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 مقدمه

اسناد مشابه معیاری  طبقاین شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی 

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب اوطلبی د

یمت که ق ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک گردیده و توس

با استفاده از وجوه  ( میلیون افغانی بوده و115کات الی )تخمینی تدار

تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و  1عامه

 تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد. 
 

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و 

غایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به در صورت م

 قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی  PPU/C024/1388شماره 

 اشد. شمرده شده و قابل استفاده نمی ب
 

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

تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گردند از 

 اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 داره امور ریاست جمهوریریاست عمومی ا

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ  وجوه عامه1 

مه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مصارف عا هشتم قانون ادارۀ امور مالی و

مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول 

 هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

 

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 دستورالعمل برای داوطلبان قسمت اول:

 الف. عمومیات

 -6ماده 

ساحه 

 داوطلبی

 یامور ساختمانور تدارک این شرطنامه را به منظداره ا 6.6

شرایط خاص ) 5قسمت  و داوطلبی صفحه معلومات مندرج

صادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد  (قرارداد

 به شمول نام و نمبر تشخیصیه هراین داوطلبی  یبخش ها

و   صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  (Lot) بخش

 . گردددرج می شرایط خاص قرارداد 

صفحه  ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجوطلب برنددا 6.2

تکمیل  شرایط خاص قراردادمندرجات و  معلومات داوطلبی

 می نماید. 

 : در این شرطنامه 6.9

به معنی انجام ارتباطات طور تحریری  "کتبی"اصطالح  -6

مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی 

 وسط طرف مقابل می باشد؛ت

م مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد صورت لزودر  -2

 بکار برده می شود؛

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

 -2ماده 
 وجوه

وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل  اداره، 2.6

مراحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد 

امور ساختمانی شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد 

این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار که 

  می گیرد.

عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و  وجوه عامه   2.2

عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور 

مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه 

منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و 

کمک ها و قرضه های مچنان سایر وجوه بودجوی به شمول ه

 در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.که 

 -9ماده 

فساد و 

 تقلب

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی  اداره، 9.6

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اندفرعی مکلف 

داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. 

این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می  روی

 نمایند: 

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

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به 

صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان 

 تدارکات( را تحت تاثیر قرار دهد. 

ی به شمول کتمان حقایق تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذار -2

که 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. 

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

ظور یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به من

بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت 



 

 

5 

 

 

تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده 

 باشد.

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

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر 

داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان 

 ی باشد.به صورت مستقیم یا غیر مستقیم م

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

یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات 

 و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که  9.2

مستقیمًا یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، 

ل و موانع در مراحل تبانی، اجبار یا ایجاد اخال

داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می 

 نماید. 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و  9.9

، موضوع را مراحل تدارکات توسط کارمند ادارهاخالل در 

 در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

ارتکاب اعمال  اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت 9.4

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از 6مندرج فقره )

 اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه  9.5

حسابات، یادداشت ها و سایراسناد تفتیش و بررسی 

مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  

 جانب اداره فراهم نماید. مفتشین موظف از 

 - 4ماده 

داوطلب 

 واجد شرایط

 

داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با  4.6

 صفحه معلومات داوطلبیرعایت محدودیت های مندرج 

داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و 

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

ین همان کشور فعالیت نماید، بوده و یا مطابق قوان

 تبعه همان کشور محسوب می گردد. 

با یک  داوطلبداوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد،  4.2

 اگر  داردجوانب این داوطلبی تضاد منافع یا بیشتر 

طرح، که  طرفبصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا 

را ترتیب  این تدارکاتو سایر اسناد مربوط  صاتمشخ

منحیث مدیر پروژه تحت این  با شخص که ه و یانمود

. شده باشد ارتباط داشته باشد پیشنهاد داوطلبی

داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط 

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

نظارت امور به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و 

در  ای متعلق به آنو همچنین شرکت ه ساختمانی گردیده

   این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند. 

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

و تحت  تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده

محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت 

 می باشد. 

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

 .نماید ارائه صفحه معلومات داوطلبی مطابق مندرجات 
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 - 5ماده 

اهلیت 

 داوطلب 

و جدول کاری پیشنهادی شیوه اولیه بان شرح لتمام داوط 5.6

مورد نیاز ی و چارت ها هانقشه بشمول  یامور ساختمان

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

عقد انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، رت در صو 5.2

با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت صرف قرارداد 

 ارزیابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در صورت می گیرد. 

استمرار  در مورد اهلیت خویش و یا تجدید شدهمعلومات 

ارائه می  اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر

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

  میگردد. 

در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت  5.9

بر عالوه  داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را

( حکم 2فقره ) 1و  5، 4، 9، 2اسناد مندرج اجزای 

مگر نمایند. می  3قسمت شامل هفدهم طرزالعمل تدارکات 

طور دیگر تذکر رفته  لومات داوطلبیصفحه معاینکه در 

 باشد:

حقوقی، محل  وضیعتنقل اصلی اسناد که نشان دهنده  -6

 داوطلب باشد؛  فعالیت ثبت، آدرس تجارتی و نوع

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

سال  5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -9

 گذشته؛

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

گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا 

 برای کر طرف قرارداد که می توانقرارداد شده با ذ

 . معلومات بیشتر با وی تماس گرفت

اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای  -5

 اجرای این قرارداد؛

پرسونل کارمندان مدیریت ساحه و اهلیت و تجارب  -1

ن قرارداد اختصاص داده می که برای اجرای ای تخنیکی

 ؛شود

یا  شیمالی داوطلب مانند گزارش تفت وضعیتگزارش  -7

یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی بیانیه مفاد و ضرر 

 ؛سال گذشته( 5در )

 مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی -8

)دسترسی به برای اجرای این قرارداد  نزد داوطلب

، ابع مالی قابل دسترس(من سایرو  اعتبارات )قرضه(

که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این 

قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای 

 سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده باشد.

اختتام دعاوی در جریان و یا  در موردمعلومات  -3

سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده  پنجدر  یافته

فین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام باشد بشمول طر
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 صادره در مورد. 

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -61

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

باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر  شرکت

طور  ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در می باشد

 دیگر تذکر رفته باشد: 

دستور این  5ماده  9بند  شامل معلومات مندرج آفر -6

 باشد؛برای هر شریک مشترک العمل 

مهر تمام شرکا توسط  قانونی آن الزامیتآفر بمنظور  -2

 شده باشد؛امضا و 

تطبیق قرارداد مطابق مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -9

 ؛می باشند آنشرایط 

و مسؤل  معرفی گردیدهشریک اصلی یکی از شرکا منحیث  -4

ود ها به نمایندگی از مل مسؤلیت ها و پذیرش رهنقبو

 ؛سایر شرکا می باشد

شریک اصلی صورت با بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

 ؛میگیرد

ک که توسط شرکا امضا مشتر نقل موافقتنامه شرکت -1

  گردیده است.

برای اعطای قرارداد،  شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

مگر باشد.  دارا ذیل رااهلیت  داوطلب باید معیار های

طور دیگر تذکر رفته صفحه معلومات داوطلبی اینکه در 

 باشد:

 مدت مندرجخالل معامالت در سکتور ساختمانی در  حجم -6

 ؛صفحه معلومات داوطلبی

در  یساختمانامور در منحیث قراردادی اصلی  تجربه -2

 ،ساختمانی با اندازههای تعداد قرارداد حد اقل 

صفحه  مندرج د یعام و پیچیدگی معادل درماهیت 

 مطابقت با این معیاربمنظور ) معلومات داوطلبی

 راامور ساختمانی  فیصد( 71) داوطلب باید حد اقل

قرارداد که تحت دعوا بوده و باشد(  نمودهتکمیل 

( فیصد قیمت قرارداد 61مبلغ تحت منازعه بیشتر از )

 باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛

تجهیزات به موقع اجاره(  و )مالکیتدسترسی یک پالن  -9

 ؛صفحه معلومات داوطلبی مورد نیاز مندرج

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

 (9)بشمول حد اقل  مشابه امور ساختمانی با ماهیت

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛

که انواع اعتبارات )قرضه(   یاو  سیالدارایی های  -5

 صفحه معلومات داوطلبیغ تذکر رفته در کمتر از مبل

بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر نباشد و 
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قابل اجرا تحت پیش پرداخت قرارداد ها بدون شمولیت 

  باشد؛ این قرارداد

یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه  استمرار دعاوی

نجر به فاقد داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته م

 شده می تواند.  مرده شدن داوطلباهلیت ش

 6برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز  5.1 

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

اهلیت  مجموع ارقام  شرکت مشترک باهم جمع می گردد و

هر شریک  ید.فیصد معیار اهلیت را تکمیل نما611شرکا 

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

معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط باال 

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

توسط داوطلب در  قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها

نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه در صفحه معلومات 

 داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد. 

  -1ماده 

هر 

داوطلب 

 یک آفر 

می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا هر داوطلب  1.6

داوطلب هر گاه . نمایدمنحیث شریک شرکت مشترک ارائه 

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

باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب  آفر شریک

دی در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث قراردا

از این امر در صورتیکه مجاز باشد فرعی و آفر بدیل 

 مستثنی است. 

 -7ماده 

مصارف 

 داوطلبی

آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره  داوطلب بمصرف خود 7.6

 مسؤلیت چنین مصارف را ندارد.

  -8ماده 

بازدید از 

 ساحه 

 

مربوط از  ولیت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.6

معلومات ط و ماحول آن بازدیده نموده و ساحه کار و محی

را امور ساختمانی  زم جهت ترتیب آفر و عقد قراردادال

جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب 

 می باشد. 

  شرطنامه ب.

 -3ماده 
مندرجات 

 شرطنامه 

ذیل و ضمایم صادره مطابق قسمت های این شرطنامه شامل  3.6

 :می باشدالعمل دستور این  66 ماده 

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

 داوطلبی  قسمت دوم: صفحه معلومات  

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   
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 2یقسمت هشتم: بل احجام کار  

 سمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات ق  

 -61ماده 

توضیح 

 شرطنامه 

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر  61.6

صفحه را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج 

مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه  معلومات داوطلبی

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

قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره داوطلبی مقید 

کاری در ( روز 9مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت )

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

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

ون تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بد

 تذکر منبع درخواست ارسال میگردد. 

به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات  61.2

شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره 

میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از 

صفحه معلومات داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در 

 دعوت نماید. داوطلبی،

ب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته از داوطل 61.9

باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری جلسه 

 قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

و جوابات گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت  61.4

ه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده  بعد از ارائ

ه تمام داوطلبانیکه ( روز ب4جلسه، درمدت حد اکثر )

هر گونه  شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد.

تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور 

این دستورالعمل صورت  66ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده 

 می گیرد. 

 -66ماده 

تعدیل 

 شرطنامه

اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور  66.6

 مه شرطنامه را تعدیل نماید.ضمی

ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی  66.2

به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال 

تصدیق  را به صورت کتبیضمیمه  دریافتمیگردد. داوطلبان 

 نمایند. می 

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی  66.9

جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد برای داوطلبان 

این  26ماده  2تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 

 دستورالعمل تمدید نماید.

 ج. تهیه آفر ها 

 - 62ماده 

 زبان آفر
صفحه معلومات به زبان که در مربوط آفر اسناد  تمام  62.6

 مشخص گردیده ترتیب میگردد.  داوطلبی

                                                 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2
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 -69ماده 

اسناد شامل 

 آفر

 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  69.6

 ؛این دستور العمل 67ابقت با ماده تضمین آفر در مط -6

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -9

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -1

 – 64ماده 
  آفر قیم

 6ماده  6مندرج بند  یامور ساختمانبرای تمام  قرارداد 64.6
ار قیمت گذاری به اساس بل احجام کدستورالعمل این 

   می باشد.  شده که توسط داوطلب ارائه می گردد

داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم  64.2

احجام کاری را ارائه نماید.  مندرج بلامور ساختمانی 

ارائه نشده باشد، نرخ و قیمت برای آنها م که اقال

قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محسوب 

در صورتیکه گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. 

مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه 

( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز 61نشده است، از )

در صورت وب میگردد. ، آفر وی غیر جوابگو محسنماید

تاریخ  شده، تصحیح شده امضا و خط زدهتصحیح، اغالط 

  تصحیح درج گردد. 

بشمول مالیات بر  ،مالیات محصوالت قابل پرداخت،تمام  64.9

قابل  سایر مکلفیت های مالیو  (BRT)4معامالت انتفاعی 

روز قبل از ختم میعاد  28تحت این قرارداد پرداخت 

 قیمت مجموعی آفرنرخ ها و  ،هادر قیمت  ،تسلیمی آفر

 .   شامل گردد

شرایط خاص و  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 64.4

، نرخ شرایط عمومی قراداد 47ماده  احکامو  قرارداد

قابل آفر در جریان اجرای قرارداد  یها و قیمت ها

 74 ماده . داوطلب معلومات الزم مندرجباشندتعدیل می

با آفر خویش  توامرا  اردادخاص قر وشرایط عمومی 

 رائه می نماید. ا

 -65ماده 

 آفر اسعار

 و پرداخت

را  5آفرمندرج های فی واحد و قیمت  نرخباید  داوطلب 65.6

به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در 

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبی

در روز انک بادله، نرخ فروش د افغانستان بتمنبع نرخ  65.2

 می باشد.  صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

                                                 
 

4 Business Reciept Tax 
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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در آفر جزئیات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  65.9

 د. ارائه نمای

 -61ماده 

میعاد 

اعتبار 

 آفرها

 صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   61.6

این مدت در داوطلبی های ملی نمی  اعتبار داشته باشد.

روز بعد از ختم میعاد تسلیمی  (31تواند بیشتر از )

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

مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد 

میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر 

 روز بوده نمی تواند.  621بیشتر از 

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید 

مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید.  تا

تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی 

در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، صورت میگیرد. 

میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید 

میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش 

این  67ماده مندرج  تغییرات وارد نماید، حاالت

از این امر مستثنی است. در صورت رد دستورالعمل 

درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، 

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

 مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد. 

 -67ماده 

تضمین آفر 

و اظهار 

نامه تضمین 

 آفر 

یا اظهار نامه تضمین آفر مکلف است، تضمین آفر  داوطلب 67.6

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

 غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

مشخص گردیده  صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  67.2

و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل 

ارایه گردد. تضمین  صفحه معلومات داوطلبیبق تبدیل مطا

 آفر می تواند:

 ارایه گردد.  پول نقد به شکل ضمانت بانکی و -6

داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد  -2

معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه 

نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی 

ه باشد، باید نهاد مالی مشابه افغانستان موقعیت داشت

در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را  

 ضمانت نماید.  

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

)فورمه های قرارداد و  9قسمت های تضمین آفر مندرج 

و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی  تضمینات(

 ر گردیده باشد، ترتیب گردد. آفر توسط اداره منظو

این   67ماده  5بند در صورت تطبیق هدایت  -4

،  با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  دستورالعمل

 قابل پرداخت باشد. 

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

 قبول نخواهد بود.
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 دریا اظهار نامه تضمین آفر میعاد اعتبار تضمین آفر  -1

این دستورالعمل، حد اقل  61ماده  2د مطابقت با بن

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

 تمدید شده آن باشد.

در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در  67.9

این دستورالعمل مطالبه  67ماده  6مطابقت با بند 

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

تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر  اظهار نامه

 جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

با  از عقد قرارداد تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد 67.4

 داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد.

و یا تضمین  حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق در 67.5

 آفر مسترد نمی گردد:

نصراف از آفر بعد از انقضای مدت در صورت تغییر یا  ا -6

این  61ماده  2معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند 

 دستور العمل؛

در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات  -2

 حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛

اشتباهات محاسبوی داوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -9

 این دستور العمل؛ 28اده م 2آفر در مطابقت با بند  در

در خالل مدت اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد  -4

 ؛معینه

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این  -1

 داوطلبی. 

، تضمین آفر باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 67.1

 (JV) باید بنام داوطلب مشترکیا اظهار نامه تضمین آفر 

 باشد. 

 –68ماده 
 های آفر

 بدیل

آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در  68.6

از قبولی آن تذکر رفته باشد. در  صفحه معلومات داوطلبی

این  68ماده  2و  6احکام بند  بدیل طبق صورت قبولی آفر

از گزینه یکی  اجراآت صورت میگیرد و پذیرش دستور العمل

 :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد های ذیل

تسلیم  اصلیآفر های بدیل را با آفر  می تواند داوطلب -6

ارائه شده  صرف در صورت که آفر اصلی نموده و اداره 

، آفر بدیل را مالحظه می قیمت باشدنازلترین دارائی 

 یا نماید.

لیم تسداوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی  -2

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

 هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 
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آفر های بدیل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه دیزاین،  68.2

مشخصات تخنیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه پیشنهادی اعمار، 

پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر 

بوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را جزئیات مر

 د.    نارائه نمای

 -63ماده 

شکل و 

 امضاء آفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را  63.6

این دستورالعمل ترتیب و با عالمه کلمه  69مطابق ماده 

فر با "اصل" عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آ

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

تسلیم گردد. درصورت موجودیت تفاوت  معلومات داوطلبی

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

اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک  63.2

 ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب

در مطابقت با جزء  ، معاون یا نماینده با صالحیت()رئیس

تمام گردد.  این دستورالعمل امضا و مهر 5ماده  9ند ب 6

صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که 

 آفر را امضا نموده، امضا گردد.     

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف   63.9

آفر را  اشد که  توسط شخصیکه درصورتی قابل اعتبار میب

نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده  یاامضا نموده 

 باشد. 

هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود،  63.4

مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح اشتباهات 

که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی  داوطلب باشد.

  نموده، امضا می گردد. که آفر را امضا 

 تسلیمی  آفرها  د.

 -21ماده 

تسلیمی، 

مهر و عالمت 

 گذاری آفر 

داوطلب می تواند آفر خویش را شخصًا یا توسط پست ارسال  21.6

آن در  نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت تذکر

، امکان پذیر می باشد. در صورت صفحه معلومات داوطلبی

لکترونیکی، داوطلب از روش مجاز بودن ارسال آفر ا

پیروی می نماید. داوطلب  صفحه معلومات داوطلبیمتذکره 

آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته 

  و باالی آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسد.

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 21.2

حه معلومات صفعنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -6

 باشد؛داوطلبی 

صفحه معلومات متذکره  داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2

 باشد.  شرایط خاص قرارداد و  داوطلبی

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ  -9

 آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور العمل.  
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ور دست 21ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  21.9

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

، آفر باز نشده مسترد رسیده صورت اعالم آفر نا وقت

 گردد.  

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره  21.4

مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب العجل را 

 ندارد.

 –26ماده 
  میعاد

 تسلیمی

 آفرها

صفحه باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج آفر ها  26.6

صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج  معلومات داوطلبی

 تسلیم گردند. 

اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق  26.2

، میعاد تسلیمی آفر اندستور العمل برای داوطلب 66ماده 

لفیت ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مک

های  اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده 

 ادامه می یابد.  

 –22ماده 
 های آفر

 وقت نا

 رسیده

آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن  22.6

 مسترد میگردند. 

 -29ماده 

انصراف، 

تعویض و 

تعدیل 

 آفرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فر ها، داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آ 29.6

با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با صالحیت 

داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط 

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

انصراف نماید. اطالعیه کتبی توام با آفر های تعویض، 

 انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال  21و  63ا مواد در مطابقت ب -6

گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات 

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

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

 شده باشد.  

 بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر تعویض یا تعدیل آفر ها 29.2

 واند.   صورت گرفته نمی ت

در فاصله زمانی  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 29.9

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر 

طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف 

آفر یا  در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین

دستور  67اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 

 میگردد. العمل برای داوطلبی 

ولی یا در اثر تعدیل در داوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 29.4 

 این ماده دستور العمل پیشنهاد می نماید.  با  مطابقت

 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.
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 –24ماده 

 گشایی آفر

  ارزیابی و

های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده اداره آفر  24.6

این دستور العمل در محضر عام در محل، تاریخ و زمان  29

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

در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر 

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی گشایی مربوط در 
 

فر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر در مجلس آ 24.2

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

ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را 

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

  نماید.

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،   24.9

وعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل )در قیم آفر، مجم

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

انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین 

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

جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. در 

فر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق آفر گشایی هیچ آ

این دستور العمل نا وقت رسیده باشد.  22ماده  6بند 

این  29آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و 

 بدون باز شدن مسترد میگردد.  

ومات آشکار جلسه آفر گشایی را بشمول معل رویداداداره  24.4

این دستور العمل تهیه  24ماده  9شده در مطابقت با بند 

 می نماید. 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره  24.5

اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء 

و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت 

  چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید.

در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر   24.1

چسپ شفاف )شکاستیپ( و فورم معلومات اهلیت خویش را 

ننموده باشند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را نیز 

 چسپ شفاف )شکاستیپ( نماید. 

 -25ماده 

 محرمیت
معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی  25.6

ه و ارزیابی  بعدی اهلیت داوطلبان و مفصل، مقایس

پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم 

این دستور العمل  94ماده  4اعطاء قرار داد مطابق بند 

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

بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفصل، 

ت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد ارزیابی بعدی اهلی

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

زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب 

تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل  

داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام 

 دهد.
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 –21ماده 

 فرآ توضیح

 ها

اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  21.6

توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی 

مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در 

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

هر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

خواست اداره، قابل قبول رشده بدون ده نوع توضیح ارائ

 نمی باشد. 

  -27ماده 

ارزیابی و 

تشخیص 

جوابگویی 

 آفر ها 

اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را  27.6

 تشخیص نماید:

این دستور العمل  4معیارات واجد شرایط مطابق ماده  -6

 را بر آورده می سازد؛

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمین آفر می باشد؛ و یدارا -9

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرایط -4

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

افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات 

شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی 

 زمانی عمده پنداشته می شود که:

باالی حدود، کیفیت  یا انجام  هظتاثیر قابل مالح -6

 امور ساختمان داشته باشد؛

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره  -2

یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را بر 

 خالف شرطنامه  محدود نماید؛

در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر  -9

 داوطلبان گردد. 

ه مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد آفر که در مطابقت ب 27.9

یا قلم  بعدًا با اصالح انحرافات، استثنأت گردیده و 

 افتاگی جوابگو نمیگردد. 

با سایر هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا  27.4

 صورت گرفته نمی تواند.  ان داوطلب

داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در  27.5 

ر نرفته، را ندارد تا تغییر قیمت یا شرطنامه از آن تذک

 تعدیل آفر صورت گیرد. 
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 – 28ماده 

 تصحیح

 اشتباهات

اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط  28.6

را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از شناخته شوند 

اشتباهات حسابی بررسی می  جهت تصحیحارزیابی مالی 

حاسبوی به شکل ذیل صورت نماید. تصحیح اشتباهات م

 میگیرد: 

هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام  -6

وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد 

 بود.

فی واحد با قیمت  نرخدرصورت عدم توافق  -2

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

گراینکه ازنظر اداره م قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

ح کدام عالمه اعشاری در قیمت فی واحد به صورت واض

بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت 

مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می 

 گردد؛

هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را   28.2

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

ده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء استرداد دانسته ش

 این دستور العمل اجرا می گردد.  67ماده  5بند  2

 –23ماده 

 در اسعار

 ارزیابی

 آفر

این  65ماده  6مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  23.6

، داوطلب نرخ در صورتیکه دستور العمل ارزیابی میگردد،

آفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد را مبادله دیگری 

ادله مشخص شده با استفاده از نرخ مب واحد پولی افغانی 

مگر میگردد.  ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و مندرج 

طور دیگر ذکر گردیده  صفحه معلومات داوطلبیاینکه در 

 باشد. 

ماده 

91- 

ارزیابی 

و 

مقایسه 

 آفر ها 

 

ا در آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده راداره  91.6

مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج 

شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، پس 

از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل 

جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه 

را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه  ارزیابی

نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی 

شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی 

دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی 

 تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.

را ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر  اداره در ارزیابی آفر 91.6

 :طور ذیل تعیین می نماید

این دستور  28مطابق ماده  محاسبوی تصحیح اشتباهات -6

 العمل؛

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

 بصورت رقابتی قیمت گذاری شده اند؛مزد کار که 

تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها،  -9
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میل بدیل در حدود پیش پرداخت و تاریخ تکانحرافات، 

شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت  معقول قبالً تعیین

 این دستور العمل؛ 68به ماده 

تطبیق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا  -4

 29ماده  5دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند 

 این دستور العمل؛

اوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل حق قبول یا رد هر گونه تف 91.2

برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و 

پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای 

شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره گردد، در 

 ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

یم در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل ق 91.9 

شرایط عمومی   47در جریان اجرای قرارداد تحت ماده 

 مد نظر گرفته نمی شود. قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش  91.4 

باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه 

 ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

 -96ماده 

ترجیح 

 داخلی

داخلی در روشنی حکم چهارم از منابع تدارکات ترجیح  96.6

 طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. 

 و.اعطاء قرارداد

 – 92ماده 
 معیارات

 اعطاء

 قرارداد

اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر  92.6

مت ارزیابی شده را ارایه جوابگو با نازلترین قی

 اعطاء می نماید.   نموده، 

 –99ماده 

 قبول حق

 و رآف هر

 یا یک رد

 آفر تمام

   ها

این دستور العمل، اداره حق قبول یا  92ماده  علی الرغم 99.6

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

هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به 

داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر 

مراحل تدارکات به اسرع  فسخ اینکه دالیل رد آفر ها یا

 رسمی به اطالع داوطلبان رسانیده شود.  وقت بطور

 94ماده 

 اطالعیه –

 و اعطاء

 امضای

موافقتنا

 مه

  قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد  94.6

و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه 

ربوطه باشد، نامه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای م

قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در 

صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی 

کمیسیون، نامه قبولی آفر به  آنباشد، بعد از منظوری 

اداره نامه قبولی را داوطلب برنده ارسال می شود. 

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

داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده 

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

 به قراردادی پرداخت میگردد. یساختمان امور
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اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر  94.2 

داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء 

بار آفر به داوطلب برنده ارسال می در طی  میعاد اعت

نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت 

( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره 61)

 تسلیم نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات  94.9

ویب سایت اداره تدارکات  ذیل را در ویب سایت خویش،

ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات  رملی و سای

 ملی تجویز میگردند، نشر می نماید:

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -6

 در آفر گشایی؛ قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -9

نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد  -4

 آن؛

ده، مدت و خالصه نام داوطلب برنده، قیمت ارائه ش -5

 حدود قرارداد اعطا شده. 

 

در صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 94.4 

را داوطلبان غیر موفق دالیل عدم موفقیت آفر خویش 

نمایند. اداره پاسخ بصورت کتبی از اداره مطالبه 

دالیل عدم خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر 

 ائه می نماید. رانتخاب آفر ا

 -95ماده 

تضمین 

 اجراء

( روز بعد 61داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 95.6

ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را 

در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین 

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

ر نامه به اسعار که د باشداشکال قابل قبول به اداره 

 ، ارایه نماید.قبولی آفر از آن نامبرده شده است 

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب  95.2

می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری 

خارجی قابل قبول اداره که اسالمی افغانستان یا بانک 

بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسالمی  نمایندگی

 غانستان داشته باشد، فراهم نماید. اف

و  95ماده  6بند  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند   95.9 

سازد،  این دستور العمل را برآورده  94ماده  9بند 

 میگردد. ناعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 

اداره فورًا پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و   95.4

را از عقد قرارداد با  سقم آن، داوطلبان غیرموفق

داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و 

 تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.
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 -91ماده 

پیش پرداخت 

و تضمین 

 پیش پرداخت

اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که  91.6

می از آن تذکر رفته،  شرایط عمومی قرارداددر 

پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج . پردازد

باشد. فورم تضمین بانکی پیش  صفحه معلومات داوطلبی

 3قسمت  تضمینو  فورمه های قراردادپرداخت شامل در 

 این شرطنامه می باشد. 

 -97ماده 

مرجع حل 

و فصل 

 منازعات

مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج  97.6

    میگردد. 

 -98ماده 

حق شکایت 

 داوطلبان

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و  98.6

طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا 

گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت 

  کمیته بررسی اداریلزوم درخواست تجدید نظر را به 

مشخص صفحه معلومات داوطلبی که محل و آدرس آن در 

 دیده، ارسال نماید.گر
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 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

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

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

 عمومیات الف.  

 6ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 می باشد. {رت دفاع ملی وزا دارکاتریاست ت }اداره 

 یواحجام پروسه کار هیامورات  ته هیدوس }نام و شماره این داوطلبی 

شبکه برق داخلی وخارجی آبرسانی داخلی وخارجی اعمار یک  یامورات ساختمان

باب تعمیربودوباش معه چاه سپتیک برای پرسونل اطفائیه وحفریک حلقه چاه عمیق 

 متر برای پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم 681انج وعمق  61به قطر

می  دریک بخش  قراردادو(باز ی)داوطلب از روش 6938 یضرورت سال مال

   باشد.

 نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از:

 نوع قرارداد:پرداخت به اساس فی واحد.

(25105- 481C0– W– 1398-MOD ) 

شبکه برق داخلی  یامورات ساختمان یحجام پروسه کاروا هیامورات  ته هیدوس

وخارجی آبرسانی داخلی وخارجی اعمار یک باب تعمیربودوباش معه چاه سپتیک 

متر برای  681انج وعمق  61برای پرسونل اطفائیه وحفریک حلقه چاه عمیق به قطر

  می باشد.{6938 یضرورت سال مال پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم

 { میباشد. داوطلبی بازقرارداد وع قرارداد }ن

دستور العمل  1.5ماده 
 برای داوطلبان 

یوم مطابق پالن  522عقدقرارداد به میعاد تاریخ بعد از ور ساختمان }ــــــــــــــتاریخ تکمیلی ام

 ریاست امورساختمانی وملکیتها. کاری

 6.6ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

دستورالعمل برای  6ماده  6در بند اتی نام اداره تدارک

 داوطلبان درج گردیده است. 

 بودجه منظورشدهاز (سیستکاازفند(25615)بودجویکودپروژه }

  { می باشد. 8693سال مالی 

 4.6ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 {وروسی  سوریه،ایران }

مورد ضرورت قرارداد ازکشورهای متذکره  )البته اجناس

غیرواجد شرایط 6935مالی سال مطابق به تعهد نامه 

 پنداشته میشود.

 4.9ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

لست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک 

 در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:

{www.npa.gov.af} محروم شدهی ها های تحت محرومیت وشرکتشرکت 
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  5.96ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

دستور العمل  5ماده  9در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 

 :برای داوطلبان

 {"قابل تطبیق نیست"   }

جزء  75.9ماده 

دستورالعمل  61

 برای داوطلبان

موافقه  واداره تدارکاتی  دهنده مایش: درصورتیکه فرفیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی
 بدهد .ازحجم قرارداد را میتواند به قراراداد فرعی  (بیست فیصد%55 )داشته باشد

 5.4ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

مطالبه شده از الزم در اهلیت  ورود تعدیلدر صورت 

دستور العمل برای  5ماده  4مندرج بند که داوطلبان 

 میباشد: داوطلبان

  { قابل تطبیق است دستور العمل برای داوطلبان 2.2لست مندرج ماده  }

 5.5ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

دستور  5ماده  5در صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند 

 :العمل برای داوطلبان

 { ذیاًل قابل تطبیق استمطابق موادات مندرج }

 6جزء  5.5ماده 
دستورالعمل 

 ان برای داوطلب

 یحجم ساالنۀ الزم امورساختمانی برای داوطلب برنده دریک 

قابل تطبیق  تطبیق وتکمیل گردیده باشد. اخیرسال پنج از 

 .نمیباشد

 2جزء  5.5ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان 

 تعداد پروژه های مشابه: 

 .قابل تطبیق نمیباشد

 9جزء  5.5ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

تجهیزات  لست روری که توسط داوطلب تهیه میگردد }تجهیزات ض
ازقبیل ) وسایط ما شینری مورد ضرورت با در نظر داشت خصوصیات پروژه قرار داد شده و

ازطرف (، مکسر کانکریت ، می باشد برای کندن کاری ، اسکواتور تپک کاریب ، ماشین آتانکر 
ت می باشد ویا به اجاره گرفته شده سند داوطلب ارائه گردد وهمچنان واضیح گردد که ملکیت شرک

  .{ان ضم لست گردد

 کار. لباسانتخاب -1

 لباس باید مناسب نوع کاروهمچنین وضعیت اب هوای منطقه باشد.-5

 کارباید مناسب اندام واندازه باشد. لباس -3

 نهاکم باشد.آهای لباس کارباید کوچک .حتی االمکان تعداد  جیب-2

 مدیرتهیه وتدارک تجهیزات- انجنیران کنترول کیفیت ومصونیت کار)یکنفر(- (انجنیر مسلکی )یک نفر-
کارگرغیرماهرنظربه لزوم دید ساحه  -)انجنیر(یاسرکارگر)یک نفر(  معاون کارگرماهر یعنی  -)یکنفر( 

 کار.

 5جزء  5.58ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 اوطلبد تعهدات سایر بارات )قرضه(، خالصیا انواع اعت  )نقدی( الیسمبلغ حد اقل دارائی های 

 {دراکونت نمبر خویش داشته باشدافغانی  (1611131)مبلغ }

                                                 
.در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد 1  
 

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

  تدارکات صورت می گیرد. طرزالعمل
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 مندرجات شرطنامهب.  

 61.6مادۀ  

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و 

 :دمعلومات ارتباطی ذیل مراجعه گرد

به  رالعمل برای داوطلباندستو61.6ماده موادمطابق به 

 .ادرس ذیل مراجعه گردد

  {مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه   وزارت دفاع ملی تدارکاتریاست  }

 { امریت تدارکات امورساختمانی}

 {211اتاق  2منزل  4بالک }

نمبر تیلیفون  عضو مسلکی آمریت تدارکات  ساختمانی جگرن محمد همایون}
(5555615110.)8505385850 

 .}آدرس الکترونیکی )ایمیل آدرس( درج گردد{

 تهیه آفرهاج.  

 62.6ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

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

 1جزء  69ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

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

 این دستورالعمل. 10ت با ماده تضمین افر(درمطابق-

 بل احجام کاری قیمت گذاری شده. -

 (.51افرداوطلبی نمبر) ،فورمه تسلیمی -

 ( .55اسناد وفورم معلومات داوطلب) -

 ( :53فورمه نامه قبولی ) -

 عالوه بر آن داوطلب اسناد ومدارک مهروامضا شده ذیل را توام با آفر خویش ارایه بدارد.

 ت واساسنامه شرکت.کاپی جواز شرک -

 شینری ولست کارمندان کلیدی شرکت.لست ما -

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

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

ه توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت باالثر تخلفدر تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراک تعهدنامه امضاشد -
 در داوطلبی.

تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی براینکه موصوف ویا یکی از کارمندان ومدیران مربوطه وی مطابق - 
 ( قانون محروم نگردیده باشد.21ماده)

ارکات یک نقل ازاوراق ثبت وراجستر مالیه، سند تصدیق (طرزالعمل تد10( حکم )5مطابق فقره)
 دوره. نازتصفیه حساب مالیات اخری

( داوطلب مکلف است مکتوب تصفیه حسابات NPA/PPD/No.16/1395متحدالمال شماره ) مطابق -
مالیاتی اخرین دوره ی قبل ازافرگشائی )صادره وزارت محترم مالیه (راضم افرخویش ارائه نماید.هرگاه 

صفیه حسابات مالیاتی داوطلب درجریان باشد ،وی میتواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات ت
  مالیاتی )صادره محترم وزارت مالیه را ارائه نماید.

                                                                                                                                                                  
 .در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد8
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 باید ازطرف شرکت اسکاشتیب گردد. (51،55،53وفوم های ) جدول قیمت دار بل احجام کاری

 مهر وامضا گردد.تمام اوراق شرطنامه توسط شخص مسول شرکت 

ی داوطلب (طرزالعمل قانون تدارکات درصورتیکه داوطلب درفورم معلومات25(حکم )2مطابق بند)
ن سرمایه مالی وقرارداد های اجرا شده خویش متذکر نگردیده وبه ضم بودن این ازارائه معلومات پیرامو

 ابگو پنداشته میشود.واسناد نیز اشاره ننموده باشد افران غیر ج

 51/15/1310(مورخ5113وفیصله شماره )  NPA/PPD/No-25/1397ل شماره متحدالما ابقمط -
 ملی  میسیون محترم تدارکاتک

 .تصدی های دولتی معاف می باشد اجراء و تضمینات آفر

 کمیسیون محترم تدارکات ملی 51/11/1310(مورخ3115فیصله شماره )اساس به 

ارائه اسناد توانمندی مالی وحجم معامالت  دولتی از شرکت هایی تصدی ها درپروسه های تدارکاتی:
 د.معاف می باش

تدارکات  تجربه کارمشابه وحجم معامالت در  /1397C22NPA/PPD/ل شماره متحدالما مطابق -
 گرددقابل تطبیق نمیباشد.مور ساختمانی طورذیل تعین ودرج اسناد داوطلبی میا

تکمیل  را (فیصدقیمت تخمینی تدارکات مورد نظر05تطبیق یک قراردادمشابه،که قیمت آن حداقل)
(فیصدقیمت تخمینی تدارکات مورد 155نمایدویا دوقراردادمشابه ،که مجموع قیمت آن حداقل)

 قابل تطبیق نمیباشد.نظرراتکمیل نماید.

تجربه کاری مشابه امورساختمانی درداوطلبی داخلی وبین المللی:عقدوتطبیق قراردادمشابه درخالل  -1
 قابل تطبیق نمیباشد.سال اخیر(15)

(سال اخیرمعادل 2حجم معامالت درداوطلبی داخلی :حجم معامالت دوسال داوطلب درخالل ) -5
  فیصدقیمت تخمینی تدارکات موردنظرقابل تطبیق نمیباشد.(125الی155)

 یصدقیمت تخمینی(ف125الی155حجم معامالت درداوطلبی بین المللی:دراوسط پنج سال اخیرمعادل )
 تدارکات مورد نظر قابل تطبیق نمیباشد.

دستورالعمل  12.2ماده 
 برای داوطلبان

 . } قابل تعدیل نیست{قیم قرارداد 

دستورالعمل 12.1ماده 
 برای داوطلبان

  می باشد.{افغانیپول  دواح}اسعار 

دستورالعمل 12.5ماده 
 برای داوطلبان

ی م { قابل تطبیق نمی باشد}تبادله اسعار نرخ منبع 

 باشد. 

دستورالعمل  16.1ماده 
 برای داوطلبان

 (نودروز31)فرآبازگشائی تاریخ ازاعتبار}میعاداعتبارآفر

  { می باشد. تقویمی

 67.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

آفر شامل"تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر 

صادر شده فورمه های قرارداد و تضمینات   3شامل قسمت 

 .باشد"

دوصدو سی وهشت هزارو ششصدو {638282} مبلغ تضمین آفر 

 می باشد. {به شکل تضمین بانکی افغانیهشتادوشش 

(بیست وهشت روز بیشترازمدت 82ضمانت بانکی باید مدت)

 تضمیناعتبار افرباشد.)یعنی مدت اعتبار

  (روز باشد.112افرحداقل)

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

ویا اسعارقبول  افغانی واحد پولی تضمین آفر }واحد پولی

  { می باشد.شده

 68.6ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

   .{ قابل قبول نیستآفر های بدیل } 

 63.6ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 .تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند

  {اصلی ارائه گردد تمام اسناد دریک نسخه} 

فر خویش را ارائه آداوطلب مکلف است تابعد ازمطالعه شرطنامه خصوصی والیحه کار -

 .نماید

 ج. تسلیمی آفر ها 

  21.6ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 .ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی 

 { قابل قبول نیست} 

 

 6جزء  21.2ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 آدرس اداره عبارت است از: ه مقاصد ارائه آفر،صرف ب

 {ساختمانی بخش عضومسلکی محمد همایونجگرن }توجه: 

 {مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه   وزارت دفاع ملی ریاست تدارکات }آدرس: 

  {(602( اتاق نمبر)6( منزل )4بالک )}شماره اطاق:  منزل و

 {(شهرکابل افغانستان55ناحیه )}شهر: 

 2جزء  21.2اده م
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

واحجام  هیامورات  ته هیدوس } نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی

شبکه برق داخلی وخارجی آبرسانی داخلی وخارجی  یامورات ساختمان یپروسه کار

اعمار یک باب تعمیربودوباش معه چاه سپتیک برای پرسونل اطفائیه وحفریک حلقه 

متر برای پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم  121انج وعمق  11چاه عمیق به قطر

 { 1932 یضرورت سال مال فهیم

(25105- 481C0– W– 1398-MOD ) }.می باشد  

 9جزء  21.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

{ 5398/ 4/  5 پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ } 

     باز نگردد.

 26.6ماده 

لعمل دستورا

 برای داوطلبان

:ازنشراعالن الی رهاــــــــضرب االجل برای تسلیمی آف

 تدارکات ریاست5/4/5398 (بجه قبل ازظهرمورخ50:00ساعت )

  .دراطاق افرگشائی

درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز 

ازشروع اعتباررخصتی تصادف نمایدافرهادر روز بعدی 

 وافرهابازگشائی  فرگشائی تسلیمآساعت رسمیات تاشروع 

 .خواهد شد
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  29.9ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

فرگشائی آاز روز }ر ــــــمیعاد اعتبار آف

 می باشد. { (نودروز تقویمی90)فرآ

 آفر گشایی و ارزیابی د.  

  24.6ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

ای تدارکاتی تعمیرکمیسون ه واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه تدارکاتریاست  رس: }آد

 { بخش ساختمانی تدارکاتریاست 

 قبل (بجه10:00ساعت ){5/4/5398: }افرگشائی زمان و تاریخ

 باشد. می( دوشنبه)روز ،ازظهر

 96.6ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

ق حکم چهارم طرزالعمل داخلی مطاب رجیح تدارکات از منابعت

 تطبیق می گردد.حسب ذیل تدارکات 

 (.65تولیدات داخلی درمقایسه تولیدات خارجی )% -5

 (50شرکت های داخلی وشرکت های خارجی مقیم افغانستان  درمقایسه شرکت های خارجی غیر مقیم )% -6 

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

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

شرکت های خارجی که  شرکای داخلی  )جینت وینتر( دارند ویامتعهد  به داشتن قراردادی فرعی داخلی می  -7

 می باشد. (5باشند درمقایسه سایر شرکت های خارجی )%

 ( این حکم مستفید شود.5هرداوطلب میتواند صرف ازیکی ازامتیازات ترجیح مندرج فقره)

 عقد قرارداداعطا هـ.  

 32.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 تضمین اجرا قابل قبول اداره، تضمین بانکی می باشد. 

، که بعد ازصدور می باشد قیمت نهائی قرارداد منظورشده ویا تائید شده    (%01)مبلغتضمین اجرا قرارداد
 .ماده میگرددآب داوطلب برنده یوم ازجان (01نامه قبولی الی )

 36.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 . {نیستاجراقابل }پیش پرداخت 

 

 38.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 {تدارکاتهللا "لطیفی" رئیس حشمت }

 { (612( منزل دوم اتاق )4ابقه بالک )واقع خواجه بغرا مقیم گارد س تدارکاتریاست  : }آدرس

 {(شهر کابل افغانستان12ناحیه )شهر: }

( روز و یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، 0در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت )
  داوطلب می تواند درخواست های تجدید نظر  را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد.

 محکم سی ویک

طرزالعمل 

 تدارکات

 

دام جلسه بازدید ازساحه قبل ازافرگشائی صورت می گیرد  شرکت های که درشرطنامه ،مشخصات واسناد تخنیکی ک

 تشریف بیاورند .تدارکات ریاست  آمریت بخش امورساختمانیبه  فرگشائیآقبل ازمشکل داشته باشد میتوانند که 

 توضیحات ساحه ازطرف ریاست ساختمانی توظیف می گردد. یاداشت : انجینر ریاست امورساختمانی بخاطر
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 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 
 

  فورمه تسلیمی آفر   16ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  12فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فورمه نامه قبولی آفر    19/ امور ساختمانی کوچک فورمه
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 تسلیمی آفر فورمه 

 05فورمه امور ساختمانی کوچک/

 

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

 {وزارت دفاع ملی تدارکاتریاست : }اداره
 (481C0–W – 1398-MOD -25105)شماره داوطلبی: 

 

شبکه برق داخلی وخارجی  یامورات ساختمان یواحجام پروسه کار هیامورات  ته هیدوس } :تدارکاتان عنو

آبرسانی داخلی وخارجی اعمار یک باب تعمیربودوباش معه چاه سپتیک برای پرسونل اطفائیه وحفریک حلقه 

 یضرورت سال مال ممتر برای پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهی 681انج وعمق  61چاه عمیق به قطر

6938.{ 

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

}شماره و تاریخ صدور ضمیمه  و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 
شرایط در مطابقت به ه قرارداد درج گردد{}عنوان و نمبر تشخیصینداشته و پیشنهاد اجرای  درصورت لزوم درج گردد{

 به  عمومی قرارداد

}قیمت مجموعی آفر به حروف و قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:
 می باشد.ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد{

 ر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:درصورتیکه آفپیشنهاد شده:  تخفیفات .6

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

بل احجام }هر تخفیف پیشنهاد شده و  اقالم مشخص شده قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... (5)
 ؛را که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید{ کار

نحیث پیش پرداخت درخواست می را م }مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد{ت اجرای این قرارداد، مبلغ ما جه
 م. نمائی

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

تضمین آفر  هیا اظهار نام در صورت لزوم تضمین آفرو میعاد اعتبار با  در مطابقتما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر 
می باشد. یبصفحه معلومات داوطل مندرج  

، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در دستورالعمل برای داوطلبان  16ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ
اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما  ندستورالعمل برای داوطلبا  51ماده  1مطابقت با بند 

 الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

،  دستورالعمل برای داوطلبان 32ماده  1بند  قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با آفرماهرگاه 
 بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

ماده  1مول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند ما بش
می باشیم. دستور العمل برای داوطلبان  2  

، نداریم. دستور العمل برای داوطلبان 2ماده  5ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   
 3د های کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بن ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال

شناخته نشده ایم. ، محروم دستور العمل برای داوطلبان 2ماده  2و   

 {                       نام : }

 {                       وظیفه: }
 

 امضاء:
 

                  {                               }تاریخ: 
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 06فورمه امور ساختمانی کوچک/

این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق 

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

 ورت ضرورتاستفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در ص

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

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

علومات تجدید شده را درج ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف م

 نماید. 

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .5

 {                                } حالت حقوقی داوطلب: 6.6

 {                                          } محل ثبت:

 {                                      }: آدرش تجارتی

 {                        }: صالحیت نامه امضا کننده آفر

 6تعداد مطابق به جزء }حجم معامالت ساختمانی اجرا شده در جریان  6.2

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

 می باشد.  {                           }گذشته، به مبلغ 
 

تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده  6.9

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

هکذا داوطلب میتواند ،می باشد{گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه گردد

  م بودن اسناد در جدول ذیل اشاره نموده اسناد را ضم نمایندبه ض

  

تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  6.4

دستور برای داوطلبان  5ماده  5بند  9جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }

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

 {می باشد.دصورت لزوم ردیف اضافی عالوه گرد

 

 

نام پروژه و 

 کشور 

نام طرف 

قرارداد و شخص 

 ارتباطی

نوعیت امور 

ساختمان تکمیل 

شده و سال 

 یل آنتکم

ی  ارزش مجمو

 قرارداد
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داوطلب مکلف است تا به ضم بودن تجهیزات خویش در جدول ذیل اشاره   6.5

  نموده و اسناد را ضم آفر خویش نمایند.

 

 

 

جدول }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  6.1

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

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

{ مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد، 3 ماده 6بند  وبرای داوطلبان 

 . به ضم بودن تجارب خویش اشاره نموده و اسناد ضم نمایند می باشد.

تعداد سالهای  نام  وظیفه    

 تجربه کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه 

کاری در این 

 وظیفه

 

 

   

جدول ذیل با اضافه نمودن }قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  6.7

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

 50جزء  5.3ماده  با درنظر داشت می باشند.{قرارداد، تکمیل گردد

دستورالعمل برای داوطلبان به ضم بودن اسناد الزم اشاره و اسناد را 

   آفر خویش  نمیاند.  ضم

تعداد سالهای  نام  وظیفه    

 تجربه کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه 

در این  اریک

 وظیفه

 

 

 

   

سال گذشته، بیالنس شیت و {  قابل تطبیق نمیاشد.} تفتیشگزارش  6.8

               {.   }بیانیه مفاد و ضرر تائید شده توسط مفتش مستقل 

دارائی شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت:  6.3

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

تشریح تجهیزات بشمول  نام تجهیزات   
)تاریخ ساخت و مدت 

 کارایی(

 حالت تجهیزات 

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

ملکیت، کرایه، و یا 
ر طرف های خرید با ذک

 ید و خ  مقابل کرای
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فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی } یــــــــمنابع مال

داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر . (          )ضمیمه

و به ضم ی ارائه شده را نیز  ارائه نماید قرارداد ها و آفر ها

 بودن اسناد الزم اشاره نماید. 

مالی، به بانک های ذیل تماس  بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع 6.61

 گرفته می شود:

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

            )                                            ( 

جدول ذیل با }معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب: 6.66

ا

ض

ا

ف

ه

 

ن

م

و

د

 {ن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل گردد

فهرست ترتیب }پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده:  6.62

 {گردد

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

 {فهرست ترتیب گردد}شرطنامه: 

 ( JVشرکت مشترک ) .6

ق برای هر شریک شرکت مشترک فو 6.61الی  6.6معلومات مندرج فهرست  2.6

 ارائه گردد. 

 برای شرکت مشترک ارائه گردد.  6.66معلومات مندرج  2.2

صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه  2.9

 میدارد، ضمیمه گردد. 

موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزامیت قانونی  2.4

 ارد ذیل باشد ضمیمه گردد:داشته باشد و نشان دهنده مو

تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در  (6)

 مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند. 

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

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

 باشد؛

مول پرداخت ها به شریک اصلی صورت تطبیق تمام قرارداد بش (9)

 میگیرد.

 نیازمندیهای اضافی  .3

صفحه معلومات داوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  9.6

 را ارائه نماید.  داوطلبی

 {                  }نام : 

 {                  }وظیفه: 

 امضاء:

 تاریخ: 

 مبلغ منازعه  دلیل منازعه  های دیگر  طرف 
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 9نامه قبولی آفرورم ف

 03چک/فورمه امور ساختمانی کو

تاریخ: }تاریخ صدور این نامه را  شماره: }                        {

 درج نمایید{

 از: }ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی{

 آدرس: }مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه{

{                      }: شرکت برنده که صادرمیشود ونمبرجواز ان به  

{                                           }: داوطلب  آدرس  

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

و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع داده میشود که آفر ارائه شده 

}نام برای تدارک  شما}تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ مؤرخ 

}مبلغ را به ارقام به قیمت قطعی مجموعی مبلغ داد را بنویسید{، پروژه یا قرار

طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج  و حروف بنویسید{،

 شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

صدور این  ( روز تقویمی از تاریخ61لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

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

هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در 

شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر 

هم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل آن در مطابقت به ماده بیست و ن

 استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

 یامورات ساختمان یواحجام پروسه کار هیامورات  ته هیدوس } مشخصات تدارکات/ قرارداد

 شبکه برق داخلی وخارجی آبرسانی داخلی وخارجی اعمار یک باب تعمیربودوباش معه چاه سپتیک

متر برای پوهنتون  681انج وعمق  61برای پرسونل اطفائیه وحفریک حلقه چاه عمیق به قطر

 .{6938 یضرورت سال مال دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم

 {MOD-13 98 –W –C0148- 25105 }شمارۀ تشخیصیه تدارکات: 

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

 ................د{نمایی

{ها به شکل بانک گرنتی  کازباندریکی }نوعیت تضمین اجرای قرارداد:   

{قراردادنهائی فیصد ازحجم 61}مقدار تضمین اجرای قرارداد:   

{ 6938/  /   }زمان عقد قرارداد:   

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

عه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد همچنین غرض مطال

 ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاریخ10

                                                 
( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم 6طبق فقره ) 9 

میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه 

ت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده قرارداد در حیطه صالحی

ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از 

 منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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 سمت چهارم:  شرایط عمومی قراردادق

یک  ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده }شرایط عمومی قرارداد،

  باشد. طرفین قرارداد میهای مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت  سند

ه ( استفادadmeasurementsاد های فی واحد )در قرارد این شرایط عمومی

در قرارداد های با  تعغیرات مندرج پا ورقی ها ورودگردیده و با 

 باالمقطع نیز استفاده میگردد.  

 الف: عمومیات

 -6ماده 

 تعریفات 
  ده اند:اصطالحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردی -6

شامل که احجام کار قیمت گذاری شده بل احجام کار:  -6

 می باشند.آفر 

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

 . تعریف گردیده اندعمومی قرارداد 

تصدیق  یتاریخ تکمیل امور ساختمانتاریخ تکمیل:  -9

 55ماده  6مدیر پروژه در مطابقت به بند  توسط شده

 اد. شرایط عمومی قرارد

: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی قرارداد -4

جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان 

  9ماده  2بند مندرج  قرارداد شامل اسناد  است. 
 می باشد.  شرایط عمومی قرارداد

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

 شد. امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده با

به  داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : آفر قراردادی -1

  اداره تسلیم گردیده است. 

: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول قیمت قرارداد -7

 می باشد.  قراردادوارده مطابق بعدی تعدیالت 

 ویمی می باشند.روز تق: روز -8

: کار که در مقابل آن به قراردادی به مزد کار -3

تاسیسات به اضافه فیصدی اساس کار، مواد خام، 

موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت 

 میگردد. 

کار که مطابق شرایط قرارداد از : قسمت نواقص -61

 تکمیل نشده باشد. 

: تصدیقنامه است که بعد نواقص رفعسند تصدیق  -66

صالح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر ااز

 میگردد. 

محاسبه از تاریخ ابل ق: میعاد میعاد رفع نواقص -62

شرایط خاص   95ماده  6تکمیل قرارداد که در بند 

 از آن تذکر رفته است.  قرارداد

: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه نقشه ها -69

                                                                                                                                                                  
نموده است، امضا را امضاء  ، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایماین نامه  10

 .منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد این نامه .شود
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دیر پروژه بمنظور اجرای توسط مو تآئید شده شده 

 قرارداد می باشد.

شرایط خاص در  : طرف قرارداد مشخص شده اداره -64

 اشد. می ب قرارداد

: ماشین آالت و وسایط نقلیه که جهت تجهیزات -65

، بصورت موقت در ساحه کار یاجرای امور ساختمان

 فراهم میگردند.  

: قیمت قرارداد که در قیمت ابتدایی قرارداد -61

 نامه قبولی آفر درج می باشد. 

: تاریخ تخمینی که قراردادی تاریخ تخمینی تکمیل -67

اریخ تخمینی تمی نماید.  تکمیلامور ساختمان را 

این می باشد.   شرایط خاص قراردادتکمیل مندرج 

یا تسریع  میعادتاریخ صرف با صدور دستور تمدید 

  ر نموده می تواند. یغیت توسط مدیر پروژه

بشمول مواد مصرفی که توسط  مواد: تمام مواد خام -68

، استفاده یقراردادی جهت اجرای امور ساختمان

 میگردد. 

دارائی ر ساختمانی که امو منضمات: تآسیسات -63

عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی 

 باشد. 

شرایط خاص در  وی: شخص که نام مدیر پروژه -21

با صالحیت که توسط  تذکر رفته یا شخص قرارداد

اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی  

مسؤلیت نظارت و مدیریت قرارداد  گردیده باشد و 

  را دارا باشد.  یامور ساختمان

26- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

 شرایط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهکارساحه  -22

  می باشد.

شامل شرطنامه بوده گزارش : ساحه بررسیگزارش  -29

واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت سطح و سطح 

 فرعی ساحه می باشد.

شامل در قرارداد : مشخصات امور ساختمانی مشخصات -24

رات و اضافات وارده یا تائید شده توسط یغیو ت

 مدیر پروژه می باشد. 

: تاریخ آغاز امور ساختمان کارتاریخ آغاز  -25

، تاریخ که قراردادی کار شرایط خاص قراردادمندرج 

 لزوماً می نماید این تاریخ  آغازامور ساختمان را 

 باشد. نمی ساحه  تسلیمیمصادف به تاریخ 

ا شرکت که با قراردادی : شخص یقراردادی فرعی -21

 از امور ساختمانی قرارداد داشته جهت اجرای بخش

می نیز ساحه در  یکه در برگیرنده امور ساختمان

 باشد.  

ه ، ساختشده : ساختمان دیزاینمؤقت های ساختمان -27
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شده و یا دور شده توسط قرارددای که ، نصب شده

برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می 

  . باشد

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

 ساختمانی می باشد.

، شامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -23

تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن 

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

خدمات ضمنی آن )برمه کاری، نقشه برداری، تصویر 

زلزله و خدمات مشابه و امثال قات برداری، تحقی

آن( است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، 

مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود 

 عمارت بیشتر نگردد.

 -2ماده 

 تفسیر

  

، مفرد به عوض جمع شرایط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.6

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

را افاده می و یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر 

معانی  کلمات عناوین فاقد اهمیت می باشند. نماید.

دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف عادی 

شرایط مدیر پروژه به پرسش ها در مورد گردیده باشند. 

 وضاحت ارائه می نماید.  عمومی قرارداد،

ر ساختمان بشکل قسمت وار در صورت تذکر تکمیل کار امو 2.2

شرایط عمومی  اشارات در ،شرایط خاص قرارداددر 

، تاریخ تکمیل و تاریخ به امور ساختمانی قرارداد

)به استثنای  یتخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمان

به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای  اشاره

 می باشد.  قابل تطبیق تمام کار امور ساختمان( 

اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل  2.9

 ند:دتفسیر میگر

 موافقتنامه؛  -6

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛آفر قرارداد -9

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 شرایط عمومی قرارداد؛ -5

 مشخصات تخنیکی؛ -1

 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -8

شرایط خاص سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -3

 فته است.  از آن تذکر ر قرارداد

 -9ماده 
زبان و 

قانون 

 قرارداد

 شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  9.6

 است.  گردیدهبیان 

 -4ماده 

تصامیم مدیر 

 پروژه 

مسایل در مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم  4.6

قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. 

تذکر  شرایط خاص قرارداد در مگر اینکه طور دیگری

 رفته باشد. 
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 -5ماده 

 واگذاری 
مدیر پروژه با صدور ابالغیه به قراردادی، مسؤلیت ها   5.6

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

 ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید. 

 -1ماده 

  ارتباطات
ا باید بصورت هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفه 1.6

قابل  تسلیمیدر صورت صرف کتبی بوده و هرگونه ابالغیه 

  اجرا می باشد.

عقد  -7ماده 

قرارداد های 

 فرعی

در مورد اعطای  باید اداره را کتباً  قراردادی 7.6

صورتیکه قباًل در  قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در

آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری 

خشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ب

ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی 

مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این 

 قرارداد را متاثر نمی سازد.

بدون  را فیصد حجم قرارداد 21الی  در صورتیکه قرارداد 7.2

حجم قرارداد فیصد  21ر از بیشتیا و موافقه کتبی اداره 

این عمل نقض  ،را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد

قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در 

قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و 

تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت 

 قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

  -8ماده 

سایر 

 قراردادی ها

، مقامات سایر قراردادیانبا  ساحه کار را  قراردادی 8.6

در میان تاریخ و اداره  خدمات ارائه کننده گاندولتی، 

از آن  شرایط خاص قراردادکه در تقسیم اوقات کار آنان 

مشترکًا استفاده  می نماید. قراردادی همچنان  تذکر رفته

تقسیم اوقات آنها طوریکه در تسهیالت و خدمات را برای 

داره میتواند جدول تذکر رفته فراهم می نماید. ا کار

راردادی و قداده ر یکاری قرار دادی های دیگر را تغی

 سازد. اصلی را از موضوع مطلع 

 -3ماده 
  کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج  3.6

دیگری را که توسط مدیر ، یا کارمندان کارمندان کلیدی

جدول  پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 

، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی

کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و 

توانایی آنها بطور قابل مالحظه معادل یا باالتر از 

 باشد.   دیجدول کارمندان کلیکارمندان کلیدی مندرج 

راردادی می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 3.2

قراردادی اداره را از اخراج  را با ارائه دالیل نماید.

و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت کارمند مذکور 

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

 -61ماده 

خطرات به 

اداره و 

  قراردادی

خطرات  قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره اداره و 61.2

فته است، می ر خود طوریکه در قرارداد تذکرمربوط 

 . باشند
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 -66ماده 

خطرات مربوط 

 اداره 

از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند ذیل خطرات  66.6

 تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:

)به استثنای  خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت -6

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

 ناشی از:

توسط ساختمان یا به ساحه  تصرفاستفاده یا  (6)

که نتیجه اجتناب نا پذیر امور  منظور ساختمان

 ساختمان باشد؛ یا 

در یا مداخله  مسئولیت قانونی تخطی ازغفلت،  (2)

حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در 

تخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به اس

 استثنای خود قراردادی 

، تآسیسات، مواد خام و یخطر خساره به امور ساختمان -2

یا بوده تقصیر اداره که ناشی از تجهیزات به اندازه 

 خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که

منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر 

 د.ساز

، تآسیسات، مواد ییا خساره به امور ساختمان زیانخطر  66.2

از زمان آغاز کار الی خام، به استثنای زیان و خساره 

مگر  مربوط به اداره می باشد صصدور تصدیقنامه رفع نواق

 ینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:ا

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان -6

مربوط خطر فته قبل از تاریخ تکمیلی که حادثه صورت گر -2

 به اداره نباشد؛ یا 

 . دادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیلفعالیت های قرار -9

 -62ماده 

خطرات مربوط 

 به قراردادی 

خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت  62.6

)بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تآسیسات، مواد 

الی صدور  یغاز کار امور ساختمانخام، و تجهیزات( از آ

تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، 

 مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 -69ماده 

 بیمه 

 

ناشی از قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل  69.6

خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤلیت  خطرات

راردادی، به مبلغ رفع نواقص، بنام مشترک اداره و ق

 مهیا سازد: شرایط خاص قرارداد،مندرج 

زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد  -6

 خام؛

 زیان یا خساره تجهیزات؛ -2

، یزیان یا خساره ملکیت )به استثنای امور ساختمان -9

 تآسیسات، مواد خام،و تجهیزات( مربوط به قرارداد؛ و 
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 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت  پالیسی ،قراردادی 69.2

تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در 

 برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط  69.9

قراردادی، اداره بیمه الزم را بدین منظور فراهم و قیمت 

ی حصول یا در صورت عدم خت شده را از قراردادبیمه پردا

قرض قابل پرداخت باالی قراردادی  محسوب پرداخت، 

 میگردد. 

هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه  69.4

 قابل قبول نمی باشد. 

 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.  69.5

 -64ماده 

گزارش تحقیق 

 ساحه
 

 مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتیب آفر به  دیقراردا 64.6

و سایر معلومات که در دسترس داوطلب  شرایط خاص قرارداد

 قرارداده می شود اتکا می نماید. 

 -65ماده 

پرسش ها در 

مورد شرایط 

 خاص قرارداد

، شرایط خاص قراردادمدیر پروژه به پرسش ها در مورد  65.6

  توضیحات ارائه می نماید.

 -61ماده 

 راردادی ق

را در مطابقت به مشخصات  یقراردادی امور ساختمان 61.6

 تخنیکی و نقشه ها  اجرا و نصب می نماید. 

 -67ماده 

تاریخ 

تخمینی امور 

 ساختمان 

 نامه آغازرا بعد از اخذ  یقراردادی کار امور ساختمان 67.6

و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده  شروعکار 

 درصدیق شده باشد، اجرا و که از جانب مدیر پروژه ت

 ، تکمیل می نماید. یی تکمیلتاریخ تخمین

 -68ماده 

تصدیق توسط 

 مدیر پروژه

که نشان دهنده   را ه هاقراردادی مشخصات تخنیکی و نقش 68.6

مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تآئید امور ساختمانی 

 می نماید. ارائه

 می باشد. مؤقت  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 68.2

مؤقت توسط مدیر پروژه،  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 68.9

ساختمان های ارائه شده در دیزاین مسؤلیت قراردادی 

  متاثر نمی سازد.را موقت 

ت را در تصدیق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادی  68.4 

   حاصل می نماید. مؤقت  یدیزاین امور ساختمان

ادی جهت اجرای امور تمام نقشه های تهیه شده قرارد 68.5 

مؤقت و دایمی  قبل از استفاده باید توسط  یساختمان

 دند. مدیر پروژه تآئید گر

 -63ماده 

 ایمنی 

 قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.  63.6

 -21ماده 

 اکتشاف

ساحه در  با ارزش که بصورت تصادفی تاریخی یا  شیهر  21.6

د. در صورت کشف، کشف گردد، ملکیت اداره می باش

را توقف و مدیر پروژه را از  یقراردادی امور ساختمان

موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطالع 

قانون حفاظت  61طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگ

 می رساند.  فرهنگی و تاریخی دارائی هایاز 
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 -26ماده 

 ملکیت ساحه

ار قراردادی قرار می دهد. اداره تمام ساحه را در اختی 26.6

شرایط خاص  مندرجتاریخ  دردر صورتیکه اداره ساحه را 

شروع در در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر  قرارداد

اداره پنداشته شده که خود یک  تقصیرفعالیت های مربوط 

 قابل جبران می باشد.  عمل

 -22ماده 

دسترسی به 

 ساحه 

و دیگر محالت مرتبط به کار قراردادی اجازه دسترسی ساحه  22.6

ص با صالحیت که ساختمانی را به مدیر پروژه  یا شخامور 

 از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد. 

 -29ماده 

دستور، 

ش و یتفت

 بررسی 

مدیر پروژه را که در مطابقت به  قراردادی تمام دساتیر 29.6

 ساحه باشد، انجام می دهد. در قوانین قابل تطبیق 

قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر،  29.2

حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی 

مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از 

قراردادی توجه داشته باشد که جانب حکومت بدهد. 

بیان کننده عمل  که فساد و تقلب 11ماده  6مطابق بند 

ررسی دولت از جانب قراردادی و ب جلوگیری از تفتیش

ش و بررسی حکومت، ایجاد یحق تفت 29ماده  2مطابق بند 

مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد 

 شرایط بودن می گردد.

 -24ماده 

 منازعه 

در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج  24.6

 باشد، در نادرستاز صالحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم 

( روز از 64اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان )

ارجاع می  اطالعیه تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات

 گردد. 

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

 اطالعیه منازعه، ارائه می نماید. 

 ب. کنترول زمان 

 -25ماده 

 کاری پالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در ق 25.6

، برنامه کاری، شرایط خاص قرارداد مندرج  حدود زمان 

را جهت  یترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمان

 تآئیدی به مدیر پروژه ارائه نماید. 

باید نشان دهنده پیشرفت واقعی تجدید شده کاری  پالن 25.2

یت و اثر پیشرفت بدست آمده باالی بدست آمده هر فعال

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

 باشد.  ها

کاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.9

 ئید به مدیر پروژه ارائه می، جهت تاشرایط خاص قرارداد

ل کاری تجدید شده در خال نماید. در صورت عدم ارائه پالن

شرایط  ندرجمدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ م

و الی  معطل قراردادده شدهاز پرداخت بعدی  خاص قرارداد

ادامه می آن پرداخت  معطلیکاری تجدید شده،  ارائه پالن

 یابد. 

کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت  ئید پالنتا 25.4

ادی می تواند . قراردمتاثر نمی سازدهای قراردادی را 

مدیر  نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان پالن 

کاری تجدید شده نشان دهنده پروژه ارائه نماید. پالن 

  قابل جبران می باشد.  واقعاتاضافه کاری و کم کاری و 

 ردستوجبران یا قابل مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه  21.6 -21ماده 
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تمدید تاریخ 

تخمینی 

 تکمیل 

که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ اضافه کاری 

تسریع کار توسط تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

گردد، تاریخ وی مصرف اضافی به  وقوعسبب که قراردادی 

 تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید. 

درخواست تمدید، تصمیم از روز  26مدیر پروژه در جریان  21.2 

قابل  واقعاتد را با در نظر داشت اثرات دازه تمدیو ان

جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می 

نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب 

قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قراردادی 

بمنظور جلوگیری تآخیر، این تآخیر در بررسی تاریخ 

 ه، مد نظر گرفته نمیشود. تخمینی تکمیل تمدید شد

 -27ماده 

 تسریع 

در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در  27.6

تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه 

پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع الزم از 

قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از 

اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقًا تعدیل و توسط جانب 

 اداره و قراردادی تآئید میگردد. 

پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع  27.2

بعد از قبولی از جانب اداره،  در  یتکمیل امور ساختمان

 محسوب میگردد.  اضافه کاریقیمت قرارداد درج و 

 -28ماده 

تآخیرسفارش 

 شده توسط

 مدیر پروژه 

 تاخیر دستور تآخیر آغاز یامی تواند مدیر پروژه  28.6

را به  یپیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمان

 دهد. قراردادی ب

 -23ماده 

 جلسات مدیرت

قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات یا اداره  23.6

 اداریهدف از جلسات د. ننموده می توان، درخواست اداری

با برخورد باقیمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان

 . می باشد 92ماده  6حادثات مندرج بند 

را ثبت و  اداریمدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه  23.2

جلسه ارائه می  حاضرین کاپی های آن را به اداره و 

فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه نماید. 

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

 -91ماده 

هشدار زود 

 هنگام

قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع  91.6

تآثیر منفی ورود حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب 

، افزایش قیمت قرارداد، یا یروی کیفیت امور ساختمان

میدهد.  تآخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار

قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی 

را باالی قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت 

 ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید. 

مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن با قراردادی  91.6

پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط 

توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، 

 همکاری می نماید. 

 ج. کنترول کیفیت 

 -96ماده 

 تشخیص نواقص 

 

 

 

مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در  96.6

صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این 

قراردادی  بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت

ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برمال ساختن نواقص را 

 یبه قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمان
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می  نواقص است، بررسیرا که به باور مدیر پروژه دارای 

 نماید. 

 -92ماده 

 آزمایش 

در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در  92.6

در صورت تثبیت از آن تذکر نرفته، و  مشخصات تخنیکی

و نمونه ها از جانب قراردادی  نواقص، مصرف بررسی

پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه 

 قابل جبران تلقی میگردد.  

 -99ماده 

 تصحیح نواقص

مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل  99.6

ز تاریخ تکمیلی مشخص شده نواقص که ا رفعاز میعاد 

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

 نواقص، تمدید میگردد.  تکمیل رفعنواقص الی  رفع

را اطالع داده شده توسط مدیر پروژه قراردادی هر نواقص  99.2

رفع می  نواقص رفع در طول زمان مشخص شده اطالعیه 

 نماید. 

 -94ماده 

ح نواقص تصحی

 نا شده 

در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده  94.6

نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در رفع اطالعیه 

اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و 

مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع می قراردادی 

   . گردد

 د. کنترول مصارف 

بل  -95ماده 

احجام 

 11کاری

و راه  رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاری در برگی 95.6

که توسط قراردادی اجرا میگردد،  یاندازی امور ساختمان

 می باشد. 

بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده  95.2

میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به 

 قلم صورت میگیرد. نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر 

 -91ماده 

تغییر 

 12مقدار

 

قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر  91.6

 نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.

 - 97ماده 

اضافه کاری 

 و کم کاری

ی تجدید در برنامه کار تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 97.6

  گردد. می شامل  شده توسط قراردادی

  ،دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژهدر صورت  98.6 -98ماده 

                                                 
 

 

شرایط  97ماده  2با بند شرایط عمومی قرارداد 97ماده  6}در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند 11 
 بشکل ذیل تعویض گردد: عمومی قرارداد

 جدول فعالیت روز از اطالعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های 64تجدید نظر شده خویش را درجریان  جدول فعالیتقراردادی  97ه ماد 6بند 
 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند. 

مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی 97ماده  2بند 
 می نماید.  

 
شرایط عمومی  98با بند ا ماده  شرایط عمومی قرارداد 98}در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 12

 بشکل ذیل تعویض گردد: قرارداد
لیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صالحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت تعدیل جدول فعا 98بند ا ماده 

 های جدول فعالیت تغییر نمی نماید{
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های پرداخت 

برای اضافه 

 کاری ها

اضافه کاری دستور داده شده برای قراردادی نرخ خود را 

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

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

  ید. بررسی می نما

 بل احجام کاریقلم اضافه کاری شامل اقالم در صورتیکه  98.2 

نرخ قبالً ارائه شده در بل احجام کاری منحیث  نیز باشد،

 نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه  98.9 

رداد  به تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرا

اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد 

 می نماید. 

زمان کافی برای  استجعالیت به نسبت صورتیکه  در  98.4 

یا سبب   ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد

ارائه نگردیده و اختالف منحیث نرخ کار گردد،  در تآخیر

 دثه قابل جبران پنداشته می شود. حا

قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست  98.5 

ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی 

 باشد.  

 -93ماده 

تخمین جریان 

 پول نقد

ین ، قراردادی تخم13کاری پالندر در صورت تجدید نظر  93.6

جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه 

خمین جریان پول نقد شامل اسعار ارائه می نماید. ت

مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد 

 تبدیل میگردد. 

 -41ماده 

تصدیقنامه 

 پرداخت ها  

صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی به قراردادی  41.6

انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به 

 د.  مدیر پروژه تسلیم می نمای

مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و  41.2

 مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید. 

ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص  41.9

 میگردد. 

ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقالم بل  41.4

 اشد. تکمیل شده می ب 14احجام کاری

ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختالف و  41.5

 حادثه قابل جبران می باشد. 

در تصدیق نامه قبلی  یر پروژه اقالم قبالً تصدیق شدهمد 41.1

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

از صورت ماهانه که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد 

  کم می کند.  فعلی

 -46ماده 

 پرداخت ها 

مجرا می گردد، پرداخت ها  پرداخت ها در پیش پرداخت  46.6

تصدیق صورت  از ( روز بعد91به قراردادی در خالل مدت )

 . حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد

 به واحد پول افغانی صورت می گیرد،تمام پرداخت ها  46.2 

طور دیگری تذکر رفته  اص قراردادشرایط خدر  مگر اینکه

 باشد. 

                                                 
 در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد{ }13 
اگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پار14 

 شده جدول فعالیت می باشد"{
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اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل  46.9

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

 پرداخت صورت نمیگیرد. به آن جانب اداره 

 -42ماده 

قابل  وقایع

 جبران 

 :قابل جبران می باشد موارد ذیل وقایع 42.6

طابق ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج ماداره  -6

تسلیم ننموده  شرایط عمومی قرارداد 26ماده  6بند 

 است. 

اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری  -2

تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این 

 قرارداد را متآثر می سازد؛

نماید یا نقشه می  صادرمدیر پروژه دستور تآخیر را  -9

بمنظور اجرای  یا هم دستور الزم  ها، مشخصات تخنیکی

 کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛

 مالساختن یا اجرای آزمایشاتمدیر پروژه دستور بر -4

اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، 

 ؛تثبیت نمی گردد نواقص

ردادی فرعی را مدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه، قرا -5

 ؛اجازه فعالیت نمی دهد

بطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به  در ساحهشرایط  -1

معلومات نامه قبولی آفر به اساس  زمان قبل از صدور

)بشمول گزارش های تحقیق  فرستاده شده به داوطلبان

 ل دسترس عامه و بررسی عینی ساحهساحه(، معلومات قاب

 می باشد؛ 

پیش بینی نشده ناشی از  وضیعتر حل مدیر پروژه دستو -7

 یل به دالیلاضافی ب کاراتاداره را داده یا اقدامات 

  ؛الزم باشدسایر دالیل ایمنی یا 

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

نمی نمایند،  زمان مندرج قرارداد عملاداره در حدود 

 سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی که

 میگردد؛

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -3

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثیر -61

بدالیل  یتآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمان -66

 از جانب مدیر پروژه؛ نا معقول 

در صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی  42.2 

ز تاریخ ا قبل ییا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمان

قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل تخمینی تکمیل میگردد، 

دازه افزایش ان در موردمدیر پروژه تصمیم می گردد. 

اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور  قیمت قرارداد و

 ساختمان را اتخاذ می نماید. 

 

 

در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم  42.9

توسط  به موقعو یا عدم هشدار  همکاری قراردادی

مستحق جبران نمی اندازه همان قراردادی به قراردادی، 

 باشد. 
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 -49ماده 

 مالیه 

در صورت تغییر مالیات  را د مدیر پروژه قیمت قراردا 49.6

      سایرو ، (BRTبشمول مالیه بر معامالت انتفاعی)

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

آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. این تعدیل 

قراردادی می به مالیه قابل پرداخت در ناشی از تغییر 

باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً در قیمت 

شرایط  47یا ناشی از حکم ماده  نگردیدهقرارداد منعکس 

 عمومی قرارداد، نباشد. 

 -44ماده 

 اسعار 

پرداخت ها به باشد ت که طرف قرارداد داخلی در صور 44.6

 .واحد پولی افغانی صورت می گیرد

 -45ماده 

 تعدیل قیم

در قیمت عوامل بکار تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات  45.6

 شرایط خاص قرارداد که درمجاز می باشد صورت در  رفته

     از آن تذکر رفته باشد.

 -41ماده 

 تآمینات 

ی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را اداره ال 41.6

از آن تذکر رفته، حفظ می  شرایط خاص قراردادکه در 

 نماید. 

تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب  41.2

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

صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به 

  رد می گردد. قراردادی مست

 -47ماده 

 جریمه تآخیر 

شرایط خاص   جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.6

برای روز های تآخیر محاسبه میگردد.  در  قرارداد

موفق به انجام تمام یا قسمتی از قراردادی صورتیکه 

کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه 

قانون تدارکات و حکم تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

تدارکات، از پرداخت های و هشتم طرزالعمل یکصد 

قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر 

فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد،  61وضع شده بالغ بر 

فسخ  شرایط عمومی قرارداد  95قرارداد مطابق ماده 

ای میگردد. پرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت ه

 قراردادی ندارد.   

در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان  47.2 

بعد از پرداخت جریمه تآخیر، مدیر پروژه هرگونه 

اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با 

 تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید. 

 -48ماده 

  مکافات

پیش از تاریخ تخمینی  یتماندر صورت تکمیل امور ساخ 48.6

)به استثنای روز  به نرخ فی روز مندرج مکافاتتکمیل،  

های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور 

، به شرایط خاص قرارداد مدیر پروژه صورت گرفته است( 

را قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده 

می تصدیق  رسیده است که زمان اجرای آن هنوز فرا ن

 نماید. 

 -43ماده 

 پیش پرداخت 

اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط  43.6

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

شرایط اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج 

تضمین پیش  ، به قراردادی پرداخت می نماید.خاص قرارداد

پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما 

مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت 
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پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت 

 تکتانه وضع نمیگردد. 

تجهیزات، به صرف برای پرداخت  قراردادی پیش پرداخت را 43.2 

خام و مصارف تجهیز کردن الزم مشخص شده تآسیسات، مواد 

جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت 

تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق،کاپی های 

یا دیگر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می ها انوایس 

 نماید.  

از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی پیش پرداخت  43.9 

پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در ع می گردد. وض

بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعدیل 

، مد ، یا جریمه تآخیربل جبران، مکافاتقیم، حادثه قا

 نظر گرفته نمی شود.

 -51ماده 

 تضمینات
روز بعد از در یافت نامه  61داوطلب برنده در مدت  51.6

شرایط خاص مشخص شده در  اجرای تضمین  لی آفر، قبو

 اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، قرارداد

( 28مدت ) تضمین اجرا بهارائه می نماید.  قیمت قرارداد

، دارای اعتبار تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیلروز بعد از 

 می باشد. 

  - 56ماده 

  مزد کار 

در آفر  روزانه ارائه شده مزد کاردر صورت لزوم،  56.6

داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به 

اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، 

  استفاده می گردد. 

تمانی قابل پرداخت تحت به اخقراردادی تمام امور س 56.2

مدیر توسط را در فورمه های تآئید شده  اساس مزد کار 

( 2) خالله تکمیل شده در پروژه ثبت می نماید. هر فورم

 گردد. می روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء 

فورمه های امضاء  صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  56.9

 شده، صورت میگیرد. 

 -52ماده 

 مصارف ترمیم 

زیان یا خساره  رفع نواقصقراردادی بمصرف خود، مسؤلیت  52.6

 یدر امور ساختمان کهیا مواد خام  یبه امور ساختمان

و کار تاریخ آغاز  مدت زمان میانرا در  ترکیب میگردد

رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا  ختم میعاد

  دارد. فروگذاری قراردادی باشد را

 قرارداد  اختتامح. 

 -59ماده 

 تکمیل 

از مدیر پروژه  یقراردادی بعد از تکمیل امور ساختمان 59.6

را نموده  یدیقنامه تکمیل امور ساختماندرخواست صدور تص

، یو مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمان

 تصدیقنامه را صادر می نماید. 

 -54ماده 

 تسلیمی 

صدور تصدیقنامه بعد از ( روز 7اداره در جریان ) 54.6

 میگیرد.  ی را تسلیمتکمیل، ساحه و امور ساختمان
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 -55ماده 

 حساب نهایی 

یعاد رفع نواقص، حساب مشرح اردادی قبل از ختم مقر 55.6

خود تحت این قرارداد را به به پول قابل پرداخت  مجموع

مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع 

نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی 

بعد از دریافت حساب ( روز که 51قراردادی را در جریان )

تصدیق می نماید. در غیر  از جانب قراردادییح ل و صحکمم

( روز جدول را که بیانگر 51، مدیر پروژه در جریان )آن

صادر می نماید.  در صورت عدم  راو افزودی الزم  اتتصحیح

ارائه توسط قراردادی قبول حساب نهایی که دوباره 

مبلغ قابل پرداخت در مورد گردیده، مدیر پروژه تصمیم 

حت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه به قراردادی ت

 پرداخت را صادر می نماید. 

 -51ماده 

رهنمود 

عملیاتی و 

 مراقبت

 

 

 

 

 

رهنمود های  یا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  51.6

شرایط خاص   مندرجتاریخ  درعملیاتی و مراقبت را 

 ارائه می نماید. قرارداد 

رهنمود های عملیاتی  و یا در صورت عدم ارائه نقشه ها 51.2

از شرایط خاص قرارداد   تاریخ مشخص شده درو مراقبت 

جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیر پروژه، 

از پرداخت های شرایط خاص قرارداد  در مبلغ مشخص شده

 به قراردادی پرداخت نمیگردد.  باقیمانده
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 -57ماده 

 فسخ قرارداد

اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و قرارداد در  57.6

 میگردد. تعهدات مندرج آن فسخ 

شامل موارد ذیل بوده اما محدود به تخطی در قرارداد  57.2

 آنها نمی باشد:

( روز 28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -6

 توقف کار امور ساختمان در پالن توقف در حالیکه این

از جانب مدیر توقف  کاری فعلی نشان داده نشده و

 پروژه تآئید نگردیده باشد؛ 

و در مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده  -2

ین دستور صورت نگرفته ( روز انصراف از ا28جریان )

 باشد؛

در صورت افالس و تصفیه قراردادی بدون حاالت ادغام و  -9

 تغییرات تشکیالتی قراردادی

به قراردادی مبنی  مدیر پروژهتوسط با ارسال اطالعیه  -4

بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد 

توسط بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده 

 مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛

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

 61در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر  -1

 ی قرارداد گردد. فیصد قیمت مجموع

اداره می تواند قرارداد را بصورت علرغم موارد فوق،  57.9

 یکجانبه فسخ نماید. 

در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را  57.4

توقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه مفورًا 

 امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید. 

 -58ه ماد

 فساد و تقلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال  58.6

های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع 

در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، 

( روزه به قراردادی، 64اداره بعد از صدور اطالعیه )

 5اردادی را از ساحه اخراج و بند قرارداد را فسخ و قر

 قابل تطبیق می باشد.  53ماده 

در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد  58.2

کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان 

 3ماده  6اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 
 اخراج میگردد.  شرایط عمومی قرارداد،
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اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند  58.9

اجرای   اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و 

قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات 

 آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 

ست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد فساد: عبارت از درخوا -1

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به 

)کارمندان  15صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 تدارکات( را تحت تاثیر قرار دهد. 

تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق  -7

که عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان 

و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و تدارکات 

غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت 

 گیرد. 

داوطلبان  16تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر -8

و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور 

بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت 

ن طرح گردیده تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائری

 باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به عبارت از اجبار:  -3

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر 

داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان 

 به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، ایجاد  -61

و اظهارات نادرست در پروسه تغییر یا کتمان اسناد 

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.
اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را 

که مستقیمًا یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، 

تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل 

 داوطلبی گردیده است لغو می نماید. 
ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و  اداره در صورت

اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ، موضوع را 

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

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از 6مندرج فقره )

 م می نماید. اشتراک در مراحل تدارکات محرو

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه 

حسابات، یادداشت ها و سایراسناد مربوط تفتیش و بررسی 

به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف 

 از جانب اداره فراهم نماید.

هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا  58.4

رتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور پرداخت دیگری م

ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر یا قرارداد 

 ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

 

                                                 
 } به مقام رسم دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد. 15 

روسه تدارکات )بشمول مقامات دولتی( که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطالق }به شرکت  کننده های پ16 
 میگردد{
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 -53ماده 

پرداخت بمحض  

 فسخ

توسط قراردادی، تخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  53.6

را بعد از انجام شده  ارمدیر پروژه تصدیقنامه ارزش ک

الی تاریخ صدور اخت پرداخت شده تفریق پیش پرد

کار امور فیصدی قابل تطبیق باالی  تصدیقنامه و

، را شرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یساختمان

صادر می نماید. جریمه تآخیر اضافی قابل تطبیق نمی 

باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به 

وت آن قرض ، پس تفاپیش پرداخت باشداز کمتر قراردادی 

  قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد. 

درصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا  53.2

توسط اداره فسخ گردد، مدیر  قراردادی تخطیبدلیل 

کار انجام شده، بعد از تفریق مبلغ پروژه تصدیقنامه 

را صادر  صدور تصدیقنامهالی تاریخ اخذ پیش پرداخت 

   می نماید.

 -11ماده 

 ملکیت

صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت در 11.6

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

از ملکیت اداره می  یمؤقت، و امور ساختمان یساختمان

 باشد. 

 -16ماده 

عدم امکان 

تطبیق 

  قرارداد

رداد از قرا یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 16.6

اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره 

یا قراردادی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان 

انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ 

توقف و ساحه را ماین تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

 دریافتقبل از  و پرداخت به تمام کار انجام شده  ترک

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

 تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد. 

حل  -12ماده 

 منازعه 

 حل منازعه بطور دوستانه: 12.6

را جهت حل حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادی  -6

که ناشی یا مرتبط به بطور دوستانه منازعات 

 د. نهقرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام مید

 :مرجع حل و فصل منازعات 14.6

درصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه  -2

خارج از صالحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده 

 ( روز بعد از64غلط باشد، قراردادی در جریان )

تصمیم مدیر پروژه، موضوع را کتبی از اطالع  دریافت

شرایط خاص مندرج جع حل وفصل منازعات  مربه 

 راجع میسازد.  راردادق

 حکمیت: 14.2

مرجع حل وفصل در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  -9

مرجع حل و فصل یا عدم اتخاذ تصمیم  منازعات

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

از تصمیم خویش  ( روز28جانب می تواند در جریان )

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

خانه پری  شرایط عمومی قرارداداداره این قسمت را جهت تکمیل }

 { مینماید.

مواد 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 تعدیالت و ضمایم  مواد شرایط عمومی قرارداد

 الف: مسایل عمومی

بند  62جز 

 6ماده  6
شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یط فرمایش دهنده:شرا
این شرایط منحیث شرایط متمم  شرایط خاص قرارداد ترتیب وجانبین قرارداد)فرمایش دهند، فرمایش گیرنده 

 وجزوتام مربوطه( عالوه از مواد مندرج شرایط عام وخاص قرارداد مکلف به اجرای وتطبیق شرایط آتی میباشند.

شبکه برق داخلی  یامورات ساختمان یواحجام پروسه کار هیامورات  ته هیدوسعنوان پروژه :خالصه برآورد 

وخارجی آبرسانی داخلی وخارجی اعمار یک باب تعمیربودوباش معه چاه سپتیک برای پرسونل اطفائیه وحفریک 

 یضرورت سال مال متر برای پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم 681انج وعمق  61حلقه چاه عمیق به قطر

 .(داو طلبی  باز داخلی)   تداکات:روش 6938

 .( فی واحدپرداخت به اساس نوعیت قرارداد )

 (.سیستیکا عادینوع بودجه ) 
 .سیستیکا ازفند 8131منظورشده سال مالی  عادیبودجه  (25615کودبودجه)

 می باشد.پالن کاری مطابق (یوم 254)بعد ازعقد قرارداد به مدتمیعاد قرارداد 
 سال {6: }  یامور ساختمان یگرانت عادیم

 -معلو مات عمومی : -5.0

ی کووووار سوووووال وجووووود داشووووته باشوووود، انجنیوووور در صووووورتیکه درمووووورد اسووووناد ت نیکووووی ، نقشووووه  و  یحووووه-6.6

نظووارت کننوووده مکلوووف اسوووت توووا شوورکت را  در موووورد کموووک وهمکووواری نمووووده و درصووورت لوووزوم بوووا توجوووه بوووا 

ظرداشووووت معلومووووات ارایووووه شووووده توسووووط شووووعبات مشوووووره وتفوووواهم موووودیر پووووروژه ) موووودیر قوووورارداد ( و بووووا درن

 مربوط در اسرع وقت برای متعهدمعلومات ارایه نماید. 

در صوووورتیکه نیووواز باشووود بنوووابر مهوووم بوووودن توضووویحات انجنیووور نظوووارت کننوووده، پوووالن کووواری تعووودیل گوووردد،  -6.2

 مدیر پروژه مکلف است پالن کاری را تعدیل ومنظوری آنرا اخذ نماید. 

یحات طوووری باشوود کووه تجدیوود پووالن کوواری نتوانوود زمووان را جبووران نمایوود درایوون صووورت بووا هرگوواه توضوو  -6.9

درنظوووور داشووووت نظوووور انجیوووور نظووووارت کننووووده، تسووووهیالت انجنیووووری جزوتووووام مربوطووووه و موووودیر پووووروژه ) موووودیر 

 قرارداد ( حسب لزوم و موجه بودن توضیحات، زمان مورد نظر قابل جبران خواهد بود. 

قووورارداد ریاسوووت امورسووواختمانی وملکیتهوووا، آمریوووت تسوووهیالت انجنیوووری ونماینووووده  مرجوووع تمووواس درایووون -6.4

 ریاست اکمال وخریدرای ازآغاز الی انجام کار میباشد.

( شووورمت متعهووود م تووووب 61در مووودت زموووان گرنتووو )  ر اموووور فووووقددر صوووورت پووویش آمووودن عووووار   -6.5

مموووال وخریووودارس بوووه اسووواس شووو ایات رسوووم  را از طووورف ریاسوووت اموووور سووواختما نووو  و مل یتهوووا ویوووا ریاسوووت ا

مرجوووع اسوووتفاده مننوووده دریافوووت خواهووود نررررررووورمودس مووودیر پوووروژه و ریاسوووت اموووور سووواختمانی مکلوووف اسوووت توووا در 

یووووم کووواری  شووورکت متعهووود را احسوووارو رسوووما  استحسووواری شووورکت را اخوووذ نمایووود، درصوووورت عووودم   9میعووواد 

احسووار میتوانوود تغییوور نمایوود در حا تیکووه شوورکت ی شوورکت ، زمووان مراجعووه بموقووع و یووا هووم بووه تقاضووا موجووه

( یووووم رسوووما  مکتووووب را بوووه  2متعهووود بوووه وقوووت زموووان پابنووود نباشووود،  مووودیر پوووروژه مکلوووف اسوووت توووا در  ووورف )

جانوووب شووورکت متعهووود اصووودار نمووووده  حسوووب شووورایط عوووام قووورارداد متعهووود مکلوووف میباشووود نوووواق  بوووه میوووان 

ه فرمووووایش دهنووووده  بووووا درنظوووور داشووووت شوووورایط عووووام قوووورارداد ی پووووروژه را رفووووع نمایوووود در غیوووورر آن ادارآمووووده

 تووورمیم ویوووای هئیوووت فنووو  موجوووود درسووواحه بوووه قیموووت روز توسوووط شووورمت دوم عووووار  را بوووه اسووواس نظریوووه

( شووورمت متعهووود بوووه امووور مقاموووات ذیصوووالح پرداخوووت 61نمووووده ومصوووارف آنووورا از پررووورول گرنتووو  )  سووواختمان

ن واهووود داشوووت . مووودت گرنتوووی اموووور فووووق بعووود از تسووولیم دهوووی  مینمایووود،  آنگووواه شووورمت متعهووود حوووق شووو ایت را

( حجوووم قووورارداد از  حوالوووه متعهووود وضوووع و مطوووابق طرزالعمووول تووودارکات بوووه حسووواب 61یکسوووال میباشووود و ) 

 امانت نگهداری میگردد .

( از حجوووم موووار پوووروژه را بوووه شووو ل قووورارداد فرعووو  بوووه شووورمت 21قوووراردادس اصووول  میتوانووود الووو  )  -6.1

 شرایط عام قرارداد واگذار نماید.  7ظر داشت ماده دیگر با درن

شوووووورکت هووووووای شووووووامل پروسووووووه داوطلبووووووی مکلووووووف بووووووه تهیووووووه اسوووووونادمالکیت، سووووووند خریوووووود، سووووووند  -6.7

  وسند کرایه گیری ماشینری مورد نیاز پروژه میباشند گمرک
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پوووروژه بووووادرنظر داشوووت کمیووووت، تنووواژ، مش صووووات  لیسوووت ذیوووول شوووامل ماشوووونیری نظووور بووووه ماهیوووت ونوعیووووت

 : کی و سایر خصوصیات  زم میباشد ت نی

ر
هشووما
 نوع ماشینری 

 مش صات ت نیکی و تناز 
 تعداد

 پایه 6  اسکواتور برای کندن کاری  6

 پایه 6  ماشین تپک کاری  2

 پایه 6  میکسر کانکریت 9

 پایه 6  تانکر آب 4
 

( درجوووه سوووانت  گریووود  وحسوووب مکتووووب توقوووف کوووار +5تووور ازم بوووت )درموسوووم سووورماه پوووائین  -6.8

وزارت اموووور شوووهر سوووازی، اموووور سووواختمانی متوقوووف گردیوووده و حسوووب شووورایط منووودرج شووورایط عوووام 

شووورایط عوووام قووورارداد ( منحیوووث حووووادس قابووول جبوووران محسوووبوب گردیوووده  ومووودیر  42قووورارداد) مووواده 

زموووانی تکمیووول قووورارداد ) تعووودیل قووورارداد ( پوووروژه مکلوووف میباشووود توووا ترتیبوووات  زم را جهوووت تمدیووود 

 روز ات اذ نماید.  91قبل از ختم میعاد قرارداد  حداقل 

هرگووواه مووودیر پوووروژه وانجنیووور نظوووارت کننوووده احسووواس نماینووود کوووه اوضووواع جووووی و درجوووه حووورارت  6.3

ازنگوووواه ت نیکووووی و مسوووولکی متسوووومن کیفووووت باشوووود و درآینووووده کوووودام مشووووکل ت نیکووووی و مسوووولکی در 

 د ننماید،  با درج نظرشان درژورنال کار امور ساختمانی میتواند ادامه یابد.پروژه وار

در هووور دو حالوووت فووووق، مووودیر پوووروژه مکلوووف اسوووت توووا بوووا اصووودار مکتووووب رسووومی موضووووع را  6.61

 به شعبات مربوط و قراردادی اطالع دهد. 

رم اممووووال بعوووودازتارید عقوووود قوووورارداد ورسوووویدن موفقتنامووووه ذریعووووه م توووووب از ریاسووووت محتوووو -6.66

وخریووودارس بوووه ریاسوووت سووواختمان  ومل یتهوووا وصووودور مکتووووب آغووواز کوووار و تسووولیمی سووواحه ازطووورف 

شوووعبه مربوطوووه بوووه متعهووود، درمعیووواد موووارس قابووول محاسوووبه میباشووود. درحا تیکوووه سووواحه بنوووابر عوامووول 

م تلووووف دروقووووت و زمووووان آن بدسووووترس قووووراردادی قوووورار نگیوووورد ، ایوووون اموووور منحیووووث حوووووادس قابوووول 

شووووده و موووودیر پووووروژه قبوووول از خووووتم معیوووواد قوووورارداد، ترتیبووووات  زم را جهووووت تمدیوووود  جبووووران محسوووووب

 روز قبل ات اذ مینماید.  91زمانی ) تعدیل قرارداد ( حد اقل

کوووواهش وافووووزایش حجووووم، تغیوووور شوووورایط قوووورارداد وتمدیوووود زمووووانی در قوووورارداد مطووووابق مووووواد -6.62

یوووم  91ل تطبیووق میباشوود کووه حوود اقوول منوودرج شوورایط عووام قوورارداد و طرزالعموول توودارکات زمووانی قابوو

قبوول از خووتم میعوواد زمووانی تکمیوول قوورارداد اجوورهت  زم مطووابق بووه مووواد منوودرج شوورایط عووام قوورارداد 

صوووورت گرفتوووه وترتیبوووات و منظووووری هوووا  زم درمیعووواد تکمیلوووی قووورارداد اخوووذ گووورد یوووده باشووود. مووودیر 

 91اشوووت میعووواد زموووانی ) حوووداقل پوووروژه و قوووراردادی هریوووک بنوبوووه خوووود مکلوووف میباشوووند بوووا درنظووور د

 یوم ( قبل از تکمیل میعاد قرارداد اجراات  زم را مرعی نمایند. 

 شرایط است نایی: 

ی  اولووووی از تمویوووول وجوووووه درصووووورتیکه دونر)تمویوووول کننووووده مووووالی پووووروژه( بعوووود از موافقووووه .6

بعووود موووالی  بعووود ازتوووارید موررعقووود قووورارداد  الوووی زموووان تکمیلوووی پوووروژه خوووود داری  نمایووودس  

از اطووووالع آموووور اعطووووا  ومنظوووووری هووووای  زم، ریاسووووت امووووور سوووواختمانی مکلووووف اسووووت در 

سووواعت طوووی تمووواس تیلفوووونی مووودیر پوووروژه را مطلوووع نمووووده و الوووی دو یووووم مکتووووب  24مووودت 

ارسوووال نمایووود، مووودیر پوووروژه مکلوووف اسوووت توووا بوووا تمووواس تیلفوووونی موضووووع را بوووا قوووراردادی 

یووووم بوووه جانوووب  7مکاتبوووه ( در مووودت زموووان  شوووریک سووواخته و بوووا ارسوووال اطالعیوووه )ایمیووول و

مکلوووف اسوووت توووا مطوووابق مفووواد  قوووراردادی، کوووار اموووور سووواختمانی را توقوووف دهووودس قوووراردادی

 مندرج این فقره عمل نماید. 

درصووووورت دریافووووت وجوووووه نهوووواد فرمووووایش دهنووووده و موافقووووه قووووراردادی و اموووور مجوووودد آغوووواز  .2

یر شوووده منحیوووث حووووادس قابووول کارتوسوووط آمووور اعطوووا مربوطوووه بووودون تغییووور فیوووات، زموووان تووواخ

 جبران محسوب شده و درمورد تعدیل ) تمدید زمانی(  اقدام گردد. 
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 مكلفیت فرمایش گیرنده : -6.0

قوووراردادی مکلوووف اسوووت بعووود از دریافوووت مکتووووب آغووواز کوووار بووودون تووو خیر، کوووارپروژه راعموووال   -2.6

نمایوود وامووور قوورارداد را مطووابق پووالن کووار زمووان بنوودی شووده تکمیوول نمایوودس یوووم کوواری ( آغوواز 7الووی )

در صوووورت بوووروز عوامووول مجبوووره،  غیووور مترقبوووه، مسوووائیل امنیتوووی و یوووا هوووم عوامووول دیگووور کوووه باعوووث 

تووواخیر در آغووواز کوووار گوووردد، متعهووود مکلوووف اسوووت بصوووورت رسووومی موضووووع را بوووه انجنیووور نظوووارت 

نی و مکلیتهوووووا وشوووووعبات مربووووووط درمیعووووواد فووووووق کننوووووده، مووووودیر پوووووروژه وریاسوووووت اموووووور سووووواختما

 الذکراطالع دهد. 

در صوووورتیکه سووواحه بوووه قوووراردادی تسووولیمی داده نشوووود،   2.6 هرگووواه بنوووابر عوامووول منووودرج فقوووره 2.2

میعووواد تووواخیر شوووده بعووود از تائیووودی انجنیووور نظوووارت کننوووده واسوووناد موجوووه منحیوووث حووووادس قابووول جبوووران 

 کمیل پروژه میباشد. محسوب شده وقابل تعدیل  درمیعاد ت

قوووراردادی مکلوووف اسوووت مطوووابق پوووالن کووواری زموووان بنووودی شوووده  منووودرج قووورارداد و یوووا هوووم پوووالن  -2.9

ی انجنیووور نظوووارت کننوووده در میعووواد تعیوووین شوووده، کوووار پوووروژه را تکمیووول کووواری تجدیووود ومنظوووور شوووده

رداد، نمایوووود، درحووووا ت غیوووور مترقبووووه ، مجبووووره و یوووواهم سووووایر حوووووادس منوووودرج شوووورایط عمووووومی قوووورا

 میعاد تطبیق پروژه مبتنی به د یل موجه قابل تعدیل) حا ت قابل جبران ( خواهد بود. 

یووووم کووواری( بعوووداز خوووتم کوووار )میعووواد قووورارداد و هرگونوووه تمدیووود 7قوووراردادی مکلوووف اسوووت الوووی ) -2.4

زمووووانی منظوووووور شووووده(  تموووووام پرسوووووونل وتجهیووووزات خوووووویش را ازسووووواحه خووووارج نمووووووده وسووووواحه را 

اضووافی وک افووات ایجوواد شووده درجریووان کووار پوواک کوواری نمایوود توواهیچ نوووع صوودمه بووه  ازهرنوووع مووواد

محووویط زیسوووت وارد نگووورددس دریووون موووورد بایووود بوووه انجنیووور نظوووارت کننوووده ومسووووولین جزوتوووام اطمینوووان 

 داده شود.

قوووراردادی مکلوووف اسوووت قبووول ازآغووواز کوووار، درجریوووان کوووار )پیشووورفت هووورب ش پروسوووه هوووای  -2.5

الن کووواری و یووواهم پوووالن کووواری تجدیووود شوووده و منظوووور شوووده ( والوووی خوووتم اموووور کووواری درمطابقوووت بوووه پووو

سوووواختمانی) درصووووورت امووووور موووورتبط بووووه میعوووواد رفووووع نووووواق  و گرانتووووی ( تمووووام سوووواحه راعکوووو  

بوووورداری نمایوووود، عکوووو  هووووای سوووواحات ضووووروری میباشوووود، عکوووو  هووووا بایوووود دارای تووووارید دیجتووووالی 

 دار اخذ گردد. GPS باشد وبا کمره  ها یا سمارت  فون هایGPSونکات 

را چوووان  نمووووده طوووی گوووزارش  (5.2قوووراردادی مکلوووف اسوووت تموووام عکووو  هوووای منووودرج فقوووره )-1.2

مفصووول حسوووب پوووالن کووواری و یوووا هوووم پوووالن کووواری تجدیووود شوووده بوووا درنظووور داشوووت محاسوووبه بووول احجوووام 

کووواری بوووه انجنیرنظوووارت کننوووده ) انجنیووور تسوووهیالت قعطوووه مربوطوووه ( و یوووا هوووم طوریکوووه در قووورارداد 

   میگوووردد تحویووول داده وانجنیووور موووذکور بعووود از مالحظوووه و تصووودیق آمریوووت تسوووهیالت قطعوووه مشووو

مربوطوووه بوووه  مووودیرپروژه ) مووودیر قووورارداد ( اسوووناد را تحویووول دهنووود، هم نوووان قوووراردادی مکلوووف اسوووت 

بعوووود از تکمیوووول امووووور سوووواختمانی پووووروژه  ودرصووووورت لووووزوم  یووووک کوووواپی از رهمنمووووود هووووای حفوووو  

پرداخوووووت تامنیوووووات   2م را بوووووه دسوووووترس اداره گذاشوووووته ودرغیووووور حوووووال ومراقبوووووت و نقشوووووه هوووووا  ز

شووورکت الوووی تکمیووول اسوووناد متوووذکره بوووه تعویوووق افتووواده و از پرداخوووت بووواز خواهووود مانووود  در حوووالتی عووودم 

متووووذکره قابوووول انتقووووال و بوووواز پرداخووووت از بودجووووه سووووال مووووالی بعوووودی نبوووووده  و   2ارائووووه،  پرداخووووت 

 ضبط میگردد.

ت گووووزارش مفصوووول  ازپشوووورفت امووووور سوووواختمانی را بووووا درنظوووور داشووووت قووووراردادی مکلووووف اسوووو -2.7

ی انجنیووووز نظووووارت کننووووده، مطووووابق نمونووووه پووووالن کوووواری، پووووالن کوووواری تجدیوووود شووووده  ومنظووووور شووووده

(Format مووودیریت تنظووویم واداره وقووورارداد سووواختمان کوووه فارموووت آن ضوووم شووورایط هوووذا میباشووود بعووود )

ترتیوووب و جهوووت اجووورای پرداخوووت  ارایووووه  2.1ۀ ازتائیووودی  انجنیرنظوووارت کننوووده  وموووواد منووودرج فقووور

 نماید. 

ی کوووار را ازدسوووترس عوووام منفصووول نمایووود تووواهیچ نووووع صووودمه بوووه قوووراردادی مکلوووف اسوووت سووواحه -2.8

پرسوووونل جزوتامهوووای مربوطوووه نرسووود، درصوووورت هرنووووع صووودمه بوووه پرسوووونل جزوتوووام هوووای اردوی 

 ری قرار خواهدگرفت.ملی قراردادی تحت پیگیرد قانونی عدم  رعایت مصونیت ساحه کا

در صوووورت نیووواز بوووه تجدیووود پوووالن کووواری، قوووراردادی مکلوووف اسوووت کوووه بعوووداز اطوووالع رسووومی  -2.3

یوووووم کوووواری( درجریووووان قوووورارداده وانجنیوووور نظووووارت کننووووده در 2انجنیوووور نظووووارت کننووووده را درطووووی )

(یوووووم کوووواری نظریووووات مسوووولکی خووووویش را بصووووورت تحریووووری  ارایووووه وتصوووودیق  2میعوووواد زمووووانی) 

یوووووم موووودیرپروژه )  61یالت انجینیووووری قطعووووه مربوطووووه را اخووووذ نمایوووود و سلسوووولتا الووووی آمریووووت تسووووه

موووودیرقرارداد ( و ریاسووووت امووووور سوووواختمانی را قبوووول از تکمیوووول فیصوووود هووووای منوووودرج بوووورای پرداخووووت 

 .نماید رسما  مطلع
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ومووووارد قابووول منازعوووه، مرجوووع حووول   در صوووورت عووودم توافوووق جوووانبین درموووورد تجدیووود پوووالن کووواری

منازعووووه ت نیکووووی ومسوووولکی ریاسووووت امووووور سوووواختمانی وشووووعبات مربوووووط بوووووده کووووه بعوووود از دریافووووت 

یووووم حووول وفصووول نمووووده وجوووانبین  7مکتووووب رسووومی موضووووع قابووول مناقشوووه و منازعوووه را الوووی مووودت 

ادی موجوووه قووورارداد بوووه اجووورا وتطبیوووق آن مکلوووف میباشووود، درصوووورتیکه  ت بیوووت گوووردد ادعوووای  قووورارد

باشووود، ایووون حالوووت منحیوووث حووووادس قابووول جبوووران شووومرده شوووده ومیعووواد زموووانی تکمیووول قووورارداد تعووودیل 

خواهووود گردیووود. درصوووورت نادرسوووت بوووودن ادعوووای متعهووود طووووری کوووه  ایووون امووور باعوووث تسووویع زموووان 

بووورای تکمیووول پوووروژه گوووردد، میعووواد تکمیووول پوووروژه کموووافی سوووابق قابووول تطبیوووق بووووده وبووورای متعهووود 

 ست امور ساختمانی توصیه نامه اصدار خواهد یافت.ازجانب ریا

قوووراردادی  مکلوووف اسوووت بوووا درنظووور داشوووت شووورایط عوووام قووورارداد بصوووورت مووواهوار  راپوووور -2.61

پیشوورفت کوووار را بعوود ازتصووودیق انجنیوور نظوووارت کننووده  بوووه ریاسووت سووواختمانی )موودیریت عموووومی عقووود 

یووود، شوووعبه مربوطوووه مکلوووف میباشووود توووا قووورارداد وسووواختمان ( جهوووت اجووورای پرداخوووت  رسوووما  ارسوووال نما

( روزاسووووناد متووووذکره را بررسووووی و درصووووورت نیوووواز بووووه اصووووالح باشوووود بوووورای  5در موووودت زمووووان )

( یووووم مطلوووع نمایووود ومتعهووود مکلوووف اسوووت بوووا تفووواهم 2تکمیووول اسوووناد  زم رسوووما  شووورکت متعهووود را الوووی )

نمایوووود. پرداخووووت هووووا  یوووووم اسووووناد را بعوووود ازطووووی مراحوووول اداری ارایووووه 61انجنیرنظووووارت کننووووده  الووووی 

یووووم بعووود تکمیووول اسوووناد انووووای  شووورکت صوووورت خواهووود گرفوووت.  91بجانوووب شووورکت حوووداقل درمووودت 

درصوووورتیکه شوووورکت متعهوووود نتوانووود اسووووناد  زم را بصووووورت موووواهوار بوووه جانووووب اداره ارائووووه نمایوووود، 

 اداره در حصه تعویق در پرداخت و سایر موارد مسؤل ن واهد بود. 

بوووا یونیفوووورم سووویفتی )ایمنوووی( از قبیووول )کووواله، واسوووکت، بووووت سوووفتی،  پرسوووونل شووورکت ملوووب -2.66

عینووک، دسوووتکش، گوشوووی محووافظتی وماسوووک وغیوووره( بوووده وبووودون لبووواس ایمنووی درسووواحه اجوووازه کوووار 

داده نشوووود وهم نوووان وسوووایل کموووک هوووای اولیوووه  طبوووی، وسوووایل اطفائیوووه )آلوووه ضووودحریق، سوووطل، بیووول، 

ای رهنموووودی وعالموووه هوووای  سووویفت  را درسووواحه موووار کلنووود، بیلووور خوووالی بووورای آب وغیوووره( ولوحوووه هووو

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

یوووووم کوووواری( بعوووود از تسوووولیمی سوووواحه کووووار، لیسووووت 9قووووراردادی مکلووووف اسووووت تادرجریووووان ) -2.62

کوووور نقوووول کارمنووودان  کلیوووودی، کارمنوووودی اسووووکورت، کوووواپی تووووذکره وکووووارت هووووای هویووووت شووووان را بووووا ذ

مطوووابق بوووه اصووول مهووور وامسوووا شوووده توسوووط رئوووی  ویامعووواون شووورکت ترتیوووب نمووووده ولیسوووت وسوووایط 

ش صوووی  وکرایوووی را بوووا درج نوعیوووت واسوووطه، نمبرپلیوووت وشاسوووی نمبووور باکووواپی جوووواز سووویر واسوووطه  

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

مکلوووف اسوووت افوووراد ) کوووارگر مووواهر، غیووور مووواهر ویوووا هوووم روزموووزد( خوووویش را طوووی  متعهووود– 2.69

هووور وامسوووا شوووده از جانوووب شووو   مسوووؤل ویوووا هوووم  نمانیوووده ی بوووا صوووالحیت خوووویش بوووه قطعوووه جووودول م 

مربوطوووه ویوووا نوکریووووال دروازۀ ورودی هنگوووام اسوووکورت تسووولیم نمایووودس هم نوووان متعهووود مکلوووف اسوووت 

هووور وامسوووا بووورای آنعوووده از پرسوووونل ) کلیووودی، کوووا رگر مووواهر، کوووارگر غیووور مووواهر، دریورهوووا ( بوووا م 

رئوووی  شووورکت کوووارت هویوووت بوووا عکووو  مشووو   بوووا قیووود پوووروژه ترتیوووب نمووووده وافوووراد متوووذکره مکلوووف 

اسووت کووارت هووا را بووه گووردن خووویش طوووری آویووزان نماینوود کووه شناسووایی شووان بصووورت دقیووق ممکوون 

 باشد. 

ه از پرسوووونل متعهووود، مسووووولیت بووودوش در صوووورت بوووروز هووور نووووع مشوووکالت امنیتوووی برخاسوووت 2.64

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

قوووراردادی مکلوووف اسوووت آنعوووده از نواقصوووی را کوووه در جریوووان قووورارداد توسوووط انجنیووور نظوووارت  2.65

ع کننووووده بنووووابر اهمووووال متعهوووود برمالمیگووووردد، بوووودون پرداخووووت از جانووووب اداره رفووووع نمایوووود هکووووذا رفوووو

 نواق  متذکره منحیث حالت قابل جبران نبوده وتحت میعاد تکمیل قرارداد محاسبه میشود. 

متعهوووووود مکلووووووف اسووووووت بووووووا درنظوووووور داشووووووت شوووووورایط، میعوووووواد منوووووودرج قوووووورارداد، ماهیووووووت و  2.61

ی اکموووووال برسووووواند، شووووورکت متعهووووود مکلوووووف اسوووووت نوعیوووووت  قووووورارداد پوووووروژه متوووووذکره را بوووووه پایوووووه

ز بووووورای اموووووور سووووواختمانی مربوطوووووه را طبوووووق مش صوووووات تجهیوووووزات ومنوووووابع بشوووووری موووووورد نیوووووا

ت نکووووووووی، نقشووووووووه هووووووووا وسووووووووطوح جغرافیووووووووایی درنظوووووووور گرفتووووووووه وپووووووووروژه را تکمیوووووووول نمایوووووووودس 

درصووووووورت نیوووووواز اداره بووووووه تسووووووریع امووووووور سوووووواختانی ویووووووا افووووووزایش  شووووووفت هووووووا بیشووووووتر کوووووواری 

ومسووووواعد سووووواختن زمینوووووه توسوووووط فرموووووایش دهنووووود، متعهووووود مکلوووووف اسوووووت بوووووا تفووووواهم جوووووانبین شوووووفت 

یش را افووووووزایش داده کووووووه درایوووووون صووووووورت افووووووزایش در قیمووووووت قوووووورارداد قابوووووول اجوووووورا هووووووای خووووووو

نمیباشووووووود، در صوووووووورتیکه اداره خواهوووووووان تسوووووووریع اموووووووور سووووووواختمانی پوووووووروژه متوووووووذکره بنوووووووابر 

شووووورایط عوووووام قووووورارداد اجووووورات بعمووووول  27د یووووول موجوووووه باشووووود، درایووووون حالوووووت مطوووووابق بوووووه مووووواده 

 خواهد آمد.
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 اردادقر

متعهوووود م لفیووووت دارد یووووا نفرانجنیرباتجربووووه ومسوووول   را بووووه صووووفت آمرپووووروژه  -2.67

بوووه  ( Safety Engineer )یوووک نفووور انجنیووور ایمنوووی جهوووت پیشوووبرد اموووور موووارس، 

اسوووت دام ( QCی پوووروژه ویوووا نفرانجنیوووررا منحیوووث )خووواطر مصوووئونیت کوووار درسووواحه

 وتو یف نماید.

( یووووم نیازمنووودی  9لیمی سووواحه درمووودت )شووورمت متعهووود م لوووف اسوووت بعووود ازتسووو -2.68

سووواحه بووورای سووواختمان هوووای مووووقتی، دفتووور، دیپووووس موادسووواختمان ، پارکینووو  وسوووایط  

وغیووره را بووه قطعووه مربوووط پیشووکش نمایوودس قطعووه مربوووط مکلووف اسووت تووا مکووان  زم 

را کوووه ازنگووواه امنیتوووی قابووول پوووذیریش برایشوووان باشووود بعووود از دریافوووت درخواسوووت رسووومی 

 ( یوم به دسترس متعهد  قرار دهد. 9) شرکت در مدت

درمحوووالت نوووا امووون کوووه تهدیووودات امنیتوووی آن بوووه رنووو  سووور  ویوووا زرد باشووود،  – 2.63

قطعوووه مربوطوووه مکلوووف اسوووت درصوووورت لوووزوم محووول بوووود وبووواش وپ وووت وپوووز رابووورای 

پرسوووونل کلیووودی )کوووارگر مووواهر، غیرمووواهر ودریوووور( طووووری مهیوووا نمایووود کوووه ازنگووواه 

اجوووه نباشوووند وامکوووان جابجوووا نموووودن سووواختمانی هوووای موقوووت تووو مین امنیوووت بوووه مشوووکل مو

از قبیووول کوووانک  بووورای بوووودو بووواش، تشوووناب وسوووایر نیازمنووودی هوووا کوووه توسوووط شووورکت 

 وجود داشته باشد.   (16.2)متعهد آورده میشوند، حسب فقرۀ 

ی شووووورمت خوووووارج از بووووول احجوووووام کووووواری بووووودون هووووودایت  مارهووووواس خودسووووورانه -2.21

مووووات ذیصووووالح مووووه درج ژرونووووال نباشوووود  الووووی زمووووان موجووووه موووودیرپروژه ودیگوووور مقا

تعوووودیل قوووورارداد قبوووول از میعوووواد تکمیوووول قوووورارداد  قابوووول مجرائوووو  نموووو  باشوووود وهکووووذا 

مارهوواس بوو  میفیووت مووه بشوو ل خودسوورانه توسووط شوورمت متعهوود صووورت میگیوورد  ویوووا 

هووووم خووووالف نقشووووه ومش صووووات موافقتنامووووره باشوووود، ت ریووووب واعمارمجوووودد گردیووووده کووووه 

 مارس وجبران خساره آن بدوش شرمت متعهد میباشد. سپری شدن معیاد

انتقوووال مووووادی کوووه دارای توووارید انقسوووا نبووووده ویوووا هوووم بنابرعوامووول محیطوووی ) – 2.26

رطوبوووت، بووورودت و یوووا هوووم درجوووه حووورارت ( قابووول ت ریوووب نباشوووند بوووا درنظووور داشوووت 

امووووور سوووواختمانی قابوووول ذخیووووره بوووووده و متعهوووود میتوانوووود بنووووابر معوووواذیر امنیتووووی اجنوووواس 

متووذکره را ذخیووره ودرسوواحه انتقووال واکمووال نمایووود. اجناسوویکه بنووابر عواموول فوووق الوووذکر 

قابلیوووت ت ریوووب را داشوووته ویووواهم باگذشوووت زموووان کیفیوووت خوووویش را ازدسوووت میدهنووود از 

 این امر مست نی میباشند. 
( کرایوووه انتقوووال موووواد نظووور بوووه قوووانون  9اجووورای تموووام رسوووومات دولتوووی بشووومول مالیوووه ) -2.22

 انسپورت زمینی مربوط متعهد میباشد.جدید تر

 مکلفیت های فرمایش دهنده-3.0
 موارد ذیل در قرارداد هذا داری معانی ذیل میباشد. 

طرزالعمووووول تووووودارکات و وووووایف  614مووووودیر قووووورارداد )پوووووروژه(: مطوووووابق بوووووه حکوووووم  -9.6

خووووویش را انجووووام میدهوووود کووووه ازجانووووب ریاسووووت امورسوووواختمانی وملکیتهووووا تو یووووف 

 میگردد. 

رت کننووووده: عبووووارت از انجنیوووور سوووواحه اسووووت کووووه از جانووووب تسووووهیالت انجنیوووور نظووووا -9.2

انجنیوووری ویوووا طووووری کوووه درشووورایط قووورارداد توووذکر رفتوووه تو یوووف گردیوووده و مسوووولیت 

کیفیوووت، کمیوووت، تطبیوووق بووول احجوووام کووواری، مش صوووات نقشوووه هوووا،  یحوووه کوووار، ارائوووه 

موووودن جوابووات درمووووارد ت نیکووی بوووا تفوواهم مووودیر قوورارداد )مووودیر پووروژه (، مالحظوووه ن

وامسوووووا  ژورنوووووال، سوووووجل نموووووودن امورسووووواختمانی را عوووووده دار میباشووووودس هم نوووووان 

مسوووئول تشووو ی  حووووادس قابووول جبوووران، تشووو ی  مشوووکالت موجوووود درسووواحه، ایجووواد 

روابووووط اداری میووووان جوانووووب قوووورارداد ) متعهوووود، فرمووووایش دهنوووود ومسووووتهلک( وسووووایر 

 د. مسولیت های که طبق شرایط قرارداد برایشان وضع گردیده، میباش
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 قرارداد

هووور نووووع تعووودیل بنوووابر د یووول موجوووه طووورفین کوووه منظوووور شوووده باشووود قابووول  -9.9

تطبیووق بوووده ومیعوواد زمووانی بوورای طووی مراحوول امووور تعوودیل قوورارداد الووی 

یوووووم قبوووول از تکمیوووول میعوووواد قوووورارداد میباشوووود، بنووووا  طوووورفین  91حوووود اقوووول 

یرنووووده( مکلووووف میباشووووند بووووادرنظر قوووورارداد )فرمووووایش دهنووووده وفرمووووایش گ

داشوووووت مووووووارد فووووووق ود یووووول موجوووووه ) مجبوووووره وغیرمتراقبوووووه(  آنعوووووده 

ازتعوووودیالت مووووورد نیوووواز را الووووی میعوووواد تکمیوووول قوووورارداد مووووورد بررسووووی 

 قرار داده  ومنظوری بدست آورند. 

درحالتیکووه تعوودیل غیوور متوقعووه وغیوور قابوول پوویش بینووی ) افووزایش و کوواهش  -9.4

بوووال داشوووته باشووود ویوووا هوووم بنوووابر عوامووول غیووور قابووول ( حجوووم قووورارداد  را درق

پوویش بصووورت آنووی پوویش بیایوود کووه اهمووال از جانووب طوورفین قوورارداد نبوووده 

یووووم باشووود انجنیووور نظوووارت کننوووده مکلوووف اسوووت در  ووورف  91و کمتووور از

سووواعت  بشوووکل تیلفوووونی و یووواهم ایمیووول بوووا مووودیرقرار) مووودیر پوووروژه (  24

سووواختمانی درحصوووه ت بیوووت  تفووواهم نمووووده ومووودیر پوووروژه وریاسوووت اموووور

تعوووودیل بووووه مقامووووات ذیصووووالح  عنوووودالموقع الووووی تکمیوووول میعوووواد قوووورارداد 

سوووواعت( پیشوووونهاد نموووووده و در زمینووووه بووووا تفوووواهم ریاسووووت  48در وووورف) 

 اکمال وخریداری اقدامات واجرهت  زم وبعدی به عمل خواهد آمد. 

شوووند موووواردی کوووه نیووواز بوووه تعووودیالت را داشوووته وجوووانبین واقوووف بوووه آن میبا - 9.5

بنوووا  طووورفین) فرموووایش دهنووود وفرموووایش گیرنوووده( مکلوووف اسوووت بوووا درنظرداشوووت 

میعوووواد تکمیلووووی قوووورارداد درمووووورد تعوووودیالت اجوووورهت  زم نموووووده وازتوقووووف 

قریوووب الوقوووع پوووروژه خوووودداری واجووورهت  زم نماینووود. ایووون امووور اسوووت نا  بووورای 

 قابل تطبیق نمیباشد.  9.4فقره 
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 6ماده  6
یط شرا

عمومی 

 قرارداد

 .مسولیت شعبات مربوطه ) فرمایش دهنده( 4

 مسولیت های جزتام مربوط ) مستهلک ( 

 مستهلک پروژه مکلف به امور آتی میباشد: 

جزوتوووام مربوطوووه و یفوووه دارد بوووا درنظووور داشوووت شووورایط منووودرج فقوووره هوووای  منووودرج شووورایط   -4.6

رک مسووئولیت بعوودی زمینووه هووای کوواری را بووه نهوواد اسووتفاده کننووده، شوورایط عووام وخوواص قوورارداد بووا د

 متعهد مهیا سازد. 

جزوتووووام مربوطووووه مکلووووف اسووووت تووووا اجنوووواس، وسووووایط، تجهیووووزات وکارمنوووودان متعهوووود را مووووورد   -4.2

سووواعت در موووورد تصووویمم ات ووواذ نماینووود در غیووور حوووال بووودون د یووول موجوووه  24بررسوووی قووورارداد الوووی 

 خواهد بود. کتبی ورسمی هر گونه مسولیت بعدی بدوش جزوتام 

هووویچ شووو   ویوووا اشووو اص حوووق مداخلوووه دراموووور سووواختمانی پوووروژه را بوووه اسوووت نایی انجنیووور   -4.9

نظوووارت کننوووده، مووودیر پوووروژه وآمراعطوووا ) منظوووور کننوووده قووورارداد و عقووود کننوووده قووورارداد ( ویوووا هوووم 

ی باصووووالحیت کووووه مسووووولیت هووووای مشوووو   برایشووووان تفووووویض گردیووووده باشوووود نوووودارد، هرگوووواه نماینووووده

شوووکایت متعهووود افوووراد یوووا اشووو اص غیووور مسوووؤل فووووق باعوووث مداخلوووه دراموووور سووواختمانی گردیوووده  بنوووابر

وشناسووووایی گردنوووود، بووووا درنظوووور داشووووت قووووانون مووووورد مجووووازات ودر صووووورت لووووزوم تعقیووووب عوووودلی 

 میگردند. 

اعموووال فسووواد کارانوووه، )مسوووتهلک پوووروژه درصوووورت اطوووالع یوووافتن از نوووواق ، فسووواد از قبیووول   -4.4

ا مشووواهده نمایووود، مکلوووف اسوووت بشوووکل ر ار، یوووا ایجووواد موانوووع در اجووورای قووورارداد(تقلوووب، تبوووانی، اجبووو

سووواعت بوووا ارسوووال  24مسوووتند ) عکووو  وشوووواهید قابووول قبوووول( ریاسوووت اموووور سووواختمانی را در  ووورف 

شوووفر در جریوووان گذاشوووته وریاسوووت اموووور سووواختمانی در مووودت زموووان یوووک هفتوووه موضووووع را ذریعوووه 

باشوود ونماینوودۀ مسووتهلک نیزعسووو آن میباشوود مووورد بررسووی هیئووت حوود اقوول  از سووه نفوور تشووکیل شووده  

قووورارداده، گوووزارش خوووویش را بوووا نظووور مشووو    بوووه جزوتوووام مربوطوووه وریاسوووت اموووور سووواختمانی در 

طوووی یوووک راپوووور  بعووود از امسوووا هووور ورق ارائوووه نماینووود، درصوووورت لوووزوم، ریاسوووت اموووور سووواختمانی 

عووام قوورارداد وسووایر مووواد منوودرج شوورایط شوورایط  58و ملکیتهووا بووا در نظوور داشووت مووواد منوودرج موواده 

عوووام و خووواص قووورارداد اجووورهت مقتسوووی را تعمیووول مینماینووود، جزوتوووام مربوطوووه درصوووورت مشووواهده 

اعموووال فووووق صوووالحیت توقوووف کوووار الوووی صووودور تصووومیم نهوووایی از جانوووب ریاسوووت امورسووواختمانی ویوووا 

 آمر اعطای مربوطه را ندارد. 

م اسووووووتفاده پرسووووووونل مووووووواد وتجهیووووووزات دولتووووووی جزوتووووووام مربوطووووووه مکلفیووووووت دارد تووووووا ازعوووووود -4.5

درقووورارداد هوووذا اطمینوووان حاصووول نمایووود و درصوووورت مواجوووه شووودن بوووا ایووون اعموووال اجووورهت  زم را 

 نمایند، درصورت عدم توجه به موارد ذکر شده مسولیت بعدی بدوش شان خواهد بود. 

 (  مکلفیت های ریاست امور ساختمانی وملکیتها ) فرمایش دهنده

ث رررررررررررررررروووووووراسوووووووت سووووووواختمانی و یفوووووووه دارد یوووووووا نفووووووور انجنیووووووور مسووووووول    را بوووووووه حیری- -4.1

ی رسوووومی موووودیرقرارداد )  موووودیرپروژه ( جهووووت مراقبووووت ازامووووور پووووروژه الوووو  خووووتم قوووورارداد بگونووووه

 تعیین نماید. 

ریاسوووت اموووور سووواختمانی منحیوووث مرجوووع حووول و فصووول منازعوووات ت نیکوووی، مش صوووات، نقشوووه  -4.7

بووول اجحوووام کووواری و سوووایر اموووور ت نیکوووی و انجنیوووری  بوووا درک مسوووئولیت بعووودی هوووا،  یحوووه کوووار و 

 میباشد. 

ی اموووووور تووووودارکات وقووووورارداد از قبیووووول ریاسوووووت اکموووووال وخریوووووداری منحیوووووث تسوووووهیال کننوووووده- -4.8 

ارسووووال بووووه موقووووع موافقتنامووووه هووووا، تعوووودیالت قوووورارداد واسووووناد  زم آن وسووووایر اسووووناد مووووتم توووودارکاتی 

ق قوووانون وطرزالعمووول تووودارکات مکلوووف بوووه اجووورای آن میباشووودس هم نوووان زمینوووه وقووورارداد میباشووود وطبووو

را بووورای نهووواد هوووای نظوووارت کننوووده حسوووب موووواد قوووانون وطرزالعمووول تووودارکات بوووا تفووواهم ریاسوووت اموووور 

 ساختمانی وملکیتها  مساعد میسازد.

انجنیوووور نظووووارت کننووووده وآمریووووت تسووووهیالت انجنیووووری قطعووووه مربوطووووه مکلووووف اسووووت ازصووووحت  - 4.3

دن تصوووویرها وگزارشوووات ) پیشووورفت کوووار، وسوووایر اسوووناد  زموووه( قووورارداد کوووه توسوووط متعهووود ارایوووه بوووو

 میشود اطمینان حاصل نموده تصدیق، امسا ومهر نمایند. 

انجنیووور نظوووارت کننوووده مکلوووف اسوووت توووا گوووزراش پیشووورفت اموووور سووواختمانی را کوووه متعهووود تهیوووه  -9.7

 حاسبه آن تصدیق نماید.مینماید مورد بررسی قرار داده و ازصحت، سقم وم
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 6ماده  6
شرایط 

عمومی 

 قرارداد

مووودیر پوووروژه ) مووودیرقرارداد (  در تفووواهم بوووه جزوتوووام مربوطوووه وتسوووهیالت انجنیوووری مربوطوووه  حسوووب  - 4.61

طرزالعموووول توووودارکات مکلووووف اسووووت درصووووورت توووو خیر درکووووار پووووروژه ویووووا عواموووول بیرونووووی کووووه  614حکووووم 

گوووردد، ریاسوووت امورسووواختمانی وملکیتهوووا وریاسوووت اکموووال وخریوووداری را بوووه بصوووورت موجوووه باعوووث  توقوووف می

طوورز العموول توودارکات و حسووب شوورایط  38یوووم رسووما  درجریووان قوورار داده متکووی بووه حکووم  9اسوورع وقووت الووی 

منووودرج ) شووورایط موووتمم شووورایط خوووواص قووورارداد ( وبوووا تفووواهم ریاسووووت  اکموووال وخریوووداری در حصوووه ترتیووووب 

 ها  زم قبل از تکمیل میعاد قرارداد اقدامات  زم را مرعی خواهند نمود.  تعدیل قرارداد  ومنظوری

)موووودیرقرارداد( مکلووووف اسووووت درصووووورت افووووزایش ویووووا کوووواهش درحجووووم قوووورارداد حسووووب  موووودیرپروژه -4.66

گووووزارش انجنیوووور نظووووارت کننووووده درمیعوووواد اعتبووووار قوووورارداد عنوووودالموقع حسووووب شوووورایط منوووودرج مووووتمم شوووورایط 

 امورساختمانی وملکیتها وریاست اکمال وخریداری را درجریان قرار دهد. خاص قرار داد، ریاست 

تموووام اجنووواس و موووواد سووواختمانی موووه درسووواحه نصوووب ویوووا اسوووتفاده میگوووردد بایووود ازطووورف انجنیرمنتووورول  -4.62

ی سووورتیف یت هووورجن  وموووواد بعدازتسوووت شووورکت متعهووود نظوووارت وت یووود گوووردد، البتوووه بوووا ارایوووه (QC)کیفیوووت 

( بعووووودا  اجوووووازه نصوووووب وماردرسووووواحه را دارد. درحا تیکوووووه اموووووور QAاطمنوووووان ازکیفیوووووت) وقبوووووول  انجنیووووور

ی موووودیر قوووورارداد ) موووودیرپروژه ( اجووووازه سوووواختمانی نیوووواز بووووه نظووووارت وتوووودقیق بیشترداشووووته باشوووود، بووووا موافقووووه

بررسوووی وتسوووت  براتوووواری را داشوووته کوووه درهم وووو موووورد درصوووورت موجودیوووت  وجووووه موووالی بووورای پوووروژه 

حیووووث تعوووودیل درحجووووم قوووورارداد محاسووووبه شووووده ومیتوانوووود قابوووول پرداخووووت بوووورای شوووورکت باشوووودس ایوووون متووووذکره من

بررسوووی و تسوووت هوووا  براتوووواری در صوووورت موجودیوووت وجووووه موووالی جهوووت ت بیوووت  کیفیوووت اجنووواس نمیتوانووود 

 بار در میعاد قرارداد صورت گیرد.  2بیشتر از 

 تادیات پروژه:-5

 ی اسناد ضمیموی ذیل پرداخته خواهدشد:هتادیات بعدازتصدیق مسئولین وارای -5.6

ی پوووروژه، آمریوووت تسوووهیالت انجنیوووری قطعوووه در جریوووان پیشووورفت اموووور تصووودیق انجنیووور نظوووارت کننوووده -الفففف:

 ساختمانی ودر زمان ختم ) ختم میعاد گرانتی ( وتوسط هیئت ریاست امورساختمانی وملکیتهاس

 امور ساختمانیس تصدیق مدیریت های تسهیالت ساحوی ومرکزی ریاست -ب:

 مالحظه شد مدیر پروژه ) مدیر قرارداد ( ریاست امورساختمانی و ملکیت هاس -ج:

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

 وسایر موارد مندرجس 2.5، 2.7ی پیشرفت کار پروژه مطابق فقرهارایه-هر:

امووور سوواختمانی، اسووناد اصووول ، پووالن کوواری پووروژه ی  تادیووات پووول  بووه اسوواس قیمووت احجووام تطبیووق شووده -ز:

و پووالن کوواری تجدیوود شووده مووه مووورد تائیوود موودیر پووروژه، موودیریت هوواس ذیووربط ومقامووات مئسووول ریاسووت امووور 

سوووواختمان  ومل یتهوووووا وریاسوووووت امموووووال وخریووووودارس  قووووورار گرفتوووووه باشووووود ازطریوووووق ریاسوووووت امورسووووواختمان  

مووودیریت عمووووم  انسوووجام ومنوووابع ( 7فوووورم )مملووو  بوووه اسووواس  ومل یتهوووا و ریاسوووت موووال  وبودجوووه وزارت دفووواع

 ریاست امور ساختمان  ومل یتها قرار ذیل صورت میگیرد: 

( احجوووام عمووووم  موووار پوووروژه  متناسوووب بوووه پوووالن کووواری وپوووالن کووواری تجدیووود 41بعووود از اجوووراس )  قسففط اول:

پروسووه هووواس مووارس اجووورا  پووول قیموووت منظووور شوووده (91شووده توسووط انجنیووور نظووارت کننوووده محاسووبه شوووده  و) 

 یوم قابل تادیه میباشد. 91شده الی 

( احجووووام عموووووم  مووووار پووووروژه  متناسووووب بووووه پووووالن کوووواری وپووووالن کوووواری 71بعوووود از اجووووراس )  قسففففط دوم :

ی پروسوووه دیگووور پوووول قیموووت منظوووور شوووده (11تجدیووود شوووده توسوووط انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده  و) 

 ل تادیه میباشد.یوم قاب 91هاس مارس اجرا شده الی 

( احجوووام عمووووم  موووار پوووروژه  متناسوووب بوووه پوووالن کووواری وپوووالن کووواری 31بعووود از اجوووراس )   قسفففط سفففوم: 

ی پروسووه هوواس دیگوور پووول قیمووت منظووور شووده (81تجدیوود شووده توسووط انجنیوور نظووارت کننووده محاسووبه شووده و) 

میتووووان همزموووان بوووا بووورآورد یووووم قابووول تادیوووه میباشووودس هم نوووان بووورآورد روووا نوووی را  91موووارس اجووورا شوووده الوووی 

 گزارش پیشرفت کار قسط سوم انجام دادس

( بووواقی مانوووده بعووود از اجووورای پروسوووه بووورآورد روووانی پیشووورفت کوووار واکوووت دوره تسووولیمی مطوووابق فوووورم 21) 

موودیریت عموووومی پالیسوووی ودارایوووی اصووولی ریاسوووت سووواختمانی  در صوووورت عووودم موووو جوووو دیوووت  کووودام موانوووع قوووا 

د، امووور سوواختمانی منوودرج قوورارداد توسووط موودیر قوورارداد ) موودیر پووروژه (،  شووعبات نووونی  قابوول تووا دیووه میباشوو

مربووووط ریاسوووت اموووور سووواختمانی و ریاسوووت اکموووال وخریوووداری سوووجل گردیوووده وبوووه جانوووب مسوووتهلک ) جزوتوووام 

 مربوطه( تسلیم داده میشود و جزء ازدارای های غیرمنقول وزارت د فاع ملی  محسوب میشود. س

نوووات( وضوووع شوووده از حوالوووه هوووا شووورکت بعووود از تکمیووول میعووواد گرانتوووی پوووروژه ورفوووع پوووول ) تامی   61

و سوووایر شووورایط عوووام قووورارداد بوووه جانوووب شووورکت متعهووود قابووول  55و  52نوووواق  مطوووابق مووواده هوووای 

 پرداخت میباشد.  
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بند  62جز 

 6ماده  6
شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 فسخ قرارداد : -2

و سوووووایر مووووواد مووووورتبط  53،   58،  57عووووالوه برشووووورایط منوووودرج  مووووواده هووووای   -1.6

شووورایط عووووام قوووورارداد، درصوووورت توقووووف خودسوووورانه در جریوووان مووووار ویووووا تاخیرمووووار 

( از قیمووووت مجموووووع  پووووروژه طووووور 1.6پووووروژه در مقرررررروووورابل هوووور روز توووواخیر ) 

جریمووه اخووذ، شوورمت متعهوود مجبووور بووه پرداخووت آن میباشوود، بعوود از بیسووت یوووم جریمووه 

( پوووویش رفتووووه باشوووود ومتعهوووود  81ری پووووروژه کمتوووور از ) در صووووورتیکه امووووورات کووووا

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

قوووورارداد فسوووود وطبووووق قووووانون توووودارکات بووووا شوووورکت متعهوووود برخووووورد صووووورت خواهوووود 

( پووویش رفتوووه باشووود فسووود 81گرفوووتس درصوووورتیکه اموووورات کووواری پوووروژه بیشوووتر از ) 

( از قیمووووت 1.6دولووووت نبوووووده شوووورکت متعهوووود بووووا وضووووع روزانووووه )  قوووورارداد بووووه نفووووع

مجموووووعی پووووروژه الووووی تکمیوووول قوووورارداد جریمووووه توووواخیر گووووردد، ایوووون جریمووووه نبایوووود از) 

( 61(  قیموووت مجمووووعی پوووروژه تجووواوز نمایووود در صوووورتیکه جریموووه تووواخیر بوووه ) 61 

قیموووت مجمووووعی پوووروژه برسووود وبووواز هوووم قووورارداد خوووتم نگردیوووده باشووود، طبوووق قوووانون 

 وطرزالعمل تدارکات با شرکت متعهد برخورد صورت گیرد . 

در حووووووا ت فسوووووود موووووودیر پووووووروژه، انجنیرنظووووووارت کننووووووده، آمریووووووت تسووووووهیالت  -1.2

 24انجنیووری، موودیریت هووا سوواحوی ومرکووزی مکلووف انوود بووا تفوواهم قطعووه مربوطووه  الووی 

سووواعت اجنووواس وتجهیوووزات  موجوووود  درسووواحه کوووه ازمتعهووود بووواقی میمانووود را محاسوووبه 

ده وبووووه شوووو   مسووووؤل  قیوووود وجمووووع نماینوووود، جزوتووووام مربوطووووه مکلووووف بووووه حفوووو  نمووووو

 ونگهداری آن میباشد. 

 حوادث غیر مترقبه ومجبره  : -7.0

حوووووادس غیوووور مترقبووووه عبووووارت ازحووووا تی اسووووت مووووه پیشووووبین  آن طووووور دقیووووق نووووا -7.1

مم ووون میباشووود ویوووا حووووادری کوووه منجووور بوووه : )زلزلوووه، طوفوووان، امووورا  سوووارس، اتوووش 

فووات زمینوو  وسووماوس، اعووالن رسووم  حوورب، قطووع روابووط تجووارت  سوو تور فشووان هووا، ا

هوواس خصوصوو  ودولتوو  بووا منووابع خووارج ، بنوودش راه هوواس مواصووالت  وتجووارت  بووین 

الوووودول غوووور  توووودارمات، اعتصووووابات، اعتراضووووات مردمووووی درمقابوووول پووووروژه وغیووووره 

موضوووعات موووه ازطوورف دولوووت بووه نشرمیرسووود( میگووردد، هم نوووان حوووادری کوووه خوووارج 

در حالووووت کنتوووورول جووووانبین قوووورارداد ) فرمووووایش دهنووووده و فرمووووایش گیرنووووده(  باشوووودس از 

پووویش آمووودن حووووادس غیووور مترقبوووه ومجبوووره  طووورفین قووورارداد  موافقوووه دارنووود کوووه زموووان  

ضووووایع  شووووده قابوووول  تالفووووی و قابوووول جبووووران قبوووول از تکمیوووول میعوووواد قراربوووووده ومسووووتلزم 

 . تعدیل میباشد
 

 حکم نهایی: 

فصووویالت   زم بووورای طووورفین قووورارداد بووووده ونظووور بوووه شووورایط شووورایط هوووذا منحیوووث ت

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

 پروژه اعمال گردد، برای جوانب قرارداد قابل تعمیل میباشد.
 

 6بند  13جز 

 6ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

ملکیت ها وزارت دفاع ملی واقع ناحیه دهم جوارشفاخانه }ریاست امورساختمانی وفرمایش دهنده اداره
 سردارمحمد داودخان {میباشد.
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بند  67جز 

 6ماده  6
شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 (یوم 254بعد ازتاریخ عقدقرارداد به مدت ) } یتاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان
 مطابق پالن کاری.

 

بند  21جز 

 6ماده  6
شرایط 

 عمومی

 قرارداد

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

بند  22جز 

 6ا ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 یامورات ساختمان یواحجام پروسه کار هیامورات  ته هیدوس }یساحه کار امور ساختمان

سانی داخلی وخارجی اعمار یک باب تعمیربودوباش معه شبکه برق داخلی وخارجی آبر

 681انج وعمق  61چاه سپتیک برای پرسونل اطفائیه وحفریک حلقه چاه عمیق به قطر

از فصل  6938 یضرورت سال مال متر برای پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم

  میباشد.{ باز ی)داوطلب کایستیس 25615

 1بند  52جز 
 شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 می باشد. {بعد ازتاریخ عقدقرارداد } یتاریخ آغاز کار امور ساختمان

 1بند  51جز 
شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 یامورات ساختمان یواحجام پروسه کار هیامورات  ته هیدوس } امورساختمانی شامل

وباش معه شبکه برق داخلی وخارجی آبرسانی داخلی وخارجی اعمار یک باب تعمیربود

 681انج وعمق  61چاه سپتیک برای پرسونل اطفائیه وحفریک حلقه چاه عمیق به قطر

 {.6938 یضرورت سال مال متر برای پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم
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 2بند 

 2ماده 
شرایط 

عمومی 

 قرارداد

( احجووووام عموووووم  مووووار پووووروژه  متناسووووب بووووه پووووالن کوووواری 41بعوووود از اجووووراس )  قسففففط اول:

پوووول قیموووت  (91الن کووواری تجدیووود شوووده توسوووط انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده  و) وپووو

 یوم قابل تادیه میباشد. 91منظور شده پروسه هاس مارس اجرا شده الی 

( احجوووام عمووووم  موووار پوووروژه  متناسوووب بوووه پوووالن کووواری 71بعووود از اجوووراس )  قسفففط دوم :

دیگووور پوووول  (11سوووبه شوووده  و) وپوووالن کووواری تجدیووود شوووده توسوووط انجنیووور نظوووارت کننوووده محا

 یوم قابل تادیه میباشد. 91ی پروسه هاس مارس اجرا شده الی قیمت منظور شده

( احجوووام عمووووم  موووار پوووروژه  متناسوووب بوووه پوووالن کووواری 31بعووود از اجوووراس )   قسفففط سفففوم: 

دیگووور پوووول  (81وپوووالن کووواری تجدیووود شوووده توسوووط انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده و) 

یوووم قابوول تادیووه میباشوودس هم نووان  91ی پروسووه هوواس مووارس اجوورا شووده الووی هقیمووت منظووور شوود

 برآورد را نی را میتوان همزمان با برآورد گزارش پیشرفت کار قسط سوم انجام دادس

( بووواقی مانوووده بعووود از اجووورای پروسوووه بووورآورد روووانی پیشووورفت کوووار واکوووت دوره تسووولیمی 21) 

اصوووولی ریاسووووت سوووواختمانی  در صووووورت مطووووابق فووووورم موووودیریت عمووووومی پالیسووووی ودارایووووی 

عووودم موووو جوووو دیوووت  کووودام موانوووع قوووا نوووونی  قابووول توووا دیوووه میباشووود، اموووور سووواختمانی منووودرج 

قووورارداد توسوووط مووودیر قووورارداد ) مووودیر پوووروژه (،  شوووعبات مربووووط ریاسوووت اموووور سووواختمانی و 

ریاسوووت اکموووال وخریوووداری سوووجل گردیوووده وبوووه جانوووب مسوووتهلک ) جزوتوووام مربوطوووه( تسووولیم 

 میشود و جزء ازدارای های غیرمنقول وزارت د فاع ملی  محسوب میشود. س داده

پووووول ) تامینووووات( وضووووع شووووده از حوالووووه هووووا شوووورکت بعوووود از تکمیوووول میعوووواد گرانتووووی    61

و سوووایر شووورایط عوووام قووورارداد بوووه جانوووب  55و  52پوووروژه ورفوووع نوووواق  مطوووابق مووواده هوووای 

 شرکت متعهد قابل پرداخت میباشد.  
 

بند  3جز 

 2ماده  9
شرایط 

عمومی 

 قرارداد

  :شامل قرارداد می باشند اسناد ذیل

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

 ،)هــ(شرایط عمومی قرارداد ،شرایط خاص قرارداد

،)س( بل احجام )ز( نقشه هاانجنیری وتخنیکی،)و( مشخصات

 {،الیحه کارکار

 6بند 

 9ماده 
شرایط 

عمومی 

 اردادقر

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

 

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

 

 6بند 

 8ماده 
شرایط 

عمومی 

 قرارداد

درصورتیکه قراردادی }یگر جدول فعالیت های قراردادی د

(شرایط عمومی 8(ماده )6قرارداد فرعی داشته باشد مطابق بند)

قرارداد جدول فعالیت خویش را بادرنظرداشت جدول فعالیت 

{ قراردادی اصلی وفرعی وسایر قراردادیان ان تنظیم نماید

 میباشد.

 6بند 

 3ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ جینر ساحه امر پروژه وان}کارمندان کلیدی 
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 6بند 

 69ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 میباشد: طور ذیل حذفمبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل 

مطابق }، تآسیسات، و مواد خام یامور ساختمان برای  

وسایرقوانین درمورد بیمه بیمه قوانین وپالیسی نافذه 

 .{ مربوط دوطلب می باشدنافذه ،
 

 

 6بند 

 64ماده 

یط شرا

عمومی 

 قرارداد

، ساحه مربوطه}شماال :ویا حدود اربعه ساحه بررسیگزارشات 

 { ساحه مربوطهغربا ساحه مربوطه ،شرقا ربوطهمساحه جنوبًا 

 میباشد. مطابق ماسترپالن وکوردینات ذکر شده

 

 

 6بند 

 65ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

، مدیر پروژه باید به استعالمات درمورد شرایط قرارداد }

نقشه ها ، بل احجام کار مشخصات ووضعیت پروژه جواب ارائه 

 {نماید

 

 

بند  6بند 

شرایط  26

عمومی 

 قرارداد

 . {می باشدبعد ازتاریخ عقدقرارداد }ساحه  تسلیمیتاریخ 

 

 

 12ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

مطابق به قانون }نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد 

 {میباشد.حکیمت، 

 ل حکمیت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. مح

 

 ب.   کنترول زمان

 6بند 

 25ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

قراردادبه }قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جریان 

 . {(یوم قراردادی پالن کاری خویش را ارائه بدارد5مدت )

 

 

 9بند 

  25ماده 

شرایط 

عمومی 

درجریان }ید برنامه کاری امور ساختمانمیعاد میان تجد

(یوم قراردادی جهت تجدید ویاتصحیات پالن 61قراردادبه مدت )

 .{ کاری خویش را ارائه بدارد

 



 

 

62 

 

 

 قرارداد
در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، 

 ه دشمعطل قرارداده {فیصد پنج( %5)}بعدی مبلغپرداخت از

ده معطلی پرداخت ان ادامه الی ارائه پالن کاری تجدید ش

 میابد.

 6بند 

  21ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

ریاست محترم دفتر  63/3/6932( مورخ 9663قرارمکتوب نمبر )

مقام وزارت دفاع ملی وامر وزارت محترم مالیه ودفتر محترم 

 .  سیستیکا اضافه کاری قابل مجرائی نمی باشد

 

 

 ج.  کنترول کیفیت

 6بند 

 99ماده 

رایط ش

عمومی 

 قرارداد

 :میعاد رفع نواقص

میعاد گرنتی بعد ازتکمیل در(روز،و5درجریان کار)} 

(روز می 7کارواطالعیه رسمی مدیرپروژه به مدت )

باشد، متعهدمکلفت است درمدت تعین شده نواقصات را 

 .{رفع نماید

 6بند 

 45ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 .{نیستقابل تعدیل :} راردادشرایط عمومی ق 20قرارداد مطابق ماده 

 

 2بند 

 41ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

بعد ازختم میعاد -6}فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 

 (فیصد.61کارواکت مکمل تسلیمی پروژه تضمین اجرا قرارداد )

بعد ازختم میعاد گرنتی ورفع نواقصات پروژه پول  -2

 میباشد.{ (فیصد5تامینات گرنتی )

 6بند 

 47ده ما

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

قیمت مجموعی قرارداد در  از( فیصد6.1اندازه جریمه تاخیر )

مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه 

( فیصد قیمت مجموعی قرارداد می 61تاخیر یا غیابت الی )

باشد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت 

 هر قسمت قابل وضع می باشد. وار جریمه تاخیر برای
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 6بند 

 48ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

{فیصد قیمت صفر}انعام برای انجام تمام امور ساختمان 

نهایی قرارداد در فی روز میباشد. حد اعظمی انعام برای 

{فیصد قیمت نهایی قرارداد صفرانجام تمام امور ساختمان}

 میباشد. 

 

 

 6بند 

 43ماده 

شرایط 

عمومی 

 اردادقر

 .{ قابل تطبیق نیست } پیش پرداخت

 

 

 

 6بند 

 51ماده 

شرایط 

عمومی 

قراردا

 د

 میباشد. { فیصد از قیمت نهائی قرار داد ده}مبلغتسمین اجراء 

نظرداشت مندرجات شرطنامه ازطریق مراجع ذیربط  در به شکل  ضمانت بانکی باتسمین اجرا

(یوم توسط داوطلب 61بولی  درمدت  الی )ازیکی ازبانک ها معتبر کشوربعد ازصدور نامه ق

 ارائه گردد.برنده 

 

  

  هـ. 6بند 

 ختم

 قرارداد

 51ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به

بشمول کورکی ساحه بعد ازختم قراردادی ویامتعهد }تاریخ 

  صورت می گیرد. {وطبق قرارداد ارائه بدارد

 2ند ب

 51ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و 

شرایط عمومی  58ماده  6مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 

( 51( ماده )6الی دریافت مواد مندرج بند)}، مبلغقرارداد

شرایط عمومی قرارداد توسط متعهدتکمیل نگردد پول از 

سترداد نخواهد اازمجموع قرارداد %5تامینات پرداخت شده 

 .{گردید 
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بند  1جز 

 57ماده  2

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 :حد اکثر تاخیر 

در صورت توقف در جریان کارو یا تاخیر در کار  خساره های نقدی برای تمام امورساختمانی 

فیصد ازقیمت مجموعی پروژه طور جریمه شرکت  {6.1}پروژه در مقابل هر روز تاخیر 

امورات کاری پروژه ن می باشد بعدازبیست یوم جریمه درصورتیکه آعهد مجبور به پرداخت مت

( پیشرفته باشدوقراردادی دراجرای امورات عقدشده سعی به خرچ ندهدوکاررابه 81کمتراز) 

سرعت انجام ندهدقرارداد فسد وطبق قانون تدارکات با شرکت متعهدبرخوردصورت 

 خواهندگرفت 

فیصد پیشرفته باشد فسد قرار داد به نفع دولت  81ات کاری پروژه بیشتر از در صورتیکه امور

(ازقمیت  مجموعی پروژه الی به پایه اکمال رسانیده 6.1نبوده شرکت متعهد به وضع روزانه ) 

 ( قیمت مجموعی پروژه تجاوزنماید. 61قرارداد جریمه تاخیرگردد واین جریمه نباید از) 

بازهم قرارداد ختم نگردیده برسدو قیمت مجموعی پروژه ( 61) هبدرصورتیکه جریمه تاخیر 

 باشدقرارداد فسد وطبق قانون تدارکات باشرکت متعهد برخوردصورت گیرد.

 6بند 

 53ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد 

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده 

امور  که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار

 :ساختمان 

 6بند 

 16ماده 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 .{نظربه محاسبه ازطرف مدیرپروژه وهئیت براورد ثانی فیصدی ان تعین خواهد گردید }
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  اجرا شرایط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

  عمومی مشخصات  مورد در ها یادداشت

ی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی شامل }این یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیک
 نمی باشند{ 

مشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب 
 داوطلبان میباشد.  

بت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقا
کار، مواد خام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منصفانه 

 بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و  تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. 

مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین یا جدیدترین مشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و 
مواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته  دیزاین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  و

 باشد.

ات تخنیکی که برای اجرای قرارداد مشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخص 
امورساختمانی مناسب باشد، از جانب اداره یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تمام 

 سکتور ها وجود ندارد، اما اصول و عرف پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است. 

امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها،  معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار
مشخصات تخنیکی عمومی  .مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگرددبنادر، قطار آهن،

وری نیست تا در هر قرارداد شامل طرزکار، مواد و تجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضر
امور ساختمان مشخص استفاده گردد.  هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی 
عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا 

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

توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی مبین 
این باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا باالتر از معیارات ذکر 

 شد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج گردد.  شده، قابل قبول میبا

  ها کود و ها معیار بودن معادل

درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، 
تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه آخرین ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل 

معیارات و کود ها از نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا باالتر 
تفاوت میان معیار های مشخص شده  از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی،

( روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را 58و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان )
به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باالتر از 

 نماید.   یت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد داوطلبی را برآوردهکیف
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 ها نقشه  هفتم قسمت

 

 ها نقشه و ها یادداشت

 :نقشه های واقعی بشمول پالن ساحه به این بخش 

 .( ندارد ) : نقشه به تعداد 

  بوده.( ندارد ):ها وکروکی نقشهشماره 
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 17کار احجام بل   هشتم قسمت                                                                           

 رکا احجام بل درمورد ها یادداشت

 اهدافصرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره بوده و در اسناد نهایی شامل نمیگردد.  این یادداشت

 اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

 ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب میگردد؛ -1
 قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد. ارائه بل احجام کار -5

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقالم در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور ساختمان با 
رایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از جهات مختلف تفکیک بخش ها یا امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحات مختلف، ش

 میگردد، صورت گیرد.   

 جدول مزد کار با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خالصه باشد. 

احجام کار بیشتر باشد. جهت جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش بینی نشده بیرون از بل 
 بررسی واقعی بودن نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد:

لست بخش های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج میگردد،  -1
 امور ساختمان به قراردادیبا بیانیه شرایط پرداخت 

 مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد.  -5

 مبالغ احتمالی 

 یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی )افزایش مقدار( در بل احجام کار شامل میگردد. 

 ش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد. همچنان هزینه احتمالی برای افزای

 رانی برای نیاز های آینده میگرددشامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست دو

یت منظور کننده آن که معمواًل مدیر پروژه میباشد، ( روش استفاده و مقام با صالحContingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی )
 محاسبوی اشتباهات  تصحیح در شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد.

ح و هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در  قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از تسلیمی آفر آنرا تصحی
الحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل احجام کار توام با بیانیه ذکر مقدار مجموعی اصالحات وارده در بل هر تصحیح توسط شخص با ص

 احجام کار قیمت گذاری شده، ارائه میگردد.

 اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می نماید:

لی وخارجی وابرسانی داخلی و خارجی(اعمار یک باب تهیه مواد واحجام پروسه کاری امورات )ساختمانی ,شبکه برق داخ
متر  185وعمق  16مترمکعب برای پرسونل اطفائیه وحفر یک حلقه چاه عمیق به قطر " 05تعمیر بودباش معه چاه سپتیک 

 .1318ضرورت سال مالی  برای قوماندانی پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم

 
  افغانی صحت است.  (                                   قرار شرح فوق  قیمت مجموعــی هذا  مبلغ )

 
 

 بااحترام

 مهروامسا رئی  شرکت

 

                                                 
رارداد }در قرارداد های بالمقطع، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الزام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میشود و  وابسته به ق  17 

 فعالیت ها توسط داوطلب تهیه گردیده و اسناد مربوط به قرارداد میباشد.{نیست. جدول 

 تعداد قیمت مجموعی

 اقالم
شم تفصیالت

اره
 به ارقام  به تحریر 

 1 مواد ساختمانی 98  

 2 مواد ابرسانی 57  

 9 مواد برق 22  

  
554 

 میــــــــــــــــــــــــــزان



 

 

110 

 

 

ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیربودوباش برای پرسونل ل قیمت گذاری جدو
   .اطفایه ویک باب ذخیره 

 تفــصــــــیالت        شماره 
کشور 
تولید 
 کننده

 واحد قیاسی  احجام 
 قـــیمـــــت 

 فی واحد   
 مجموعی  قیمت 

1 
م دوم و سوم در کار محل تهدابها کندانکاری در قس

تعمیر بود و باش پرسونل و اطاق ذخیره مطابق نقشه 

 با تمام امورات ایجابی ان.

 
  مترمکعب 100

 

2 

سن  کاری از سن  پارچه کوهی در کار تهدابهای 

تعمیر بودوباش پرسونل واطاق ذخیره با مارک مصاله 

از م لوط ری  سمنت مطابق نقشه با تمام  251

 رات ایجابی ان امو

 

  مترمکعب 74

 

3 

از  251هنگاف کاری سن  کاری با مساله مارک 

م لوط ری  سمنت در اطراف سن  کاری تعمیر 

بودوباش پرسونل مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی 

 ان .

 

  مترمربع 16

 

4 

خشت کاری از خشت پ ته درجه اول سان ه با مساله 

در کاری از م لوط ری  و سمنت  651مارک 

دیوارهای هر دو تعمیرمطابق نقشه با تمام امورات 

 ایجابی ان .

 

  مترمکعب 88

 

5 

پلستر کاری داخلی و خارجی دیوارها معه سقف ان از 

از م لوط ری  و سمنت در کار  911مارک 

دیوارهای داخلی و خارجی و سقف هر دو تعمیر با تما 

 م امورات ایجابی ان 

 

  مترمربع 992

 

6 
از  651و ری ت کارنکریت بیدون سید با مارک  تهیه

م لوط ری  سمنت , جغل کرش در کار تمام موارد 

 نشان داده شده در نقشه با تمام امورات ایجابی ان .

 
  مترمکعب 49

 

7 

از  251تهیه و ری ت کارنکریت سی دار با مارک 

م لوط ری  , جغل کرش و سمنت در کار تمام موارد 

 نقشه با تمام امورات ایجابی ان .نشان داده شده در 

 
  مترمکعب 74

 

8 
تهیه جغل دریایی معه تپک کاری ان در تمام موارد 

 نشان داده شده در نقشه با تمام امورات ایجابی ان .
 

  مترمکعب 25
 

9 
پرکاری و تپک کاری خاک در کار فرش تعمیر 

بودوباش پرسونل اطفایه وطاق ذخیره مطابق نقشه با 

 ات ایجابی ان .تمام امور

 
  مترمکعب 40

 

10 

ساخت ونصب کلکین پی وی سی معه چپراس , 

ناخونک و جالی ضد حشرات مطابق نقشه در کاری 

 تعمیر بودوباش پرسونل با تمام امورات ایجابی ان .

 

  مترمربع 28

 

11 

معه قفل و چهار  pvcساخت ونصب دروازه 

ر چپراس با تمام امورات ایجابی ان در کار تعمی

 بود و باش پرسونل .

 
  مترمربع 24

 

12 

 ساخت ونصب دروازه فلزی چوکات از پروفیل .

x5x10cm 9 وچوکات پله از پروفیلx4x8cm 

با نصب دوطرف پلیت فلزی به ض امت 1.9

دوملی معه ضد زن  و رن  روغنی در کار 

 اطاق ذخیره با تمام امورات ایجابی ان .

 

  مترمربع 5
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13 

ین فلزی چوکات از پروفیل ساخت و نصب کلک

x5x10cm 1.9 و چوکات پله ازپروفیلx4x8 

سانتی متر معه شیشه چهار میلی وضد زن  1.9

و رن  روغنی در کار اطاق ذخیره با تمام 

 امورات ایجابی ان .

 

  مترمربع 8

 

14 
ملی زرورقداردرکاربام تعمیربودو باش 2ایزوگام 

ت ایجابی پرسونل اطفایه وتشناب ها با تمام امورا
 ان.

 
  مترمربع 235

 

15 

تهیه و فرش مواد سبک از توته خشت پخته به 
سانتی متر در متر بام تعمیربودوباش  0ضخامت 

پرسونل فرش اطاق دخیره با تمام امورات ایجابی 
 ان 

 

  مترمکعب 15

 

16 

 555تهیه و نصب موزایک با مساله مارک 
ش ازمخلوط ریگ سمنت در کاربرنده تعمیر بودبا

پرسونل فرش اطاق ذخیره با تمام امورات ایجابی 
 ان .

 

  مترمربع 53

 

17 
 555تهیه و نصب سرامیک با مارک مساله 

ازمخلوط ریگ و سمنت در کار فرش تشنابها با 
 تمام امورات ایجابی ان .

 
  مترمربع 11

 

18 
تهیه و نصب کاشی کاری برای دیوارهای تشنابها 

ریگ سمنت با  ازمخلوط 555با مارک مساله 
 تمام امورات ایجابی ان .

 
  مترمربع 44

 

19 
فیصد 155رنگمالی ابی دیوار های داخلی 

 پالستیکی دوقلمه با تمام امورات ایجابی ان .
 

  مترمربع 564
 

20 
رنگمالی دیوارهای خارجی ازنوع ویدرشیت 

 دوقلمه با تمام امورات ایجابی ان .
 

  مترمربع 428
 

21 
وه خسی معه کالفیل از اهن ساخت و نصب نا

با تمام امورات x15 35گیچ سایز 18چادر 
 ایجابی ان .

 
  متر 16

 

22 
گیچ  در کار  52نصب و تحکیم اهنچادرصاف 

لبه های اطراف قیچی پوش فلزی اطاق ذخیره 
 مواد با تمام امورات ایجابی ان

 
  مترمربع 12

 

23 
ساخت ونصب قیچی پوش فلزی ازپروفیل های 

x8x8x 5.3 وx3x6 5.3 سانتی واهن
 گیچ با تمام امورات ایجابی ان . 52چادرنالیدار

 
  مترمربع 46

 

  

 میـــــــــــــــــــــزان    
 

 
  

   
 

 
 
 
 

 بااحترام               

 مهروامسا رئی  شرکت  
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انه یی جواراطفایه پوهنتون دفاعی تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ساختمانی چاه سپتیک دوخجدول قیمت گذاری 
  .مارشال محمد قسیم فهیم    

 تفــصــــــیالت        شماره 

 کشورتولید
 واحد قیاسی  احجام  کننده

 قـــیمـــــت 

فی    
 واحد

 مجموعی  

1 
کندانکاری محل چاه سپتیک در زمین قسم دوم وسوم 

 با تمام امورات ایجابی ان .
 

   مترمکعب  167

2 
سن  کاری ازسن  پارچه کوهی در کار دیوازهای 

 چاه سپتیک مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی ان .
 

   مترمکعب  62

3 
فرش جغل در کار فرش چاه سپتیک مطابق نقشه با 

 تمام امورات ابجابی ان .
 

   مترمکعب  4

4 
در کار  125کانکریت بیدون سیخ با مارک مساله 

اف ان مطابق نقشه با تمام فرش گاردتاور و اطر
 امورات ایجابی ان .

 
   مترمکعب  4

5 
در کار رنگ  555کانکریت سیخدار با مارک مساله 

 ها وپوشش مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی ان .

 
   مترمکعب  10

6 
خشت کاری از خشت پخته درجه اول در کار 

دیوارهای سنگکاری وخشت کاری مطابق نقشه با 
 رات ایجابی ان .تمام امو

 
   مترمکعب  8

7 
پلستر کاری روی دیورارهای سنگ کاری و خشت 

 کاری مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی ان .

 
   مترمربع 157

8 
به  525ساخت ونصب سرپوش کانکریتی با مارک 

 با تمام امورات ایجابی ان .x90x12cm 15ابعاد 

 
   مترمکعب  0.2

9 
ملی با تمام امورات  12 ساخت زینه ازسیخ گول

 ایجابی ان .
 

   مترمربع 5

10 
سانتی متر  55به قطر  125بلول کانکرتی با مارک 

 وطول یک متر با تمام امورات ایجابی ان .
   حلقه 2 

11 
انچ درجه اول وطنی درکار هواکش  2نل پالستیکی 

 با تمام امورات ایجابی ان .
 

   متر 1

12 
انچ درجه اول  2تیکی تهیه و نصب زانوخم پالس

 وطنی با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 2

13 
عایق کاری ضدرطوبت از ایزوگام دوالیه در کار 

 کف و دیوار با تمام امورات ایجابی ان .
 

   مترمربع 92

14 
پرانه در اطراف سنگکاری از خاک کنده شده محل 

 .ک کاری با تمام امورات ایجابی انبشمول تپ
 

   کعب مترم 20

15 
کیلومتری دور از  15انتفال خاک کنده شده به فاصله 

 ساحه با تمام امورات ایجابی ان .
 

   مترمکعب  142

  

 میـــــــــــــــــــــزان    
 

 
  

   
 

 
 بااحترام                  

 مهروامسا رئی  شرکت   
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شبکه ابرسانی فاضالب داخلی وخارجی تعمیر برای پرسونل  تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات جدول قیمت گذاری
  .اطفایه پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم    

 تفــصــــــیالت        شماره 

 کشور
 تولید
 کننده

 واحد قیاسی  احجام 

 قـــیمـــــت 

فی    
 واحد

 مجموعی  

1 
لیتره درجه  6111تهیه و نصب ذخیره پالستیکی 

 با تمام امورات ایجابی ان .اول 
 

   باب 1

2 
تهیه و نصب کمود استاده مکمل السباب چینایی یا 

 معادل ان با تمام امورات ایجابی ان 
 

   پایه 1

3 
لیتره درجه اول 81تهیه و نصب بایلر برقی 

 ایتالیوی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان 
 

   پایه 1

4 
سباب چینایی یا تهیه و نصب دستشوی مکمل ال

 معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .

 
   پایه 1

5 
تهیه و نصب شاورایستاده مکمل السباب چینایی یا 

 معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   پایه 1

6 
انچ نکلی چینایی یا  5.2تهیه و نصب شیردهن 

 معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 1

7 
متر x1 1ب تپ غسل زیرشاوربه سایز تهیه و نص

 چینایی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان 
 

   عدد 1

8 
وطنی با  3ppr /2تهیه و تمدید پایپ شش سوت

 تمام امورات ایجابی ان .
 

   متر 20

9 
وطنی با تمام  PPR 1تهیه و تمدید پایت "
 امورات ایجابی ان .

 
   متر 80

10 
وطنی با تمام  PPR "5.2تهیه و تمدید پایپ 

 امورات ایجابی ان .
 

   متر 12

11 
 X0.5X3/4PPR 2/3" 15تهیه ونصب سه دهن "

 انچ ساده وطنی با تمام امورات ایجابی ان .

 
   عدد 8

12 
 X1X3/4PPR 2/3" 15تهیه ونصب سه دهن "

 انچ ساده وطنی با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 5

13 
انچ  X3/4PPR 2/3رجه "د15تهیه ونصب سه دهن 

 ساده وطنی با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 5

14 
 X3/4PPR 2/3درجه "15تهیه ونصب زانوخم 

 انچ ساده وطنی با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 6

15 
 x0.5PPR 5.2درجه "15تهیه ونصب زانوخم 

انچ یک سرداخل چوری  وطنی با تمام امورات 
 ایجابی ان .

 
   ددع 10

16 
انچ x1PPR 1درجه "15تهیه ونصب زانوخم 

 ساده وطنی با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 20

17 
وطنی یا معادل ان با تمام  ppr 6وال کنترولی "

 امورات ایجابی ان .
 

   عدد 6
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18 
وطنی یا معادل ان با تمام  ppr 1.5وال کنترولی "

 امورات ایجابی ان .
 

   عدد 1

19 
دوسربیرون چوری  PPR 1نصب شتت "تهیه و

 وطنی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 5

20 
یک سر برنجی داخل  1PPRتهیه و نصب پیوند "

چوری وطنی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی 
 ان .

 
   عدد 3

21 
برای شبکه فاضالب  PVC 2تهیه و تمدید پایپ "

ل ان با تمام امورات داخلی وخارجی وطنی یا معاد
 ایجابی ان .

 
   متر 24

22 
وطنی یا  25سکچول  PVC 5تهیه و تمدید پایپ"

 معادل ان با تمام امورات ایجابی ان
 

   متر 12

23 
 PVC "2X"5"4  Xدرجه 15تهیه و نصب سه دهن 

وطنی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی  25سکچول 
 ان .

 
   عدد 3

24 
 PVCدرجه 22هن تهیه و نصب سه د

"2X"5"4X   وطنی یا معادل ان با  25سکچول
 تمام امورات ایجابی ان .

 
   عدد 1

25 
  PVC24Xدرجه 15تهیه و نصب زانوخم 

وطنی یا معادل ان با تمام امورات  25سکچول 
 ایجابی ان .

 
   عدد 3

26 
 X2 PVC 5درجه "15تهیه و نصب زانوخم 

م امورات وطنی یا معادل ان با تما 25سکچول 
 ایجابی ان .

 
   عدد 2

27 
 X4 PVC 2درجه "22تهیه و نصب زانوخم 

وطنی یا معادل ان با تمام امورات  25سکچول 
 ایجابی ان .

 
   عدد 4

28 
وطنی یا معادل  5تهیه و نصب پایشویه پالستیکی "

 ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 3

29 
 25سکچول  PVC 5تهیه و نصب سیفون "

 وطنی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 3

30 
 25سکچول  PVC 2تهیه و نصب سیفون "

 وطنی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 1

31 
" سکچول X 2  "PVC 5لیتهیه و نصب بوت

 وطنی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .25
 

   عدد 3

32 
وطنی  25سکچول  PVC  3تهیه و نصب کپ "

 یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 1

33 
تهیه و نصب کاغذ گیر نکلی چینایی یا معادل ان با 

 تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 1

34 

از خشت پ ته با 6X0.8XM  1منهول به ابعاد 

با سر پوش اهن  651مصاله سمنتی مارک 

ب با تمام امورات کانکریتی برای اب و فاضال

 ایجابی ان .

 

   حلقه 2
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35 
سانتی متر  0تهیه و نصب پشم شیشه به ضخامت 

برای ذخیره و پایپ های بیرونی چینایی یا معادل 
 ان با تمام امورات ایجابی 

 
   مترمربع 10

36 
کندانکاری وپرکاری مسیر پایپ اب وفاضالب به 

ازخاک نرمه ساحه با X0.5X0.6M 35ابعاد 
 امورات ایجابی ان . تمام

 
   مترمکعب 9

        میـــــــــــــــــــــزان      
 

 

 بااحترام                

 مهروامسا رئی  شرکت   

 

 

 

 16متر وقطر"185تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق جدول قیمت گذاری
  .فهیم    پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم 

 تفــصــــــیالت        شماره 
 

 واحد قیاسی  احجام 
 قـــیمـــــت 

فی    
 واحد

 مجموعی  

1 
به عمق انج  16حفر یک حلقه چاه عمیق به قطر "

متر توسط دستگاه روتوری با تمام امورات  185
 ایجابی ان .

 
   متر 180

2 

 KW 68.5 زیرابی 9تهیه و نصب واتر پمپ "

25HP  ایتالیوی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی

 ان .

 
   پایه 1

3 

 81سکی ول  PVC 61تهیه ونصب کیسن  "

فلترداربیدون فلتر وطنی یا معادل ان با تمام 

 امورات یجابی ان .

 
   متر 180

4 
جغل کرش نخودی سورت شده در اطراف 

 کیسنگ با تمام امورات ایجابی ان .
 

   مترمکعب 14

5 
پولی ایتلین وطنی یا معادل ان  5یه و تمدید نل "ته

 با تمام امورات ایجابی ان .
 

   متر 200

6 
پولی ایتلین  5درجه " 15تهیه و نصب زانوخم

 وطنی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 3

7 
پولی ایتلین وطنی یا معادل  5تهیه و نصب وال "

 ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 3

8 
برنجی وطنی یا معادل  5تهیه و نصب تنبه وال "

 ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 2

9 
پولی ایتلین وطنی یا معادل  5تهیه و نصب پیوند "

 ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 4

10 
پولی ایتلین وطنی یا معادل  5تهیه و نصب سامی "

 ان . ان با تمام امورات ایجابی
 

   عدد 6

11 
پولی ایتلین وطنی یا معادل  5تهیه و نصب شتت "

 ان با تمام امورات ایجابی ان.
 

   عدد 4

12 
پولی ایتلین  5درجه " 15تهیه و نصب زانوخم

 وطنی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 3
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13 
پولی 5X"1X 2" 15تهیه ونصب سه دهن "
ان با تمام امورات ایجابی  ایتلین وطنی یا معادل

 ان .

 
   عدد 1

14 
اهنی وطنی یا معادل ان با  5تهیه و نصب خمود "

 تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 1

   کلچه 1  تهیه رابرتیب واترپروف وطنی . 15

   ساعت 8  کمپریسورتست جهت پاک کاری چشمه های چاه . 16

   ساعت 8  پمپ تست جهت صفا کاری چاه . 17

18 
برای محکم نمودن MM2 15کیبل فوالدی 

 واترپمپ با تمام امورات ایجابی ان .
 

   متر 370

19 
و X0.2X2 1منهول برای دهنه چاه به ابعاد 

 125ازخشت پخته با مارک مساله سمنتی 
 وسرپوش اهن کانکریتی .

 
   باب 1

20 
دراطراف دهنه چاه به ابعاد  PCCکانکریت 
X0.2X2 5 دهنه چاه .وکف منهول 

 
   مترمکعب 1

21 
کندانکاری وپرکاری مسیر پایپ اب به ابعاد 

X0.6X0.8 55. ازخاک نرمه ساحه 
 

   مترمکعب 10

        میـــــــــــــــــــــزان      

 

 بااحترام                

 مهروامسا رئی  شرکت   

 

 

نفری , یکباب گدام و یک حلقه چاه اب  55ات شبکه برق تعمیرتهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امور جدول قیمت گذاری
 .برای اطفایه    

 تفــصــــــیالت        شماره 
 کشور
 تولید 
 کننده

 احجام 
واحد 
 قیاسی 

 قـــیمـــــت 

 مجموعی   فی واحد   

1 
وطنی  X10MM2  2تهیه و نصب کیبل مسی فکسولی 

 .ری نف 55برای شبکه خارجی تعمیر قرول 
 

   متر 1

2 
درجه اول  W68 LEDتهیه و نصب گرون سقفی 

 چینایی یا معادل ان با تمام اموارات ایجابی ان .
 

   عد 3

3 
درجه اول  W 611 LED تهیه و نصب پروجکتور

 چینایی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   شیت 1

4 
ا وطنی ی A/220V 15تهیه و نصب سویچ یکپوله زیرکار 

  معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   عدد 2

5 
وطنی  X2.5MM2 3تهیه و تمدید سیم مسی فکسولی 

 یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .
 

   متر 12

6 
وطنی با تمام امورات  2/3PVCتهیه و تمدید پایپ "

 ایجابی ان .
 

   متر 12

7 
نی با وط X4MM2  3تهیه و تمدید سیم مسی فکسولی 

 تمام امورات ایجابی ان .
 

   متر 15
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8 
سانتی   X30X20 25تهیه و نصب فیوز بکس فلزی به ابعاد 

وطنی با تمام  X10A/220V  5متر زیرکار معه اتومات 
 امورات ایجابی ان .

 

   پایه 1

9 
 55MMوقطر M 3تهیه و نصب سیخ ارتی بطول 

 ترکی یا معادل ان با تمام امورات ایجابی ان .

 
   عدد 1

10 
وطنی یا معادل ان با  PVCتهیه و نصب پایپ نیم انچ 

 تمام امورات ایجابی ان .
 

   متر 12

   مترمکعب X0.5X0.5 15  2.5کندانکاری وپرکاری به ابعاد  11

   متر 10  ناوار خطر وطنی . 12

13 
وطنی یا  X25MM2 2تهیه تمدید کیبل مسی فکسولی 

 ایجابی ان .معادل ان با تمام امورات 

 
   متر 200

14 
وطنی با تمام امورات   PVC" 5تهیه و تمدید پایپ

 ایجابی ان .
 

   متر 20

   متر 20  ناوار خطر وطنی . 15

16 
تهیه و نصب فیوزبکس مخصو ص فلزی واترپروف 

 جرمنی یا معادل ان .A/380V 63معه اتومات 

 
   پایه 1

17 

معه X60X20CM 85صندوقچه فلزی رویکاربه ابعاد 
اتومات های 

X100A+1X80A+1X50A/380V+1X16A  1  
220Vنفری در داخل تعمیرنصب  55درجوارپنل قرول
 گردد.

 

   پایه 1

18 
وطنی A/380V 152تهیه و نصب مین سویچ اتومات 

بحیث مین سوچ عمومی در داخل منبع برق جوار تعمیر 
 اطفایه وتانک تیل نصب گردد.

 
   عدد 1

19 

وطنی X35MM2 4کیبل مسی فکسولی تهیه ونصب 

ازپنل بورد عمومی جوارتعمیر اطفایه تمدید  MDPاز

 گردد.

 
   متر 90

   متر 85  وطنی . PVC 3تهیه و تمدید پایپ " 20

   متر 85  ناورخطر وطنی . 21

22 
کدانکاری , پرکاری وتپک کاری مسیر کیبل به ابعاد 

X0.5X0.7M 85 ازMDP  الیSPB . 
 

   بمترمکع 30

        میـــــــــــــــــــــزان      

 

 بااحترام            

 مهروامسا رئی  شرکت   
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 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 فورمه ها                                  عنوان فورمه ها

 تضمین آفر: تضمین بانکی   05فورمه امور ساختمان کوچک/

 اظهار نامه تضمین آفر   02ان کوچک/فورمه امور ساختم

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    04فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ ساختمانی امور فورمه

 به مقام محترم ریاست اکمال وخریداری !            

 

 محترماً:           

 

تهیه مواد واحجام پروسه کاری امورات )ساختمانی ,شبکه برق داخلی وخارجی یک جلد کنده شرطنامه معیاری قرارداد    
مترمکعب برای پرسونل اطفائیه وحفر یک  05وابرسانی داخلی و خارجی(اعمار یک باب تعمیر بودباش معه چاه سپتیک 

ضرورت سال مالی  متر برای قوماندانی پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم 185وعمق  16حلقه چاه عمیق به قطر "
1318.   . 

. 
 
 (MOD-1398 – W- C0148-25105  دارای نمبر تشخیصه        

 

 (صفحه امورات فوق ترتیب وتائیداً به مقام محترم تقدیم است .       درقید )         

 

 

 
آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه }فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین 

گردیده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در این 

پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه 

 می نمایند{
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 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/

  ......................بانک درج گردد{}نام و آدرس  بانک:
 ملی ،  وزارت دفاع ریاست تدارکات }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع

 1318/     /     {}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددتاریخ: 

 ....................}شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

 {1318/   /    }منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ  ،.................درج گردد{}نام مکمل داوطلب که  یافتیماطالع 
تهیه مواد واحجام پروسه کاری امورات )ساختمانی ,شبکه برق داخلی وخارجی وابرسانی داخلی و  }برای اجرای 

ائیه وحفر یک حلقه چاه عمیق به قطر مترمکعب برای پرسونل اطف 05خارجی(اعمار یک باب تعمیر بودباش معه چاه سپتیک 

 .1318ضرورت سال مالی  متر برای قوماندانی پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم 185وعمق  16"

 به شما ارائه نموده است. .{  481C0 -W –1398 -MOD-(25105} تحت اعالن تدارکات شماره

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

بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ  .........}نام بانک درج گردد{بر اساس درخواست داوطلب، ما 
را  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب  }مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{مجموعی 

 ده باشد، بپردازیم:مرتکب اعمال ذیل گردی

 تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ (1)

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ (5)

 رنده؛اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب ب (3)

 فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛ (2)

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون. (2)

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   

کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی  درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانتضمین اجرا طبق 

روز بعد از ختم  58( 5( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا )1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (0)
 ..............آفر درج گردد{}تاریخ ختم میعاد اعتبار آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 

 در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 082این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 ................}امضای مسئول مربوط درج گردد{امضا: 

 .....................د{}مهر گردمهر: 

 

 

 

 



 

 

120 

 

 

 اظهار نامه تضمین آفر

 02فورمه امور ساختمان کوچک/

 قابل تطبیق نیست

 

 {                           }  شماره اعالن تدارکات:

   شماره شرطنامه داوطلبی:

 {وجود ندارد}  شماره آفر بدیل:

 6938/   /   }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{ تاریخ:

 

 .........................{ }به: 

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

 ارائه گردد. 

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

}تاریخ درج سر از  ................داد سال درج گردد{}تعاداره برای مدت 

محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد  ................گردد{

 ذیل می باشد:

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -6

تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه  -2

 تسلیمی آفر؛

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

 ارائه شده در آفر؛

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

 طرف داوطلب برنده؛

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

 .داوطلب برنده

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

روز بعد از ختم میعاد  28قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا 

 اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

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

 .....................دارد{

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

 ...............{گردد

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

 ..........}مهر گردد{مهر :  

 

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

 .......................تمام شرکا آفر را ارائه گرد{
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 جرا بانکی )غیر مشروط(تضمین ا

 04فورمه امور ساختمان کوچک/

  ................}نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک: 
 ...................}نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع

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

 ....................}شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

}به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود 

 ارائه شده خانه پری می نماید{

، که ..............}نام مکمل قراردادی درج گردد{اطالع حاصل نمودیم که 

}شماره قرارداد درج منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره 

را که  .......................سال درج گردد{ اه و}روز، ممؤرخ گردد{ 

}نام انجام منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

 ..................قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد{

 عقد می نماید. 

یز عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء ن

 الزم می باشد. 

به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

را بمجرد دریافت  .................{به حروف و ارقام درج گردد 18مبلغ}

اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج 

سال تقاضا ازجانب شما، قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ار

  بپردازیم.

( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به 28این تضمین )

هر کدام .................{درج گردد 19روز، ماه و سال}ما یا الی تاریخ 

که اول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق 

 خ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. این تضمین باید قبل از تاری

اطاق تجارت بین المللی، به  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 )الف( آن میباشد. 21ماده  2استثنای فقرۀ 

 

 }امضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{

 

 بانک{ }مهر

 

 کننده{ اکمال }مهر

 

 

 

 

                                                 
 نماید{}تسمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج می18 

. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تسمین را ( روز بعد از تارید ت مینی تکمیل میباشد28}این تارید )19 
این از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تسمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تسمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف 

( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تسمین، 6( ماه یا )1ک تمدید زمان برای مدت )فورمه درج مینماید:"تسمین کننده)بانک( به ی
 موافقه مینماید"{
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 پرداخت: تضمین بانکیتضمین پیش 

 08فورمه امور ساختمان کوچک/

 دراین پروژه پیش پرداخت قابل تطبیق نیست

}به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود 

 ارائه شده خانه پری می نماید{

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

 ز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{}روتاریخ: 

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

}نام و اطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود،  آدرس قراردادی درج گردد{، که

ل درج }روز، ماه وسامؤرخ }شماره قرارداد درج گردد{ قرارداد شماره 

گردد{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما 

}نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان  بمنظور اجرای امور ساختمان

 درج گردد{عقد نماید. 

عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در 

 مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.  

مبلغ }درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ به 

را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که { به حروف و ارقام درج گردد

نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر 

  از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

ی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت این یک شرط

متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب نمبرش طوریکه پیش پرداخت 

 }شماره و محل حساب درج گردد{دریافت شده باشد 

مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط 

ا تصدیقنامه پرداخت از آن تذکر و قراردادی که در کاپی بیانیه موقت ی

به ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریافت کاپی 

( فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت 81تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )

فاقد اعتبار  {درج گردد 20روز، ماه و سال}تصدیق گردیده، یا به  تاریخ 

 میگردد.  

اطاق تجارت بین المللی،  785منتشره شماره  این تضمین تابع مقرره

 میباشد.

 }امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{

 بانک{ }مهر

 

 

                                                 
( روز بعد از تارید ت مینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تسمین را 28}این تارید )20  

انک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تسمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تسمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این از ب
از  ( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل6( ماه یا )1فورمه درج مینماید:"تسمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از )

 ختم اعتبار تسمین، موافقه مینماید"{
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور  58در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده }
دستور العمل برای داوطلبان،  16ماده  3برای داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند العمل 

دستور العمل  50دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  18انتخاب آفر بدیل مطابق ماده 
رایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان طلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شوبرای دا

  {کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.

 }نام و آدرس اداره درج گردد{میان  ...........}سال، ماه و روز درج گردد{این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده است. ..............دد{}نام و آدرس داوطلب برنده درج گرو ...........................

}نام و نمبر اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد 
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.  ................تشخیصیه قرارداد درج گردد{

 در بر می گیرد:این موافقتنامه موارد ذیل را 

کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت  .1
 داده می شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند. 

ان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختم .5
 مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.

اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا،  .3
 ت نماید. تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخ

2.   
 

 طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

 .................}خانه پری گردد{  مهر در حضور 

 .................}خانه پری گردد{ امضا، مهر، و تسلیم گردید

 .................}خانه پری گردد{   در حضور

 ...........................اینده با صالحیت اداره{}امضا توسط نم  امضا الزام آور اداره:      

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

 

 

 

 

 

 


