

 :اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد

 ادموافقتنامۀ قرارد

 شرایط خاص قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد 

 (به شمول جدول نیازمندیها و مشخصات تخنیکی)نیازمندیهای تخنیکی 

 آفراکمال کننده و جدول های اصلی قیمت 

 اطالعیه اعطاء توسط اداره

 {هرگونه اسناد دیگر عالوه گردد} 

تیب فهرست این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به تر 

 .  فوق خواهد بود

و هر نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه در مقابل پرداخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را اکمال و خدمات ضمنی را تهیه  

 . به شرایط قرارداد اصالح نماید

و رفع نواقص در اداره تعهد می نماید که قیمت قرارداد و یا سایر مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی 

 . زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد

روز، ماه و سال }ه جانبین تصدیق مینمایند که این موافقتنامه در مطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و سر از تاریخ فوق الی تاریخ بدینوسیل

 . قابل اعتبار می باشد{ درج گردد

 :به نماینده گی از اداره

 {اسم درج گردد: }اسم

 { امضای مقام ذیصالح: }امضاء

 {عنوان وظیفه درج گردد}کننده عنوان وظیفه امضا 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 {اسم درج گردد: }اسم

 {عنوان وظیفه امضا کننده درج گردد: }عنوان وظیفه امضا کننده

 {امضای مقام ذیصالح: }امضاء

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضورداشت 
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 اجراء تضمین

 31اجناس/ فورمه

به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه }

 {شده خانه پری می نماید

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

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و عنوان داوطلبی : 

 {اسم بانک درج گردد}اسم بانک: 

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {شماره تضمین اجرا درج گردد} شمارۀ تضمین اجراء:

منبعد بنام {، که نام مکمل اکمال کننده درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  

مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}"اکمال کننده" یاد می شود، قرارداد شماره 

{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با سال درج گردد روز، ماه و}

توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج } اکمال اداره محترم شما بمنظور 

 { عقد می نماید. گردد

عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم 

 می باشد. 

مبلغ }ون و چرا مبلغ به درخواست اکمال کننده، تعهد می نمائیم که بدون چ

را بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان { به حروف و ارقام درج گردد

دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و 

  زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

و هر نوع  اعتبار دارد {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر 

 بانک تسلیم داده شود. 

اطاق تجارت بین المللی، به  715این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 )الف( آن میباشد. 21ماده  2استثنای فقرۀ 

 

 ننده درج گردد{}امضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال ک

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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  { نمیباشد. اجرا قابل }پرداخت پیش تضمین

 34اجناس/ فورمه

به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه }

 {شده خانه پری می نماید

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

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و عنوان داوطلبی : 

 {اسم بانک درج گردد}اسم بانک: 

 {ورق رسمی بانک استفاده گردد}

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {شماره تضمین پیش پرداخت درج گردد}شماره تضمین پیش پرداخت: 

نام و آدرس }اطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

منبعد بنام "اکمال کننده" یاد می شود،  {، کهمکمل اکمال کننده درج گردد

{ روز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}قرارداد شماره 

اکمال را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

 {عقد نماید. س و خدمات ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجنا}

عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل 

 تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.  

مبلغ }به درخواست اکمال کننده، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

بی شما که نشان را بمجرد دریافت تقاضای کت{ به حروف و ارقام درج گردد

دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی 

  اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

روز، ماه و سال }این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده 

اعتبار و قابل اجرا می  {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {درج گردد

 باشد.  

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 715این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 {امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد}

 بانک{ }مهر

  شرطنامه تائیدی محترم هئیت

  ساحوی ازمدیریت عبدالغنی   دگرمن -3

  

  مرکزی قراردادهای عقد ازمدیریت هللا احمد دگرمن -2

 

 قراردادها اداره کنترول ازمدیریت هللا عظیم جگرن -1

 

  ساختنانی بخش مرکزی عبدالشکورازقراردادهای جگرن -4

 


