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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

. صادر مینماید جدول نیازمندیها 5قسمت اجناس و خدمات ضمنی مندرج  به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 
اوطلبی معلومات د صفحه دراین داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش  نمبرتشخیصیه ،نام

 . درج می باشد

 : شرطنامه این در
 یهمراه با اسناد دریافتمانند فکس، ایمیل و تلکس به معنی انجام ارتباطات طور تحریری  "کتبی"اصطالح  -1

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت
 ع به عوض مفرد بکار برده می شود؛در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جم -2
 به معنی روز تقویمی می باشد.  "روز" -3

قسمتی از وجوه مالی تعهد شده و تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه -2ماده 
 ه عبارتوجو .گیردبه کار می  صادر گردیده استبه منظور آن  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهرا برای تادیات 

از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی،  اختصاص داده شده برای ادارات از هر نوع منابع پولی
 کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد. 

داوطلبی و اجرای اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.1 فساد و تقلب -3ماده 
 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن را قرارداد

دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به  درخواست،از فساد: عبارت  -1
 را تحت تاثیر قرار دهد. ( صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان تدارکات

هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات تقلب: ارتکاب  -2
 و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

اداره که به منظور بدست تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان  -3
 آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به عبارت از اجبار:  -4
 ا غیر مستقیم می باشد.ان به صورت مستقیم یمنظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

 تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکاتعبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5
 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط

، اجبار یتبانمستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، که ای را اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده  3.2
 نماید. می یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو 

، موضوع را ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3
  ارجاع می نماید. در اسرع وقت به مراجع ذیربط 

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک 1فقره )تکاب اعمال مندرج در صورت اریا قراردادی را داوطلب اداره  3.4
 . نمایددر مراحل تدارکات محروم می 

یادداشت ها و سایراسناد مربوط حسابات، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5
 فراهم نماید.  موظف از جانب اداره مفتشین به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط 

 داوطلب -4ماده 
 واجد شرایط

 

 ه معلومات داوطلبیحصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  تابعیت هرکشوری رامیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1
ا بوده و ییک کشور در ثبت  ساکن، تبعه و یا ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. داشته باشن

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد. مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید
با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت انجام خدمات مشورتی برای تهیه طرح،  داوطلب هرگاه 4.2

ا  ییا درگذشته ارتباط داشته و  مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال حاضر اسنادمشخصات، وسایر 
 این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده تدارکاتی ارائه نموده باشد )یک آفر را درعین مراحل  بیشتر از

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع،  وقوعدر صورت تضاد منافع واقع می گردد.  (مجاز باشد

و   بان محروم شدهعقد نماید. لست داوطلمحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3
 قابل دریافت می باشد. ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه تحت 

 .تشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط می باشند که تضاد منافع نداشته باشند 4.4

 ، در غیر آنقابل قبول اداره باشد ارایه نماید. کهبه شکل داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  4.5
 تدارکات اجراات صورت می گیرد. طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3طبق هدایت فقره )

و اجناس  -5ماده 
واجد ضمنی   خدمات 
 شرایط 

صفحه می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1
 باشد.  معلومات داوطلبی

تاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  5.2
  به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.  همربوط

پروسس شده و یا در نتیجه ساخت، پروسس و  استخراج، کشت، تولیدبارت از کشور است که اجناس در آن بع اصطالح من 5.3
 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی   طی و یا
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 شرطنامه محتویاتب.  

های  بخش -6ماده 
 شرطنامه

های ذیل می باشد. تمام ضمایم صادره طبق  قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1
 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش
 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 
 معلومات داوطلبی صفحه  :2قسمت 
 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 
 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 
 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد: 3بخش 
 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 
 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 
 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 
  

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

ذکر  صفحه معلومات داوطلبیطوری که در  ویده تقیماً از اداره و یا نماینمس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3
  شرطنامه و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشد شده،

عدم ارائه  بررسی نماید. داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4
  شده میتواند. رد آفر منتج به شرطنامه مندرجخواست شده معلومات یا اسناد در

توضیح  -7ماده 
 شرطنامه

صفحه بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1
( روز در داوطلبی 4در داوطلبی باز و )( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) معلومات داوطلبی

( روز توضیح کتبی را به داوطلب 3میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت )ختم قبل از مقید 
سال رارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ا

 میگردد. 

 2ند و ب تدارکات طرزالعمل کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2
 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 24 ماده

بل ق اشتراک در جلسهد، از داوطلب برای میتوان دارها پیرامون مندرجات شرطنامه، االتجواب به سو توضیح و به منظور 7.3
 دعوت نماید.  داوطلبیمعلومات  صفحهدر  مندرجوقت  محل، تاریخ و ازداوطلبی در

( روز قبل از تاریخ 3)داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4
  جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. اری برگز

تهیه شده بعد از جلسه درمدت  ارایه شده در جلسه و جواباتاالت وجوابات جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سوگزارش  7.5
  میگردد. ارسالنموده اند،  داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ( روز به تمام 5)حد اکثر 

 ثر نمی سازد. را متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیدر جلسه  داوطلب عدم حضور 7.6

تعدیل  -8ماده 
 شرطنامه ها

 تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.1

ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال صادر ضمایم  8.2
 میگردد. 

جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر  داوطلبان قراردادن وقت کافی برای به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3
 تمدید نماید.دستورالعمل این  24 ماده 2 بند در مطابقت با ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 
 داوطلبی

ونه گهیچ  ینتیجه مراحل تدارکاتاداره بدون در نظر داشت تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1
 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس

 بان آفرز - 10ماده 
اسناد د. درمشخص گردیده ترتیب میگ صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1

لزوم در صورت اداره می تواند  ،میگرددحمایوی و سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه 
   می گردد. استناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیح جهتترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. 
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اسناد شامل  -11ماده 
 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 11.1
این  15و  14، 12 مواددرمطابقت با  قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛
 ؛ این دستور العمل 21درمطابقت با ماده و یا اظهارنامه تضمین آفر درصورت لزوم تضمین آفر  -2
 ؛این دستورالعمل 22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3
  ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4
 ؛این دستورالعمل 17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارک  -5
 دستورالعمل؛این   30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات تثبیت مطابقت  مدارک اسناد و -6
صورتی قبولی دراین دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  آفر
 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 فورمه - 12ماده 
  تسلیمی آفر و جدول

 قیمت های 

شخص بدون کدام تغییر خانه پری گردیده و  توسط   () فورمه های داوطلبی 4قسمت شامل در   تسلیمی آفر فورمه 12.1
 امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.   ا صالحیت داوطلبب

آن را به صورت مناسب طبق اصل آن با استفاده از  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2
)رئیس،  مهر و امضا شخص با صالحیت از دو بعترتیب  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  موجود درفورمه های 

 نماید.تسلیم معاون یا نماینده با صالحیت( 

 آفرهای بدیل -13ماده 
 د. از قبولی آن تذکر رفته باش معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  13.1

قیم آفر  -14ه ماد
 و تخفیفات 

قیمت باید درمطابقت با شرایط ذیل های تسلیمی آفر و درجدول  ارایه شده توسط داوطلب درفورمهو تخفیفات  قیمت ها 14.1
 د. باش

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول اقالم و قیمت ها برای تمام بخش ها  14.2

 .  دمی باش،  قیمت مجموعی آفر تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3

 خویش( 3)فورم شماره آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 14.4
 در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود. نماید.  پیشنهاد و جدول قیمت

 یجدید شرایط بین الملل ویرایش سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5
، تذکر رفته است معلومات داوطلبی صفحهطوریکه در پاریس،  منتشره اطاق بین المللی تجارت (Incotermsتجارت )

 می باشد. 

معلومات  صفحهاینکه در نمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  14.6
دستورالعمل این  30طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده و مطابق ماده  داوطلبی

ه اشد، آفر ارایه شدمیگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب رد
 ظر گرفته می شود. رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در ن با قیمت ثابت

ام تمدر روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت ها برای  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7
 2 جزدر صورت عدم ارائه قیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدبخش ها و 

داوطلب  می تواند در صورتیکه آفر های تمام میباشد.  قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 1فقره )
  را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند بخش ها در عین زمان باز

 اسعار آفر -15ماده 
ر طوری دیگ معلومات داوطلبی صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 15.1

 تذکر رفته باشد. 

 تثبیتاسناد  -16ماده 
 قسمت  مندرجتسلیمی آفر  باید فورمهداوطلب  دستورالعمل،این   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1 اهلیت داوطلب

نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته را خانه پری  (داوطلبیفورمه های  ) 4
 نمیشود. 

 اسناد ثبوت -17ماده 
واجد شرایط بودن 

خدمات  اجناس و
 ضمنی

دول ج که شاملور منشآ تولید اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتتثبیت واجد شرایط بودن  به منظور 17.1
 د.نمایخانه پری دستورالعمل  این  5درمطابقت با ماده را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  شاملهای قیمت 

تثبیت  اسناد – 18ماده 
تطابق اجناس و خدمات 

 ضمنی آن

، داوطلب و معیارهای مربوط آن شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1
 5قسمت  مندرجمعیارات  با مشخصات تخنیکی واجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر باید ضم

 ه نمایند.ارای (نیازمندی ها جدول)

نوشته جات، نقشه جات و اعداد و ارقام بوده  میتواندک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه مدار 18.2
 جوابگو بودن و مشخصات تخمینی آن و نشان دهندهو شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 
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آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند  دمات ضمنیاجناس و خ
 توضیح انحرافات و استثنآت از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید. 

کارآیی و سایر ملزومات برای منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3
 تهیه نماید. را معلومات داوطلبی صفحهوم اجناس درجریان مدت مشخص در امناسب و مد

دول که در ج ها توسط اداره ککتال وعالیم تجارتی و  موادمعیار های تعیین شده برای شیوه تولید/ساخت، پروسس  18.4
بمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه سایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود  صرف نیازمندیها درج گردیده،

را در معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ  اجناس مطابق با سایر داوطلب می تواندنمی سازد. 
 ارایهاشد را ب نیازمندیهامندرج جدول  بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندیصورتی که جوابگوی نیاز

 نماید.  

اسناد  -19ماده 
اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر داشت حاالت ذیل قابل  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  19.1
 قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب اجازه  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1
اجازه تولید کننده به داوطلب جهت  که نشان دهنده فورمه های داوطلبی () 4قسمت نامه تولید کننده را در فورم شامل 

 ارایه نماید؛  را دمی افغانستان باشجمهوری اسالعرضه اجناس مربوط در 

در جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی نداشته و  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2
لفیت انجام مک به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و توانمند و مجهز را   با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد 

   نماید؛ به اداره معرفی، طوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته های عرضه پرزه جات

 را بر آورده نماید. )معیارهای ارزیابی و اهلیت(  3قسمت  شرایط اهلیت مندرج  از هریکباید داوطلب  -3

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2
 زیر می باشد: 

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

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

 تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛ -3

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی  -4
 شد؛از سایر شرکا می با

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

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

( فیصد و شریک اصلی حد اقل 25برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل ) 19.3
ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 40)

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. 100ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )
 وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

میعاد  -20اده م
 اعتبار آفرها

نمی تواند در داوطلبی های ملی ید. این مدت درج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1
بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این  ( روز90از ) کمتر

روز بوده  120از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر در داوطلبی بیشرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 
 نمی تواند. 

کتبی مطالبه نماید. در صورت تمدید میعاد  طور از داوطلب آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2
تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش میعاد اعتبار اعتبار آفر، 

 مسترد وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید  در صورت رد درخواست .تغییرات وارد نماید
 گردد.  می

 آفر تضمین -21ماده 
ا آفر بدون تضمین آفر ی تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1

   اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2
 تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

 هر گاه نهاد صادر کننده هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2
نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی موقعیت داشته باشد، باید خارج از جمهوری اسالمی افغانستان تضمین آفر 

 نماید.  تضمین آفر را  ضمانت افغانستان اجرای 

و یا فورمه  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3
 ، ترتیب گردد. منظور گردیده باشدهای دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره 
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 د. باش پرداختبا درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل ،  این دستورالعمل 21 ماده 5بند  هدایت در صورت تطبیق -4

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

ز میعاد اعتبار آفر و ر ایشتب( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین  20 ماده 2بند مطابقت با اعتبار تضمین آفر در میعاد -6
 .یا میعاد تمدید شده آن باشد

این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد،  21( ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 21.3
ده رد د، غیر جوابگو پنداشته شنباشتمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر 

 می گردند. 

مسترد   به آناندستورالعمل این   44 طبق ماده  داوطلب برندهاز عقد قرارداد با بعد  وفق مآفر داوطلبان غیر  تضمین 21.4
 .میگردد

 در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 21.5

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

 جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -2

 ؛قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه عقد اجتناب داوطلب برنده از -3

 داوطلب برنده؛توسط فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  -4

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

بنام داوطلب مشترک  فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6
 یجادموافقت نامه ا باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام تمامی شرکای شامل

  ترتیب گردد.   داوطلبی( فورمه های) 4 قسمت شاملداوطلب مشترک 

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی صفحهطبق  هر گاه  21.7

این دستورالعمل از  20ماده  2 انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1
 این امر مستثنی است؛ 

را  اجراء تضمینامضای قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل این 43، طبق ماده داوطلب برنده درصورتیکه -2
 تهیه نموده نتواند. دستورالعملاین  44 درمطابقت با ماده

برای عقد قرارداد با غیر واجد شرایط ، صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت        
 از آن تذکر رفته باشد.   صفحه معلومات داوطلبی مشروط بر اینکه در  نماید.اعالم همان اداره 

 امضاء آفر  -22ماده 
کلمۀ ترتیب و با عالمه این دستورالعمل  11 ادهمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1

ات معلوم صفحهنماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمۀ "کاپی" عالمه گذاری شده و به تعداد مندرج "اصل" عالمه گذاری 
 . درصورت موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بودتسلیم گردد.  داوطلبی

 

  د. نماینده قانونی داوطلب امضاء گردباید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

ا امضا ر توسط شخصیکه آفر  هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که 22.3
 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب ننموده 

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -23ماده 
 آفر  و عالمت گذاری

ً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.1 در ن آ آفر ها در صورت تذکر یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصا
 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحه

آفرهای بدیل،  به شمولآن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1
و باالی آنها  سربسته گذاشته ده شده باشد، در پاکت های جداگانهدستورالعمل اجازه دااین  13 درصورتیکه طبق ماده

اجراآت  متباقی در داخل یک پاکت گذاشته شوند. حاوی اصل و کاپی های آفرپاکت ها بنویسند.  "اصل" و "کاپی" کلمۀ
 صورت میگیرد.  این ماده  3و  2 های بند در روشنی 

  معلومات داوطلبی ارسال میگردند. صفحهطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -2

 آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:های  تپاک 23.2

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1
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   باشد؛ 24 ماده 1تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -2

 صفحه و هر نوع توضیحات اضافی مندرج  1ماده  1نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3
  معلومات داوطلبی باشد. 

  باشد.  27ماده  1مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -4

بازگشایی قبل از وقت آن  مفقود شدن محتویات و ول تعویض/ئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3
  نخواهد بود. 

 میعاد  –24ماده 
 هاتسلیمی آفر

 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج مفر ها باید قبل از ختم میعاد آ 24.1

صورت   تمدید نماید. در اینمیعاد تسلیمی آفر ها را ،  8 لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2
 .  ادامه می یابدمیعاد تسلیمی تمدید شده در طول تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب 

آفر  –25ماده 
 وقت های نا

 رسیده

 د. نمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 25.1

 -26ماده 
، انصراف

تعویض و تعدیل 
  هاآفر

وطلب با صالحیت دا سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  26.1
امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف 

 باید: بوده و این اطالعیه تعدیل شدهآفر های تعویض، انصراف یا اطالعیه کتبی توام با نماید. 
ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -1

  "انصراف"، "تعویض" یا "تعدیل" نشانی شده باشد.
 توسط اداره دریافت شده باشد.   ها قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر -2

  از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد.  در صورت انصراف 26.2

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر   در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3
 تواند.  صورت گرفته نمیآفر اعتبار تمدید شده طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 آفر گشایی – 27ماده 
تذکر رفته، باز  یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخاداره آفر های دریافت ش 27.1

معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . می نماید
 درج گردد.

 

"انصراف" نشانی شده و قبل از ختم  ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهگشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2
اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید. هر  را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهمیعاد تسلیمی آفر ها 

ر ها گردد. انصراف از آفباشد، باز میارائه شده نصالحیت نامه توام با گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ "انصراف" 
است. صالحیت نامه موجودیت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز  صرف در صورت

گاه  باز خواهد شد.  هر ای که با کلمۀ "تعویض" نشانی شدهدر جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر ه
صالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در  توام بانشانی شده با کلمۀ "تعویض"  آفر پاکت آفر

صورتی موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه مربوط 
ل باز و محتویات آن به تفصی در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ "تعدیل" نشانی شده،

تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر خوانده می شود. 
باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر 

 ها میگردند. 
  

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل، موجودیت تضمین  27.3
آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف 

در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر  اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بدر صورت که در 
 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1اینکه مطابق بند 

و  هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء 27.4
 ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید. ئبمنظور مص

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 محرمیت -28ماده 
پیشنهاد  اهلیت داوطلبان و بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1

 افشاء گردد.  نبایدالی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادا

یکی تخنارزیابی ، ارزیابی مالی و مقایسه، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2
 میگردد.وی  منجر به رد آفر بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادو ارزیابی 
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 را درهر ادارهعقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با  آفر گشایی الی زمان ، از28 ماده 2علی الرغم بند  28.3
 داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.  مراحل مورد مربوط به 

ارزیابی  - 29ماده 
 ابتدایی 

 تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می نماید:اداره ارزیابی ابتدایی را جهت   29.1

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

 قابل اعتبار است؛ صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -2

 مغایرت با شرایط شرطنامه تحویل گردیده است؛آفر بدون انحرافات عمده یا  -3

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

 فوق آفر رد میگردد.  29ماده  1در صورت عدم رعایت بند  29.2

توضیح آفر  –30ماده 
 ها

مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1
، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات صورت گرفته و نمیتواند در محتوا در خواست،

 ون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. هر نوع توضیح ارایه شده بدمحاسبوی را قبول نماید. 

جوابگویی  -31ماده 
 آفرها

 تشخیص میدهد. آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  31.1

رطنامه ش با معیارات، شرایط و مشخصات مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2
 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شواستثناء و از قلم اباشد. انحراف، 

 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشکارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1

بر خالف  اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را با ناسازگاری -2
 ؛یدنمامحدود  شرطنامه 

 باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داوطلبان گردد.  در صورت تصحیح، -3

تاگی یا قلم اف و بعداً با اصالح انحرافات، استثناترد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3
 جوابگو نمیگردد. 

عدم  – 32 ماده
و  انطباق، اشتباهات،

 از قلم افتادگی

  را که عمده نباشد، مد نظر نمی گیرد.  آفر در عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.1

به معلومات ضروری یا سندی را  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2
غیر عمده مطالبه نماید. تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط  منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی

 در صورت عدم ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند.  به قیمت آفر بوده نمی تواند.

 تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذیل صورت میگیرد:  32.3

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی فی واحد با قیمت مجموعیدر صورت عدم توافق قیمت  -1
ح کدام عالمه اعشاری درقیمت فی واحد بیجا تحریر یبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر تصحیح میگردد.

 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد
ا ی موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل جمع درصورت -2

 حاصل تفریق باید اصالح گردد؛
نکه ای اعتبار خواهد بود، مگر و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

جات داشت مندر درنظر با حسابی باشد، که درینصورت مبلغ به ارقام شده به حروف مربوط به اشتباه مبلغ ذکر
 اعتبار خواهد بود. ( فوق مدار2( و )1اجزای )

داد وی غیر قابل استر و تضمین آفروی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتطلب تصحیح وهرگاه دا 32.4
 اجرا می گردد.  21ماده 1بند  ( 2) جزءمطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر دانسته شده

 –34ماده 
ارزیابی 
 تخنیکی

 

تمام معیارات و شرایط مشخص در شرایط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  34.1
 عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

مت قس مندرج شرایطتمام انحرافات با   یایر یاز مطابقت بدون تغ، جهت اطمینان دستورالعملاین  18 ماده مطابق اداره  34.2
 می نماید. بررسی جنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5

تبدیل به  - 35ماده 
 اسعارواحد

را به واحد پولی  باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1
 ، تبدیل می نماید. معلومات داوطلبی صفحهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحمشخص در 
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 ترجیح -36ماده 
 داخلی

 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.1

 این ماده ارزیابی میگردند. و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1 مالی ارزیابی  37ماده 

 مد نظر می گیرد:آفر ها موارد ذیل را در جریان ارزیابی  اداره 37.2

بقت رمطادکه  تذکر رفته و قیمت آفر معلومات داوطلبی درصفحهطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -1
 ارایه گردیده؛  14 با ماده

 ؛31 ماده 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2
 ؛14مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت تعدیل -3
 معلومات داوطلبی صفحهمندرج ناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  تعدیل قیمت -4
 تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -5

 مد نظر نمی گیرد:اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر،  37.3

بر اجناسیکه در جمهوری اسالمی افغانستان توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1
 صورت اعطاء قرارداد؛ تولید شده باشد در

بر اجناسیکه در خارج از جمهوری اسالمی هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2
   اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد افغانستان تولید شده 

 در صورت تذکر در آفر.برای تعدیل قیمت درجریان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

شرایط و  ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی،14 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4
عوامل اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات  معیار های تدارک

 باشد.  36 ماده 3ها و معیارات باید مطابق بند  فکتور ها، روشباید به مبلغ پولی بیان گردد. در نظر گرفته شده 

خویش را ارایه  قیمت ، داوطلبان می توانند برای یک یا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5
 براینموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک داوطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی 

مشخص می تذکر رفته  (معیارات ارزیابی و اهلیت) 3قسمت در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص
  گردد. 

انجام مذاکره در روش اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید.  37.6
 تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

 ذکر نرفتهتکه از آن در شرطنامه را لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7
 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد. 

مقایسۀ  - 38ماده 
 آفرها

اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه  38.1
 جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

وابگو جدر صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل  38.2
تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه 
آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی 

  لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد. شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت

ارزیابی  -39ماده 
 برنده بعدی داوطلب

، برنده داوطلببمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.1
 ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.  

 

  صورت میگیرد.  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

یر جه ارزیابی، منتج به غیعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3
 انجام می دهد.   نازلترین قیمتآفر بعدی دارای  و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باگردیده  آفر جوابگو شدن

 

 ادارهحق  -40ماده 
برای قبولی یا رد یک 

 یا تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات تخنیکی، شرایط  40.1
داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارک )اسناد( سازش 

خ طلبان فسداوع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین مناف
 نماید.

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو
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 شرایط  – 41ماده 
 اعطاء

یت اجرای رضاارایه نموده و توانایی  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1
  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  بخش قرارداد را

حق  –42ماده 
در تعدیل مقدار 

زمان اعطای 
 قرارداد 

مشخص  (جدول نیازمندیها) 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1
یرنده در برگ تجاوز ننموده و داوطلبی معلومات صفحهاز فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،گردیده

 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد.  هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیار

 – 43ماده 
 اعطای قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد  43.1
نماید، در صورتیکه میدر حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 

اوطلب آفر به د یز منظوری این کمیسیون، نامه قبولقرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد ا
  برنده ارسال می شود.

تضمین  -44ماده
 اجراء

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 44.1
می باشد، ارایه  )فورمه های قرارداد( 8قسمت مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 

 نماید.

عدم ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین آفر و یا  44.2
ن ا نازلتریب می گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به داوطلب بعدی که آفر جوابگو آفراجرای اظهار نامه تضین 

 قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید.  

امضای  -45ماده 
 قرارداد

 اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در طی  45.1
 ( روز10ت )داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مد ارسال می نماید. میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده

 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  بعد از دریافت

 اطالع -46ماده 
داوطلبان غیر به 

 برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.1
 نماید.می و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات، مشخصات  46.2
در ویب سایت اداره و ویب سایت  تدارکات ، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانوناداره و قراردادی

 هایی که اداره تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر می کند.

حق –47 ماده
  شکایت داوطلب

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خویشرا به اداره  47.1
 ارسال نماید. کمیته بررسی اداریو در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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 معلومات داوطلبی هدوم:  صفحقسمت 

 

 عمومیات الف.  

دستورالعمل  1ماده 
 برای داوطلبان

 باشد. می دفاع ملیوزارت   فرمایش دهنده:

 نی( قلم پرزه جات ماش33و) ی( قلم مواد خام طباعت10وتدارک ) هیته :نام و شماره این داوطلبی
 باز(  ی)ازروش داوطلب1399 یمال زسالیمخابره ستردرست استیرمطبعه ضرورت   یاالت صنعت

MOD-G-N00048 -25212:شماره داوطلبی 
 

MOD-G-N00049 -25212:شماره داوطلبی 

  10040فند  کایستیس یاریبودجه: اخت 

 بخش ها:دوالت    تعداد

 قرارداد: باالمقطع نوع

 

دستورالعمل برای  4.1ماده 
 داوطلبان

 باشند:داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی 

 .درج گردد "قابل تطبیق نیست    

دستورالعمل برای  4.3ماده 
 داوطلبان

  لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:
 www.ageops.net 

دستورالعمل برای   5.1مادۀ 
 داوطلبان

 وخدمات ضمنی آن ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند:اجناس 

   "قابل تطبیق نیست"  

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  6.3مادۀ 
 برای داوطلبان

 شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: 

 ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا -1
 www.mod.gov.afویب سایت وزارت دفاع ملی    -2

   www.npa.gov.afویب سایت اداره تدارکات ملی 

دستورالعمل  7.1مادۀ  
 برای داوطلبان

 جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد:

 ریاست ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی { 

 اجناس { تدارکات }امریت

0202612096       0202612110 

روز  10( حکم سی ام طرزالعمل تدارکات،درخواست توضیح در داوطلبی باز حد اقل باید 1نوت: در مطابقت به فقره )
 تقویمی قبل از میعاد معینه تسلیمی آفرها ارایه گردد.

دستورالعمل برای  7.3مادۀ 
 داوطلبان

 قابل تطبق نیست جلسه قبل از داوطلبی 

 

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل  10.1 ماده
 برای داوطلبان

 ارایه گردد.   / پشتودری  آفر به زبان

http://www.ageops.net/
http://www.mod.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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دستورالعمل  11.1ماده 
 برای داوطلبان

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

اسناد ثبوت اهلیت، تعهدنامه امضاء شده مبنی براینکه داوطلب  ،1397سال  مالیاتیحسابات اسناد تصفیه کاپی جواز فعالیت با اعتبار، 
از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحالل قرار ندارد، تعهد نامه مبنی بر نداشتن تضاد منافع و تعهد نامه مبنی بر 

 . باالثر تخلف در تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراک در داوطلبیعدم محکومیت 
 

تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب باید بصورت درست 
 و مکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی داده شده باید توسط رئیس، معاون و یا نماینده با صالحیت امضا و مهر گردد. 

داوطلب مکلف است، جدول قیمت های ارائه شده در آفر خویش و فورم معلوماتی اهلیت داوطلب را پس از مهرو امضاء داوطلب 
 نماید)اسکاشتپ (بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

 

دستورالعمل برای  13.1 ماده
 داوطلبان

 .رائه آفر های بدیل مجاز نمی باشدا

 

دستورالعمل برای  14.5ماده 
 داوطلبان

 می باشد.  2010  DDP ,(Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )

( 1) 14.6 ماده
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

ریاست مخابره واقع مطبعه ریاست مخابره قرارگاه وزارت دفاع ملی پل محمودخان کابل   دیپو های محل مقصد:
 افغانستان 

تمامی مصارف الی محل تسلیمی با محصول گمرکی، تکس ، کرایه حمل و نقل و تخلیه اجناس در محل مقصود به عهده 
 میباشد. داوطلب

دستورالعمل  14.5 ماده
 برای داوطلبان

ریاست مخابره واقع مطبعه ریاست مخابره قرارگاه وزارت دفاع ملی پل محمودخان کابل   دیپو های مقصد نهایی:
 افغانستان 

را در قیمت های ارائه شده شان تذکر دهند و همچنان قیمت مجموعی بدون  BRTداوطلبان باید نرخ مناسب مالیات داخلی 
 تکس را در جدول قیمت ها در نظر گرفته ارائه نمایند.

 مراجعه گردد. www.mof.gov.af/taxمزید در باره مالیات در افغانستان به سایت  جهت معلومات

دستورالعمل برای  14.6 ماده
 داوطلبان

 یل "نیست."قیمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعد

دستورالعمل برای  15.1 ماده
 داوطلبان

واحد پولی جمهوری اسالمی افغانستان قیمت آفررا که مربوط مصارف صورت گیرنده به همان  است به مکلفداوطلب 
 پول  میباشد، نرخ بدهد.

 میباشد. افغانی  اسعار ویا واحد پول 

دستورالعمل برای  18.3 ماده
 داوطلبان

 قابل تطبیق نیست   : مدت کارآیی اجناس

  

دستورالعمل برای  19.1 ماده
 داوطلبان

 ضرورت نیست   :نامه تولید کننده اجازه

دستورالعمل برای  19.1ماده 
 داوطلبان

 قابل تطبیق نیست: برایخدمات بعد از فروش 

دستورالعمل برای  20.1ماده 
 داوطلبان

 می باشد. روز (90) -نودمدت اعتبار آفر }

دستورالعمل  21.1ماده 
 برای داوطلبان

 است. الزم  تضمین آفر 

 5تضمین آفر صادرشده توسط یکی از  بانک های معتبر, که راجستر شده در د افغانستان بانک بوده و مطابق محتویات فورم شماره  
  روز اعتبار داشته باشد.   118( 28+90میعاد تضمین بانکی آغاز از یوم آفرگشایی باید حد اقل )شرطنامه ارائه گردد. 

دستورالعمل  21.2ماده 
 داوطلبانبرای 

 .می باشدقرار ذیل  برای مقدار تضمین آفر

 ( یکصدوپنجاه هزارافغانی 150000الت دوم مبلغ ) هزارافغانی سه صد( 300000مبلغ ) الت اول 

مین آفر بشکل و نوعیت اخذ تضویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود )افغانی( مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی 
 میباشد. گرنتی ) تضمین نامه بانکی( بانک

پول همچنان  و تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.
 نقد قابل قبول نمی باشد.

http://www.mof.gov.af/tax
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دستورالعمل برای  21.7ماده 
 داوطلبان

 قابل تطبیق نیست. 

برای دستورالعمل  22.1ماده 
 داوطلبان

 کاپی آفر: قابل تطبیق نیست 

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

دستورالعمل برای  23.1ماده 
 داوطلبان

 آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند. "نباید"  داوطلبان 

دستورالعمل برای  23.1ماده 
 داوطلبان

 .قابل تطبیق نیست  در صورت که ارائه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد، روش 

دستورالعمل برای  23.2ماده 
 داوطلبان

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

 یاالت صنعت نی( قلم پرزه جات ماش33و) ی( قلم مواد خام طباعت10وتدارک ) هیته : اسم پروژه:
 باز(  ی)ازروش داوطلب1399 یمال زسالیمخابره ستردرست استیرمطبعه ضرورت  

 

دستورالعمل برای  24.1ماده 
 داوطلبان

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

 0202612110       0202612096اجناس { تدارکات ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی { }امریت

 میباشد.  1/1399 /27     قبل از ظهر مورخ  10:00االجل برای تسلیمی آفرها: ساعت ضرب 

 دستورالعمل برای 27.1ماده 
 داوطلبان

 ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا کابل  افغانستان آدرس:

 1399/ 1  /  27   تاریخ:

 قبل از ظهر به وقت کابل صورت خواهد گرفت.  10:00وقت:  

گشایش آفر ها همزمان در عین روز بعد از اخذ آفر ها در محل و آدرس تذکر داده شده فوق 
 صورت میگیرد.

نوت :درصورتیکه تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، آفر ها در روز بعدی کاری در همان ساعت 
 از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی صورت میگیرد.

دستورالعمل   27.2ماده 
 برای داوطلبان

مجاز باشد، روش های مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان 23ماده  1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 
 خواهد بود. قابل تطبیق نیست  گشایش آفرها

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  35.1ماده 
 برای داوطلبان

 شوند.میآفرهای ارائه شده به واحد های پولی مختلف، به واحد پولی افغانی تبدیل 

 است.  د افغانستان بانک منبع نرخ تبادله 

 آفرگشائی روز تاریخ تبادله اسعار: 

دستورالعمل  36.1ماده 
 برای داوطلبان

ترررررررررررجیح ترررررررررردارکات از منررررررررررابع داخلرررررررررری مطررررررررررابق حکررررررررررم چهررررررررررارم طرزالعمررررررررررل ترررررررررردارکات ومتحررررررررررد المررررررررررال شررررررررررماره   
NPA/PPD/C20/196.تطبیق می گردد 

بررره ت سرررری از مررراده هفررررتم قررررانون تررردارکات، ادارات ترررردارکاتی مکلرررف انررررد، جهررررت تشرررویق و حمایررررت از سررررمایه گررررذاری و تولیرررردات 
 دات داخلی را طور ذیل در پروسه های تدارکاتی خویش، عملی نمایند:داخلی، موارد حد اعظمی مقدار ترجیح تولی

 ( فیصد؛25. تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی؛)1

 ( فیصد؛10.شرکت های داخلی وشرکت های خارجی مقیم افغانستان در مقایسه  شرکت های خارجی غیر مقیم )2

دارنرررد و یرررا متعهرررد بررره داشرررتن قرررراردادی فرعررری داخلررری مررری  (Joint Venture.شررررکت هرررای خرررارجی کررره شررررکای داخلررری )3
 ( فیصد5باشند، در مقایسۀ سایر شرکت های خارجی)

 (فیصد.5.داو طلب داخلی زن در مقیاسه با داوطلب داخلی وداو طلب خارجی مقیم افغانستان )4

قرررانون تررردراکات اسرررت وداو مررراده سررروم  3(ایرررن حکرررم، اشرررخاص حکمررری منررردرج جرررز 1.منظرررور از "داو طلرررب "در اجررررای فقرررره )5
(ایرررن حکرررم عبرررارت از شخصررری حکمررری اسرررت کررره مالکیرررت و اسرررهام آن متعلرررق بررره 1فقرررره فقرررره ) 3طلرررب داخلررری زن منررردرج جرررز 

 ( فیصد کارکنان آن متشکل از زنان باشد.50زنان بوده و حد اقل )

 (تعدیل گردید((7(و)3(وبعد ازآن به ترتیب به)2شماره فقره های)

حمایررررت ازتولیرررردات داخلرررری جهررررت رشررررد اقتصررررادی ، افررررزایش میررررزان اشررررتغال وسرررررمایه گررررذاری،اداره ترررردارکات عالترررراً برررره منظررررور 
 ملی حسب ضرورت،ازتولیدات داخلی تعریف آتی ارایه میدارد:
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تولیرررررردات داخلرررررری:در پروسرررررره ترررررردارکاتی برررررره آن دسررررررته مررررررواد قابررررررل مصرررررررف نهای)جنس/محصررررررول(اطالق میگررررررردد کرررررره حررررررد 
 سس ان در داخل کشور انجام شده باشد.(فیصد طراحی وپرو50اقل)

 با توجه به موارد فوق اداررت مکلف به رعایت مراتب آتی در پروسه های تدارکاتی میباشند:

.اداره جهرررت تشرررویق افرررزایش میرررزان اشرررتراک تولیرررد کننرررده کررران داخلررری درمراحرررل تررردار کات،درشررررطنامه هرررای خرررویش معیرررار 1
درنظررررر نگرفترررره، بلکرررره میررررزان توانررررای تولیررررد ماهانرررره/ربعوار/ یررررا سررررالالنه تولیررررد کننررررده را حجررررم معررررامالت سرررراالنه را برررررای آنرررران 

 باتوجه به میزان نیازمندی ماهانه/ربعوار یا ساالنه خویش منحیث معیار  تجربه مشابه وی مد مد نظر قراردهند.

عرضرررره اجنرررراس ومحصرررروالت مررررورد البترررره داوطلررررب )تولیررررد کننررررده( مکلررررف برررره ارایرررره اسررررناد ومرررردارک مبنرررری بررررر ظرفیررررت تولیررررد و
نیرررررازاداره در مطابقرررررت بررررره برررررا میرررررزان نیازمنررررردی وکیفیرررررت پروسرررررس و تولیرررررد طررررری میعررررراد مشرررررخص شرررررده در شررررررطنامه اداره 
میباشررررد.هیت ارزیررررابی اسررررناد ومرررردارک فرررروق را مررررورد ارزیررررابی قرررررارداده ودرصررررورت لررررزوم وفررررق حکررررم پنجرررراهم طرزالعمررررل 

 ینه مطالبه وتحت غور وبررسی قراردهد.تدارکات،معلومات واسناد الزم را در زم

.داوطلبرررررران مکلررررررف انررررررد جهررررررت مسررررررتفید از امتیرررررراز ترررررررجیح داخلی،درآفرخررررررویش نررررررام ومرجررررررع تولیررررررد اجنرررررراس را مشررررررخص 2
سازند،درصررررورتیکه داوطلررررب در افررررر خررررویش  ازنررررام مرجررررع تولیررررد اجنرررراس ومحصرررروالت مررررورد نیرررراز منرررردرج شرررررطنامه متررررذکر 

 ی آفر وی عملی نمیباشد.نگردیده تطبیق ترجیح داخلی باال

( مررراده چهرررل هشرررتم قرررانون تررردارکات،داوطلب جهرررت  1فقرررره) 1(حکرررم چهرررارم طرزالعمرررل تررردارکات ورعایرررت جرررز 7.طبرررق فقرررره)3
برخرررورداری از ترررررجیح ترررردارکات از منررررابع داخلرررری مکلررررف اسررررناد مرررردارک وتصرررردیق نامرررره هررررای الزم راارایرررره وهیررررت ارزیررررابی از 

بط اطمینررران حاصرررل نماید.درصرررورت عررردم ارایررره اسرررنادومدارک مطالبررره شرررده برررا معلومرررات صرررحت وسرررقم آن ازطریرررق مراجرررع ذیرررر
غیررررر واقعیطداوطلررررب  نرررره تنهررررا از امتیررررازات ترررررجیح داخلرررری مسررررتفید نگردیده،بلکرررره وفررررق مرررراده چهررررل و نهررررم قررررانون برررره پروسرررره 

 محرومیت معرفی میگردد.

عقدگردیرررده ،مکلرررف اسرررت اجنررراس مرررورد نیرررازرا ازمنرررابع داخلررری .داوطلرررب از امتیررراز تررررجیح داخلررری مسرررتفید وطبقررراً قراردادبررراوی 4
طبرررق مشخصرررات ومنررردرجات قررررارداد تهیررره واکمرررال نمایرررد،در غیرررر ایرررن صرررورت،اداره طبرررق احکرررام قرررانون وطرزالعمرررل قررررارداد 
در حصرررره وضررررع جریمرررره ترررراخیر ،جبررررران نقررررض قرارداد،فسررررخ قرارداد،تطبیررررق جبررررران خسرررراره ومعرفرررری برررره پروسرررره محرومیررررت 

 به موقع دارد. اجراات

دستورالعمل  37.5ماده 
 برای داوطلبان

 اجرا میگردد. مندرج لست ضرویات   مجموع اقالمارزیابی برای 

دستورالعمل  37.3ماده 
 برای داوطلبان

 تذکر رفته، صورت می گیرد: ) معیارات ارزیابی و اهلیت( 3قسمت تعدیالت به اساس معیارات ذیل که در 

 {تخیر تسلیمی: }انحراف درجدول  -1

 {نخیر انحراف درجدول پرداخت: } -2

 { نخیر تعویض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدمات: }ف مصار -3

 {بلی}موجودیت پرزه جات تجهیزات ارایه شده آفر در جمهوری اسالمی افغانستان -4

 {نخیر مصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت درجریان عمر استفاده تجهیزات } -5

 { بلیو مولدیت ارائه شده؛ }ی کارآی -6

دستورالعمل  14.2ماده
 برای داوطلبان

 مندرج شرطنامه را نرخ ارایه نمایند. اقالم شامل لست ضروریات %100داوطلبان باید 

قیمرررت قلرررم یرررا اقرررالم کررره بررررای آن قیمرررت ارائررره نشرررده اسرررت، از اوسرررط قیمرررت هرررای ارائررره شرررده بررررای همررران قلرررم یرررا اقرررالم در آفرهرررای 
سرررایر داوطلبررران محاسررربه و شرررامل قیمرررت آفرررر داوطلرررب مررری گرررردد. در صرررورتیکه آفرررر دیگرررری ارائررره نگردیرررده باشرررد، آفرررر وی طبرررق 

در صررورتیکه مجمرروع قیمررت قلررم یررا اقالمرری کرره برررای آن قیمررت ارائرره نشررده اسررت،  .حکررم مرراده بیسررت و پررنجم قررانون رد مرری گررردد
 .وی غیرجوابگو محسوب می گردد مت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفرق( فیصد 10از )

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  42.1ماده 
 برای داوطلبان

   فیصد  25حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم که زیاد می گردد عبارت است از  

   فیصد 25حد اکثرفیصدی مقدار فی قلم که کم می گردد عبارت است از 

دستورالعمل  47.2ماده 
 برای داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:  

 ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا کابل  افغانستان  
 افغانستان -کابل  پانزدهمناحیه 
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 ارزیابی و اهلیتمعیارات : قسمت سوم

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

 

 

 فهرست عناوین 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 36ماده  1ترجیح داخلی )بند  .1

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37 ماده  3بند  4)جزء  اضافیمعیارات  .2

 (دستورالعمل برای داوطلبان 37 هماد 5)بند  چندگانهقرارداد های  .3

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39ماده  2ارزیابی بعدی )بند  شرایط .4
 

  میباشد. تطبیق قابل داوطلبان( برای دستورالعمل 36 ماده 1 )بند ترجیح داخلی .1

 تطبیق می گردد.NPA/PPD/C20/196ترجیح تدارکات از منابع داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ومتحد المال شماره   

سرمایه گذاری و تولیدات داخلی، موارد حد اعظمی  به ت سی از ماده هفتم قانون تدارکات، ادارات تدارکاتی مکلف اند، جهت تشویق و حمایت از
 مقدار ترجیح تولیدات داخلی را طور ذیل در پروسه های تدارکاتی خویش، عملی نمایند:

 ( فیصد؛25. تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی؛)1

 ( فیصد؛10یم ).شرکت های داخلی وشرکت های خارجی مقیم افغانستان در مقایسه  شرکت های خارجی غیر مق2

دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشند، در مقایسۀ سایر شرکت  (Joint Venture.شرکت های خارجی که شرکای داخلی )3
 ( فیصد5های خارجی)

 (فیصد.5.داو طلب داخلی زن در مقیاسه با داوطلب داخلی وداو طلب خارجی مقیم افغانستان )4

ماده سوم قانون تدراکات است وداو طلب داخلی زن مندرج جز  3(این حکم، اشخاص حکمی مندرج جز 1طلب "در اجرای فقره ).منظور از "داو 5
( فیصد کارکنان آن متشکل از 50(این حکم عبارت از شخصی حکمی است که مالکیت و اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل )1فقره فقره ) 3

 زنان باشد.

 (تعدیل گردید((7(و)3(وبعد ازآن به ترتیب به)2ی)شماره فقره ها

ت اعالتاً به منظور حمایت ازتولیدات داخلی جهت رشد اقتصادی ، افزایش میزان اشتغال وسرمایه گذاری،اداره تدارکات ملی حسب ضرورت،ازتولید
 داخلی تعریف آتی ارایه میدارد:

(فیصد طراحی وپروسس ان 50مصرف نهای)جنس/محصول(اطالق میگردد که حد اقل) تولیدات داخلی:در پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل
 در داخل کشور انجام شده باشد.

 با توجه به موارد فوق اداررت مکلف به رعایت مراتب آتی در پروسه های تدارکاتی میباشند:

ت،درشرطنامه های خویش معیار حجم معامالت ساالنه را .اداره جهت تشویق افزایش مییزان اشتراک تولید کننده کان داخلی درمراحل تدار کا1
ا ساالنه خویش ار یبرای آنان درنظر نگرفته، بلکه میزان توانای تولید ماهانه/ربعوار/ یا سالالنه تولید کننده را باتوجه به میزان نیازمندی ماهانه/ربعو

 منحیث معیار  تجربه مشابه وی مد مد نظر قراردهند.

لید کننده( مکلف به ارایه اسناد ومدارک مبنی بر ظرفیت تولید وعرضه اجناس ومحصوالت مورد نیازاداره در مطابقت به با میزان البته داوطلب )تو
 نیازمندی وکیفیت پروسس و تولید طی میعاد مشخص شده در شرطنامه اداره میباشد.هیت ارزیابی اسناد ومدارک فوق را مورد ارزیابی قرارداده

 فق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واسناد الزم را در زمینه مطالبه وتحت غور وبررسی قراردهد.ودرصورت لزوم و

.داوطلبان مکلف اند جهت مستفید از امتیاز ترجیح داخلی،درآفرخویش نام ومرجع تولید اجناس را مشخص سازند،درصورتیکه داوطلب در افر 2
 مورد نیاز مندرج شرطنامه متذکر نگردیده تطبیق ترجیح داخلی باالی آفر وی عملی نمیباشد.خویش  ازنام مرجع تولید اجناس ومحصوالت 

( ماده چهل هشتم قانون تدارکات،داوطلب جهت برخورداری از ترجیح  1فقره) 1(حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعایت جز 7.طبق فقره)3
ی الزم راارایه وهیت ارزیابی از صحت وسقم آن ازطریق مراجع ذیربط اطمینان تدارکات از منابع داخلی مکلف اسناد مدارک وتصدیق نامه ها

،بلکه هحاصل نماید.درصورت عدم ارایه اسنادومدارک مطالبه شده با معلومات غیر واقعیطداوطلب  نه تنها از امتیازات ترجیح داخلی مستفید نگردید
 .وفق ماده چهل و نهم قانون به پروسه محرومیت معرفی میگردد

ت ا.داوطلب از امتیاز ترجیح داخلی مستفید وطبقاً قراردادباوی عقدگردیده ،مکلف است اجناس مورد نیازرا ازمنابع داخلی طبق مشخصات ومندرج4 
خ سقرارداد تهیه واکمال نماید،در غیر این صورت،اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل قرارداد در حصه وضع جریمه تاخیر ،جبران نقض قرارداد،ف

 قرارداد،تطبیق جبران خساره ومعرفی به پروسه محرومیت اجراات به موقع دارد.
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 ( صفحه پایانی شرطنامه.2طرح تدارکات در بدل سرمایه گزاری ضمیمه شماره ): معیارات اضافی  .2

 قابل تطبیق نیست  دستورالعمل برای داوطلبان( 37ماده  5)بند چندگانهقرارداد های .  3 

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

 :مکلف استاداره 

 .نمایدشده است ارزیابی دستورالعمل برای داوطلبان مشخص  14ماده  7و کمیت فی قلم طوریکه دربند  بخشفیصدی اقالم فی  یکهو قراردادهائ بخش هاصرف  -1

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

  ؛بخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)
 و روش اجرای آن طوریکه در آفر داوطلب پیشنهاد شده است. هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)

 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 ماده 2)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  4

ارزیابی بعدی آفر را طبق ماده  می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،  38ماده  1آفر دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از
دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با استفاده از شرایط مشخص شده راه اندازی کند. شرایطیکه شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی  39

 اهلیت داوطلب استفاده شوند:

 ارک که نشان دهنده توانمندیداوطلبان صورت حساب بانکی، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و سایر اسناد و مد  توانایی مالی: -1
 مالی داوطلب بوده و بنام وی )شرکت(  حداقل مبالغ مندرج ذیل باشد ارایه نمایند. 

 ( نه صدوهزارافغانی 900000الت دوم مبلغ)   میلیون ونه صدوهزارافغانی یک ( 1900000)  مبلغ:الت اول 

 .قابل تبادله باشد نیز ارائه گرددمبالغ فوق میتواند به یکی از اسعار خارجی که به آسانی  نوت:

 ارائه نمایند اسناد بانکی شامل ) صورت حساب یا اعتبار نامه های بانکی( خویش را از تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر انضمام آفر. 

  قرضه دهی، حجم تولید ساالنه و قیمت تخمینی مواد داوطلبان تولید کننده می توانند به عوض اسناد توانایی مالی، اسناد بانکی حمایوی یا
 خام موجود خویش را ارائه نمایند.

 ه نماید: ارائ تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادی را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی مندرج ذیل  را داشته باشند-2

و  قرارداد مشابه که تطبیق 2ل اخیر که قیمت آن حداقل مبلغ مندرج ذیل تدارکات مورد نظر را تکمیل نماید. ویا سا 10قرارداد مشابه در خالل  1تطبیق  
 نموده باشد و مجموع آن حداقل مبلغ مندرج ذیل را تکمیل نماید ارایه نمایند: تکمیل

         

 نوعیت اسعار سال اخیر 10قیمت قرارداد مشابه در خالل  تعداد

 الت اول

 افغانی ( 4500000مبلغ ) یک قرارداد مشابه به حجم پولی

 افغانی ( 7600000مبلغ ) دو قرارداد مشابه به حجم پولیویا 

 الت دوم 

 افغانی ( 2290000مبلغ)  یک قرارداد مشابه به حجم پولی

 افغانی ( 3800000مبلغ )  ویا دو قرارداد مشابه به حجم پولی

 نوت:

  ،مشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس ماهیت، پیچیدگی و مشخصات تخنیکی تشخیص می نماید.هیئت ارزیابی 

  داوطلب تولید کننده  در مطابقت به مواد متحد المال شمارهNPA/PPD/C20/1396  اسناد و مدارک مبنی بر ظرفیت تولیدی خویش را
 موجود میباشد.( www.npa.gov.af )متحد المال متذکره در ویب اداره تدارکات ملی ارایه نماید. 

 ( صفحه سوم متحدالمال شماره 5بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارایه شده داوطلب، هیئت ارزیابی میتواند با رعایت بند )
NPA/PPD/C22/1397  ًاقدام نماید:ذیال  

در صورت که قرارداد به دالر امریکایی عقد گردیده باشد، هیئت ارزیابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه به نرخ تبادله  -1
دالرامریکایی در سند بودجه سال مالی فعلی )سال مالی ارزیابی( به واحد پولی افغانی تبدیل، منحیث ارزش پولی قرارداد مربوط مدنظر 

 قرار می دهد.

 در صورتیکه قرارداد به واحد پولی افغانی عقد گردیده باشد، هیئت ارزیابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه به نرخ تبادله دالر -2
ودجه سال بامریکایی در سند بودجه سال عقد قرارداد، به دالر امریکایی تبدیل و سپس آن را با توجه به نرخ تبادله دالر امریکایی در سند 

 مالی فعلی ) سال مالی ارزیابی( به واحد پولی افغانی تبدیل، منحیت ارزش پولی قرارداد مربوط مدنظر قرار می دهد.

http://www.npa.gov.af/
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 ) کاپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذکر منبع ، مبلغ قرارداد و تاریخ عقد قرارداد باید ضمیمه آفر گردد.(   

: داوطلبان گزارش مالی، بیالنس شیت که توسط مفتش مستقل ترتیب و یا تصدیق گردیده باشد یا سایر اسناد مالی حجم معامالت ساالنه  -3 -2
به شرح ذیل ارایه  سال اخیر 5حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشان دهد، 

 .نمایند

 نوعیت اسعار سال اخیر 5در خالل حجم معامالت دوسال داوطلب 

 افغانی ( 9160000الت اول مبلغ )

 افغانی (4580000الت دوم مبلغ )

( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 40( فیصد و شریک اصلی حد اقل )25: برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل )نوت
( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط باال 100شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) ارقام اهلیت هر شریک

 منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.

 ریاست پالیسی تدارکات، داوطلب مکلف است: NPA/PPD/No.16/1395 اره شمبر اساس متحد المال 

)صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر گاه تصفیه  1397سال  سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی
ران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم مالیه( را ارایه حسابات مالیاتی  داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دو

 . نماید

 

 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 فورمه معلومات داوطلب 01فورمه اجناس/

 (JVمشترک ) شرکتفورمه معلومات شریک  02فورمه اجناس/

 فورمه تسلیمی آفر 03فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند در بیرون از جمهوری جدول قیمت برای اجناس وارداتی که04فورمه اجناس/

 بیرون ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اند که در ای جدول قیمت برای اجناس قبالً وارد شده 05فورمه اجناس/

 شده اندجدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری اسالمی افغانستان ساخته   06فورمه اجناس/             

 جدول قیمت و تکمیل خدمات ضمنی  07فورمه اجناس/

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08فورمه اجناس/

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09فورمه اجناس/

 اجازه نامه تولید کننده  10فورمه اجناس/
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 معلومات داوطلبفورمه 

 01فورمه اجناس/

 MOD-G-N00048 -25212: شماره داوطلبی 

MOD-G-N00049 -25212: شماره داوطلبی 

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

 {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحات }

 .  معلومات عمومی داوطلب1

 

 
 { قانونی داوطلب درج گرددنام نام قانونی داوطلب: }  1.1

 {نام قانونی هر شریک مشترک درج گردددرصورت شرکت های مشترک نام قانونی هر شریک شرکت مشترک: }  1.2

 {نام کشور درج گردد} یا راجستر می گردند: ( راجستر شده اند وJVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

 {راجسترداوطلب درج گرددسال سال راجستر داوطلب: }  1.4

 {درج گردد آدرس مکملآدرس قانونی داوطلب در کشور راجستر شده: }  1.5

1.6  
 مورد نماینده باصالحیت داوطلب  معلومات در

 {صالحیت درج گردد نام نماینده بانام: }
 {صالحیت درج گردد آدرس نماینده باآدرس: }

 {صالحیت درج گردد نماینده بان/فکس شماره تلیفوشماره تلیفون/فکس: }
 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیلایمیل آدرس: }

 
 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

 {درج گرددنمبر تشخیصیه مالیه داوطلب : }  (TIN)داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   1.7
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 مربوط را نشانی نمائید:ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های  کاپی های اصلی اسناد  1.8

  دستورالعمل برای داوطلبان؛  4ه ماد 2بند  و 1بند  این فورمه در مطابقت به 1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء  

 4ماده  1مطابقت با بند  درصورت شرکت های مشترک ، سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک در  
 برای داوطلبان؛ دستورالعمل

 درصورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد؛ 

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 
 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

تعداد قرارداد ها حروف و ارقام درج مشابه اکمال شده توسط  داوطلب در پنج سال اخیر: }تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی   2.1
 {گردد

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

 { مبلغ به حروف وارقام درج گردددارایی های نقدی در دسترس: }  2.3

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی تحویلی و اکمال تعهد شده مشابه در جریان پنج سال گذشته: }اکمال عمده اجناس   2.4
 { را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

اسناد مربوط یا ترکیبی  از های تفتیش یا سایر معلومات بانکی همراه با  ضرر یا راپورو  های مالی یا بیالنس شیت یا حساب مفاد راپور  3.1
 {داده کاپی های آن را ضمیمه کنید لست مندرجات ذیل را ترتیباینها که نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس. }

 معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:  3.2

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددنام: }

 {آدرس نماینده با صالحیت درج گرددآدرس: }

 {درج گرددشماره های تلیفون/ فکس را شماره های تلیفون /فکس: }

 {ایمیل آدرس نماینده باصالحیت درج گرددایمیل آدرس: }
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 مشترک داوطلب هر شریکه معلومات فورم

 02اجناس/ فورمه

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

معلوماتیکه در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق 
 ، استفاده شود{دستورالعمل برای داوطلبانمواد مرتبط به 

  MOD-G-N00048 -25212 وطلبی: شماره دا
MOD-G-N00049 -25212: شماره داوطلبی 

 

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

 {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحات }
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 1.
1  

 {نام قانونی داوطلب درج گرددنام قانونی داوطلب: }

1.
2  

 {نام شریک شرکت های مشترک درج گرددمشترک: } داوطلب ینام شرکا

1.
3  

 {کشوریکه در آن شرکت های مشترک راجستر شده است، درج گرددمشترک: } داوطلب یاکشرراجستر 

1.
4  

 {سال راجستر شریک هر  شرکت های مشترک درج گردد} مشترک: ی داوطلباکشرسال راجستر هر 

1.
5  

آدرس شریک شرکت های مشترک در کشوریکه راجستر شده است: } داوطلب یاکشر آدرس قانونی هر
 {مشترک را در کشوریکه راجستر شده، درج گردد

1.
6  

 معلومات نماینده باصالحیت شرکت های مشترک
 {صالحیت درج گردد نام نماینده بانام: }

 {آدرس نماینده با صالحیت درج گرددآدرس: }
 {درج گرددصالحیت  با هتلیفون و فکس نمایندشماره های فکس: } شماره های تلیفون و

 {ایمیل آدرس درج گرددایمیل آدرس: }

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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1.
7  

 {بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمائیدکاپی های اصلی اسناد ذیل ضمیمه میباشند }

  4ماده  2و  1فوق، درمطابقت با پاراگراف های بند های  1.2اساسنامه یا راجستر شرکت نامبرده در  
 . دستوراالعمل برای داوطلبان

 استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب اوطلب باشد، سند تثبیت صورتیکه نهاد دولتی د در
 در مطابقت با قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفرفورمه 

 03فورمه اجناس/

تدارکاتی در تکمیل فورمه در وقت تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید در شرطنامه صادر ه این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار
 شده شامل گردد.

 دستورالعملمواد مربوطه  به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در صفحات ذیل این معلومات باید توسط داوطلبان در
 جدول مورد استفاده قرار گیرد تهیه شده است در برای داوطلبان

. MOD-G-N00048 -25212:شماره داوطلبی                            MOD-G-N00048 -25212 :یشماره داوطلب  

  

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  شماره صفحهصفحات }
 

 {درج گرددنام مکمل اداره به:}
 

 یم اینکه:امضا نموده ایم، اظهارمینمائمایان که در زیر این فورمه 

 لزوم تاریخ صدور ضمیمه را درصورت شماره وو هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره:} مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق  .1
 { نداریم؛درج گردد

توضیح مختصر    یک } ناس و خدمات ضمنی رانیازمندیهای اججدول مندرج در مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  .2
 م؛اکمال مینمائی {در مورد اجناس و خدمات ضمنی درج گردد

قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:} قیمت مجموعی آفر ما به استثنای .3
 (                                       ({؛اسعارهای مربوطه درج گردد  مختلف و

 درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:پیشنهاد شده:  تخفیفات .4

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

 

را که قابل نیازمندیها اقالم مشخص شده جدول   هر تخفیف پیشنهاد شده وقیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:.....................} (2)
 {؛اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید

 2، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند مل برای داوطلباندستورالع  20ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ .5
 اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛ دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده 

مومی شرایط ع 18و ماده  دستورالعمل برای داوطلبان 44مطابقت با ماده  تضمین اجراء را در کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6
 ، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛ادقرارد

ملیت داوطلب را بشمول } قراردادیان فرعی یا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعیت کشورهای واجد شرایط بشمولما  .7
{می درج گرددتهیه کننده گان ملیت شرکای شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردادیان فرعی و 

 باشیم.

 ، هیچ نوع تضاد منافع نداریم؛ دستورالعمل برای داوطلبان  4ماده  2ما، مطابق بند  .8

دستورالعمل  4 ماده 3مطابقت با بند  ، درجمهوری اسالمی افغانستان ، تحت قوانینتهیه کننده گان وو قراردیان فرعی  شرکاشرکت ما، بشمول  .9
 جمهوری اسالمی افغانستان غیر واجد شرایط شناخته نشده ایم؛دولت از طرف برای داوطلبان 

 .نیست و یا هر آفر دریافت شده دیگر شدهارائه  قیمت نازلترین یآفر دارامکلف به قبولی  که ادارهما میدانیم   .10
 

 {نام مکمل شخص با صالحیت که فورمه تسلیمی آفر را  امضا مینماید، درج گرددنام:}
 

 {وی تذکر داده شدامضا شخصی که نام و عنوان وظیفه امضا:}

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددتاریخ:}
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 اجناس  که در بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده و وارد میگرددجدول قیمت  

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 ماده با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای
 04اجناس/ فورمه

         MOD-G-N00049 -25212 شماره داوطلبی :                     MOD-G-N00048 -25212:شماره داوطلبی 

 

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

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

 {شماره هر صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحات }

باید با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص در جدول نیازمندیهای اداره منطبق  جدول قیمت1فقره  }داوطلب این جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری می نماید. لست اقالم در
 باشد.

 

                                                                                                                                    
 مدیریت مطبعه معاونیت خدمات تخنیکی وحمایوی ریاست مخابره ستردرستیز   مصرفی (قلم مواد خام10مشخصات وقیمت مجموعی  )جدول تعداد ، فیات ، : الت اول 

 واحد قیاسی تعداد         قیات  قیمت مجموعی 

 

اسم کشورتولید 

 کننده 

 اســـــــــــــــــــم جنــــــــــــس

شـــــماره
 

 عدد  1000  
 

 استرلون ماشین شش رنگ ساخت کشورجرمنی همچوویامعادل آن 
 

1 

 تخته  1800  
 

اصلی  106برای ماشین سی تی پی  790mm*1030پلیت ترمل سفیرا به سایز 

 اورجینال حداقل معیاد استفاده برای دوسال ساخت کشور ترکیه کمپنی هیدلبرگ ویامعادل آن 

 

2 

 تخته  2800  
 

سانتی مترحداقل معیاد استفاده برای دوسال ساخت   82/100پلیت ترمل سفیرابه سایز 

 کشورترکیه کمپنی هایدلبرگ همچوویامعادل آن .

 

3 

 متر  500  
 

 رنگ همچوویامعادل آن  4کپره ساخت کشورکوریا به حال 
 

4 

 لیتر 100  
 

 لیتره همچوویامعادل آن  10گلیسرین ساخت کشورکوریا بوشکه 
 

5 
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 تخته  2500  

 
اصلی  106سانتی متربرای ماشین سی تی پی  103/82پلیت پالنیتا پوزیتیف به سایز 

معیا استفاده برای دوسال ساخت کشورترکیه کمپنی هایدلبرگ همچوویامعادل اورجینال حداقل 

 آن 

 

 

6 

 کیلو  20  
گریس ناسوزبرا ی ماشین بسته بندی وسرش کاری ساخت کشورجرمنی همچوویامعادل  

 آن 

 

7 

 رول  80  
 

 8 ساخت کشورکوریا همچوویامعادل آن  0/7mmکیلوئی  2سیم دوخت 

 قطعی  8  
سانتی مترمکعب ساخت  120گریس مخصوص برای ماشین های صحافی قطی خورد  

 همچوویامعادل آنکشورامارات متحده عربی 
9 

 لیتر 400  
 

 10 برای شستشوی ماشین آفسیت جرمنی همچوویامعادل آن %10الکول خالص 

 قیمت مجموعی  میلغ )                ( افغانی

 

 
 {                 }       نام داوطلب : 

 {                 امضای داوطلب:  } 
   تاریخ

  مهر 
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 مدیریت مطبعه خدمات تخنیکی وحمایوی ریاست مخابره ستردرستیز  پرزه جات تخنیکی ماشین آالت طباعتی(قلم 33جدول تعداد ، فیات ، مشخصات وقیمت مجموعی  ): الت دوم 

 تعداد         قیات  قیمت مجموعی 

اسم  واحد قیاسی

کشورتولید 

 کننده 

 

جنــــــــــــساســـــــــــــــــــم  پارت نمبر  

شـــــماره
 

  10 

 عدد 

 

pneumatic 

cylinder580.
1514 

 1 نیماش یبرا1 یآب.  رنگ جرمن یجک رول ها

  10 

 عدد 

 

pneumatic 

cylinder 

580-2489 

 2 یجرمنرنگ  5 نیماش یبخش داپ. برا ایجک هوا 

  12 
 عدد 

 
AF030081 دررولرزیپرفیپ PAPER Feedholes   معادل آن  ای. ساخت کشور چاپان   و

MP9001 
3 

  12 
 عدد 

 
AF032080 دررولرزیپرفیپ PAPER Feedholes   معادل آن  ای. ساخت کشور چاپان و

MP9001 
4 

  12 
 عدد 

 
AF031082 دررولرزیپرفیپ PAPER Feedholes  .پرنترMP9001  ساخت کشور

 ویامعادل آن  چاپان
5 

  20 
 عدد 

 
B06553069 بوشنگ   ونتی یو یدDisunity Bushing   .پرنتر MP9001 ساخت

 معادل آن  ایکشور چاپان و 
6 

  5 
 عدد 

 
B2472326 لیتونر کلکشن کو T0ner c0llecti0n c0il پرنتر MP9001 ساخت کشور

 نمعادل آ ایچاپان و 
7 

  18 
 عدد 

 
AB011462  

. ساخت کشور چاپان    MP9001 پرنترT0ner Recycling  کلیسایتونر ر

نمعادل آ ایو     ریگ  

8 

  10 
 عدد 

 
AB011459 ریتونر کلکشن گ  T0ner c0llecti0n Gear .پرنتر MP900  ساخت کشور

 معادل آن  ایچاپان و 
9 

  4 
 عدد 

 
B2475311 سنسور  ندیتونراT0ner End sens0r  پرنتر .MP9001  ساخت کشور

 معادل آن  ایچاپان و 
10 



27 
 

  8 
 عدد 

 
A80161295 

 DF feed Belt 11پرنتر  MP9001. لتیاف ب ید

  1 
 عدد 

 
0 

 Drum Black 12مادل  کویپرنتر ر MPC 7501.  اهیدرم س

  1 

 عدد 

 

0  

T0ner Density sens0r اهیسنسور س ید یت    

ساخت کشورادل آن مع ایچاپان و  .  MPC 7501   ریکومادل Black 

13 

  1 
 عدد 

 
 Drum Magentaدرم مجنتا    0

 معادل آن ای.  ساخت کشور چاپان و MPC 7501ریکومادل 
14 

  1 

 عدد 

 

0  

Magenta T0ner سنسور مجنتا ید یت    

ایساخت کشور چاپان و   .MPC 7501 مادل کویر  Density sens0r 

 معادل آن

15 

  3 
 عدد 

 

 پارت نمبر دارای  sens0r یپاکت ساز ایدیف نیچشم ماش 0

-8501 .FHDK04G6101 CH  

 معادل آ ایو  یساخت کشور جرمن

16 

  2 
 پایه 

 
.          ساخت TYPE  P200C11X(V200L یسرش کار نیدبه هوا ماش 0

 معادل آ ایو  یکشور جرمن
17 

  12 
 Damping  عدد

roller009.443f 

 جرمنی ویامعادل آن هوا شش رنگ. ساخت کشور نیماش سوریکمپر
18 

  1 
 پایه 

 
Compressor 

 19 جرمنی ویامعادل آنکشورهوا شش رنگ. ساخت  نیماش سوریکمپر #..…102

  2 

 دانه

 

Geared 

motor 

144.1131 

 20 رنگ ساخت کشورجرمنی ویامعادل آن 5موترفشارداپ ماشین 

  4 
 دانه

 
Damping 

roller  رول دمپینگ ماشینGTO GTO   21 . ساخت کشورجرمنی 

  20 
 دانه 

 
 ذغالی 

 22 جرمنی دانه ساخت کشور یشش رنگ. ذغال نیبرش موتور آب ماش
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  10 
 عدد 

 
18.581.511 

8bar 23 رنگ ساخت کشورجرمنی ویامعادل آن  5ا . ماشین هو یوال برق 

  5 
 عدد 

 

61.184.1311/0

2 

8bar 

آن  معادل ایو  یجرمنرنگ ساخت کشور 5  نیهوا. ماش یوال برق  24 

  15 
 قطعی

 
 ایو  یچاپ ساخت کشور جرمن  یها نیماش ی. برانیتست  آب ماش ایلوکوموز  0

 معادل آن
25 

  20 
 عدد 

 

FH-

1075191/01 

2120/ 20  A 

معادل  ایو  یکارد.  ساخت کشور جرمن شیقات خورد انتقال کاغذ پ نیتسمه ماش

 نآ
26 

  20 

 عدد 

 

cam follower  

00.550.o462   

F-53272  

 

 27 آن  معادل ایو  یشش رنگ. ساخت کشور  جرمن نیبولبرنگ سلندماش

  20 
 عدد 

 

Roller 

00.550.0675 

F54635-10 

 28 آن معادل ایو  یجرمن شش رنگ. ساخت کشور نیپرماشیبولبرنگ گر

  6 
دانه  6سیت 

  یی
0 

 29 آن معادل ایو  یجرمن ساخت کشور. 5500پرندهیت برای پرنتر

  20 
 عدد

 

FH-

1075235/02  

A 

 یساخت کشور جرمن دلبرگیها نیارد.ماش شیقات کالن انتقال کاغذ پ نیماش تسمه

 معادل آن ایو 
30 

  4 
 پایه 

 
0 

 31 آن معادل ایو  A3 یساخت کشور جرمن  زیبه سا یقالب پاکت ساز

  4 
 پایه 

 
0 

 32 آن معادل ایو  A4 یکشور جرمنمتوسط ساخت  زیبه سا یقالب پاکت ساز

  4 
 پایه 

 
0 

 33 آن معادل ایو  A5 یکشور جرمنمتوسط ساخت  زیبه سا یپاکت سازقالب 

 قیمت مجموعی  میلغ )                ( افغانی
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 تضمین آفر: ضمانت بانکی

 08فورمه اجناس/
 

  

MOD-G-N00049 -25212 : الت دوم  شماره داوطلبی          MOD-G-N00048 -25212 :الت اول  شماره داوطلبی  

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

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

 {شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحات }
 

 {گرددصادر  مندرجن فورمه ضمانت بانکی برای تضمین آفر باید توسط یک بانک راجستر شده در مطابقت با رهنمودهای ای}

 {درج گرددنام بانک ما: }

 {نام و آدرس مکمل اداره درج گرددذینفع: }

 {درج گرددتاریخ تاریخ: }

 {شماره به ارقام درج گرددشماره تضمین آفر: }

شماره شماره } تدارکات{ تحت اعالن درج گردد نام قراردادخود برای اجرای } {، منبعد به نام "داوطلب" آفرمکمل داوطلب درج گرددنام که } یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتاعالن 

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

 مبلغ به حروف و ارقام، مبلغ مجموعی }بدون تعللصورت قطعی تعهد میسپاریم که به { بدینوسیله نام بانک درج گردددرخواست داوطلب، ما }براساس 
 در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما  را {درج گردد

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آنتغییر یا انصراف از آفر  (1)

 داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفرانکار  (2)

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

 وطلب برندهفراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف دا (4)

 چهل و نهم این قانون مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانطبق قرارداد امضای  تضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت  (6)

به شمول میعاد  روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر 28( 2) ؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

 {تاریخ ختم آفر درج گردد} تمدید مدت اعتبار آفر

 دریافت شده باشد. اد فوقمیع از قبلنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما  در
 

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 
 {درج گردد مسئول مربوطامضای امضا: }

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

 09فورمه اجناس/
 

            MOD-G-N00048 -25212 شماره داوطلبی:           MOD-G-N00048 -25212 :شماره داوطلبی 

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

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

 {شماره صفحه  و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
 

 {پری نماید خانهمربوط داوطلب باید این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای }

 {نام مکمل اداره درج گرددبه: }

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

محروم { داز }تاریخ درج گرد سر سال درج گردد{ }تعدادمدت  از عقد قرارداد با اداره برایما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 
 گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

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

 جدول قیمت های ارائه شده در آفرز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در انکار داوطلب ا (3)

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده (4)

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

 در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار می گردد. این اظهار نامه تضمین آفر 

 {داردصالحیت امضای این اظهار نامه را  امضای شخصی کهامضا : }

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

 {گرددل درج روز، ماه و ساتاریخ: }

 {مهر گرددمهر :  }
 

 {گرد آفر را ارائه آفر باید به نام تمام شرکا مشترک، این اظهار نامه تضمین یادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه تولید کننده

 10اجناس/ فورمه
 

  

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو شماره صفحه صفحات }
 

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

 {نام مکمل اداره درج گرددبه: }
 

 

آدرس مکمل کارخانه های تولید }فابریکه دربا داشتن { نوع اجناس تولید شده درج گرددکننده رسمی}ولید {تنام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد} ما
عقد ارائه نموده و  {نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد{ اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه }نام مکمل داوطلب درج گردد{ به }کننده درج گردد
 قرارداد نماید. 

 می نماییم. فراهم ، را به اجناس ارائه شده در آفر شرایط عمومی قرارداد  28و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده  ما بدینوسلیه گرنتی

 {امضا نماینده با صالحیت تولید کننده درج گرددامضا: }

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

 {عنوان وظیفه درج گرددعنوان وظیفه: }

 {نام مکمل داوطلب درج گرددامضا از جانب: }

 {تاریخ امضا درج گرددتاریخ: }

 

 
 نیازمندیها  جدول  - پنجم قسمت

 

 

 
 

 

 محتویاتفهرست 

 عنوان  

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .1

 لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل .2

 مشخصات تخنیکی  .3

 نقشه های تخنیکی .4

 آزمایشات و معاینات .5

 

  (قلم مواد خام طباعتی  مدیریت مطبعه معاونیت خدمات تخنیکی وحمایوی ریاست مخابره ستردرستیز19)تهیه و تدارک  برای تحویلی لست اجناس و جدول 

ه 
ر

ما
ش

 
محرررررررل تحویرررررررل نهرررررررایی  واحد   کمیت     توضیح اجناس 

)منررررررررررررررردرج صرررررررررررررررفحه 
 معلومات داوطلبی(

 Inco terms))طبق  شرایط تجارت بین المللی  تاریخ تحویلی

اولرررررررررررین تررررررررررراریخ 
 تسلیمی اجناس 

آخررررررررین تررررررراریخ تسرررررررلیمی 
 اجناس

 

تررررررراریخ تحرررررررویلی پیشرررررررنهاد شرررررررده 
توسرررط داوطلرررب توسرررط  داوطلرررب }

 {خانه پری گردد

شماره }
درج 
 {گردد

واحد فزیکی درج }  {مقدار اقالم درج گردد}
 {گردد

محل تحویلی درج }
 {گردد

اولین تاریخ }
تحویلی درج 

 {گردد

آخرین تاریخ تحویلی }
 {درج گردد

}تعداد روز ها سر از تاریخ 
 اعتبار قرارداد درج گردد{

     

ریاست مخابره  دیپو های
واقع مطبعه ریاست مخابره 

قرارگاه وزارت دفاع ملی پل 
 محمودخان کابل  افغانستان 

. 

 بعد از عقد قرارداد
 مررررراه طررررری یرررررک قسرررررط 2الررررری 

 اجناس اخذ میگردد
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 قابل تطبیق نیست تکمیل آن  جدول و بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات  .1

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

 

 
 
 
 
 

   :مشخصات تخنیکی .2

   

 شماره اسم جنس مشخصات تخنیکی

 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 
 
 

 معاینات آزمایشات و

 لست معاینات و آزمایشات درج گرددآزمایشات و معاینات ذیل اجرا می گردند: 

 

 

 حین تسلیمی جنس از نوعیت و کیفیت جنس صورت میگیرد. -  تفتیش بصری اجناس 

 حین تسلیمی مواد از تکمیل مقدار جنس به مالحظه سند فرمایش صورت میگیرد. - تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس 

   حین تسلیمی از نوعیت و کیفیت جنس تصدیق صورت میگیرد. –تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس 

 سایر تفتیش و بررسی که اداراه ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد

 هی جنس صورت میگیرد. همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحول د 

 شماره 
 

 توضیح  خدمات 

 کمیت

 )درصورتیکه قابل اجرا باشد(
 تاریخ نهایی تکمیل خدمات محل اجرا واحد فزیکی

شماره }
درج 
 {گردد

توضیحات }
خدمات ضمنی 

 {درج گردد

 {تکمیل درج گرددتاریخ } {نام محل درج گردد} {واحد فزیکی درج گردد} {مقدار اقالم درج گردد}
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 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 تعریفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

ملحقات و اسناد مربوط آن قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اکمال کننده و اداره است که شامل اسناد قرارداد به شمول ضمایم،  -2
 میباشد.

 نامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشد. تاسناد قرارداد: اسناد مندرج موافق -3

 بق مندرجاتموافقتنامه قرارداد مشخص گردیده و می تواند مطا قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده است که در -4
  و یا تعدیل گردد.قرارداد تنقیص، تزئید 

 روز تقویمیروز:  -5

 تکمیل: اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت موجودیت( توسط اکمال کننده در مطابقت با شرایط مندرج قرارداد. -6

 اجناس: موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که اکمال کننده آن را تحت شرایط این قرارداد برای اداره تهیه می نماید. -7

 تدارک می نماید. شرایط خاص قرارداده اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق نهادیست کاداره:  -8

خدمات متمم اجناس تحت این قرارداد مانند بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی و سایر مکلفیت های  خدمات ضمنی: -9
 اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد.

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین  -10
 می گردد. 

ی خدمات ضمنیا اجرای بخش از  قراردادی فرعی: شخص حقیقی و یا حکمی است که اکمال قسمتی از اجناس تحت این تدارکات -11
 نون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.آن را با در نظر داشت احکام قا

 کننده: شخص حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با وی عقد قراداد گردیده باشد.اکمال  -12

 مشخص می گردد. شرایط خاص قرارداد: محل که در اجناس تدارک شدهمحل تسلیمی  -13

 
اسناد  -2ماده 
 قرارداد

 

یب تقدم و ترتقرارداد و ضمایم آن که مرتبط، متمم و مبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و ملزوم یکدیگر بوده  دهنده تمام اسناد تشکیل 2.1
 موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. آن ها در 

تقلب و  -3ماده 
 فساد 

ی در مراحل داوطلبی یا اجری قرارداد اطمینان حاصل ادتبانی، اجبار و اغفال توسط قراردهرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد، تقلب،  3.1
قرارداد در روشنی  روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ )14نماید، میتواند با اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت )

 قابل تطبیق می باشد.  شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد  35ماده  1بند 

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

یرمناسب غمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیر (1)
 )کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد( را تحت تاثیر قرار دهد؛ های جانب دیگر کارکرد

تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت  (2)
 قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد ر داوطلبان و یا میان داوطلبان و ی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتتبان (3)
 قراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد؛ نامناسب به شمول تحت تاثیر

داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن  رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر: تهدید و یا ضرر اجبار (4)
 اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

 اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات. ایجاد  (5)

این ماده گردد، مطابق احکام قانون مجازات گردیده و  1اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2
 مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز می گردد.  

 معانی -4ماده 
 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    4.1

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

مشخص می گردد مشروط بر این  شرایط خاص قراردادوجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1
 که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛
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شخص م شرایط خاص قرارداداین سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی پاریس که در در  -2
 استفاده صورت می گیرد.  ، می گردد

 تمامیت توافق  4.3

یان جانبین ممذاکرات کتبی و شفاهی قبلی این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 
 ملغی می گردد.

 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد 
 صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که حقوق تخفیف،   این بند، هیچگونه 2با رعایت جز  -1
داوم ت از جانبین، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید 

  را مجاز نمی سازد. نقض قرارداد 

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشته و توسط نماینده با صالحیت  یا جبران خسارهالحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، ص -2
 طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

، این امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر شودشرایط این قرارداد ممنوع یا ملغی یا غیر قابل تطبیق دانسته  یا هرگاه یکی از احکام
 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و 

 زبان -5ماده 
اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی ترتیب میگردد. در داوطلبی های بین سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

ه، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد مشخص گردیدشرایط خاص قرارداد المللی این اسناد به زبان که در 
آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده باشد و به سایر زبان ها ترت

 به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

 اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می باشد.  5.2

شرکت  -6ماده 
 های مشترک

اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد هرگاه  6.1
مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده صالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا 

 وده نمی تواند. انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نم

واجد  -7ماده 
 شرایط بودن

تابعیت هر کشور واجد شرایط را داشته باشند. اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1
کشور  د، اتباع همانوی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نماین

 محسوب میگردند. 

اصطالح منشآ عبارت از کشوری  منشا از کشور واجد شرایط را داشته باشند. س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2
سایر مراحل صنعتی ماهیت ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و ی

  اولیه آن تغییر نموده باشد. 

 اطالعیه ها  -8ماده 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از تبادله اطالعات  8.1

 بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می باشد.  

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی و تاریخ اعتبار همان تاریخ که بعد  8.2
 تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. 

 قانون نافذ -9ماده 
این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین جمهوری اسالمی افغانستان صورت  9.1

 میگیرد. 

حل  -10ماده 
 منازعات 

کرات امذاداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی از این قرارداد با استفاده از  10.1
 غیر رسمی بخرچ دهند.  
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موضوع به مرجع حل وفصل حل منازعه یا اختالفات توسط مشورۀ دوجانبه به نتیجه نرسند،  ( روز جانبین در28هرگاه در خالل ) 10.2
 ارجاع میگردد.  شرایط خاص قراردادمنازعات مندرج 

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

 مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری موافقه نمایند؛ وطرفین به اجرای وجایب  -1

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

تفتیش و  -11ماده 
بررسی ها توسط 

 حکومت

اکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش  11.1
از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق  یاکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیرموظف از جانب حکومت بدهد. 
 ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد.  ماده سوم شرایط عمومی قرارداد

حدود  -12ماده 
 اکماالت

 مشخص می شود.  جدول نیازمندیهااجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در  12.1

تحویل و  -13ماده 
 اسناد مربوط

 شرایط عمومی  33ماده  1با رعایت بند جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1
شخص م شرایط خاص قراردادصورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد که توسط اکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در  قرارداد

 میگردد. 

 -14ماده 
مسوولیت های 

 اکمال کننده

در مطابقت به جدول تحویل و تکمیل و  شرایط عمومی قرارداد 12باید در مطابقت با ماده  راخدمات ضمنی  اکمال کننده اجناس و 14.1
 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد 13ماده 

قیمت  -15ماده 
 قرارداد

کننده صورت میگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در  و خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمال پرداخت ها به اجناس 15.1
 از این امر مستثنی است.   شرایط عمومی قرارداد

شرایط  -16ماده 
 پرداخت

 صورت میگیرد.  شرایط خاص قراردادهرگونه پیش پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشد(، طبق  لپرداخت ها بشمو 16.1

اکمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای  16.2
 تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید.  

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، صورت میگیرد. در صورت 30پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ) 16.3
 تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می گردد.  

ر طور دیگحه معلومات داوطلبی صفپرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در  16.4
 تذکر رفته باشد. 

تانه مندرج شرایط خاص قرارداد مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکدر صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5
 بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. 

مالیات و  -17ماده 
مکلفیت های 

 گمرکی

در صورتیکه اجناس بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی،  17.1
عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از جمهوری اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می 

 باشد. 

صورتیکه اجناس در داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، مسؤلیت کلی پرداخت تمام مالیات، عوارض گمرکی، در  17.2
 قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. 

ر د فیفات، پاداش ها یا امتیازات )در صورت موجودیت(اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه معافیت مالیاتی، تخ 17.3
 کشورفرمایش دهنده، استفاده نماید. 

تضمین  -18ماده 
 اجرا

روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر  10تذکر رفته، اکمال کننده باید در مدت شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1
 تهیه نماید.  شرایط خاص قرارداد، تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 

 در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد می باشد.  18.2

ا سایر یشرایط خاص قرارداد باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده تضمین اجرا  18.3
 اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  
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( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4
 طور دیگر مشخص شده باشد.شرایط خاص قرارداد  مسترد میگردد، مگراینکه در

حق چاپ  -19ماده 
 و نشر

حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده به اداره ارائه میگردد برای اداره  19.1
محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط اکمال کننده و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث 

 محفوظ می باشد. 

معلومات  -20ه ماد
 محرم

اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سایر طرف های مرتبط به  20.1
 قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ

یا ختم قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از اداره بدست 
می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام وظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال 

 اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  20ادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده کننده تعهد قرارد

، داداره نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات  دریافت شده از اکمال کننده را به هر منظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باش 20.2
اسناد، ارقام و یا سایر معلومات دریافت شده از اداره را به مقاصد غیر از اجرای  کننده نباید همچواستفاده نماید. به همین ترتیب، اکمال 

 این قرارداد، استفاده نماید.

 این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد: 2و  1مکلفیت های مندرج  بند  20.3

 کننده این قرارداد شریک می سازند؛آن معلومات که  اکمال کننده و دولت با سایر نهاد های تمویل  -1

 یا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛ -2

 معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت طرف علنی کننده بوده است ؛ یا  -3

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

احکام این ماده نباید هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از جانبین را قبل از تاریخ قرارداد در ارتباط به  20.4
 اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید.

 احکام این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.   20.5

عقد  -21ماده 
 قرارداد فرعی

ً که باید اداره را اکمال کنند 21.1 صورتیکه قبالً در آفر داوطلب  مشخص  در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در تبا
نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. 

 اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

 را رعایت نمایند. شرایط عمومی قرارداد  7و  3قرارداد های فرعی باید احکام مواد  21.2

 20فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3
این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد 

 میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

 -22ماده 
مشخصات و 

 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

مطابقت جدول نیازمندیها  5قسمت  خدمات قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های مندرجاجناس و  -1
صورتیکه کدام ستندرد قابل اجرا ذکر نشده باشد، ستندردهای رایج در کشور منشا و یا باالتر از آن قابل اجرا  داشته باشند. در

 می باشد. 

اسناد که به نمایندگی از اداره  پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات، مشخصات یا سایراکمال کننده می تواند از  -2
 ترتیب گردیده است و در اختیار وی قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

تطبیق میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید مطابقت به آنها  در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه قرارداد در -3
مشخص گردیده است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود  جدول نیازمندیهاچنین کود ها همانی خواهد بود که در 

 باشد.  قابل اجرا می شرایط عمومی قرارداد  33ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 
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بسته  -23ماده 
 و اسناد بندی

منظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی می نماید. ه اکمال کننده  طبق قرارداد، اجناس را ب 23.1
بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. وزن و اندازه 

 انتقاالت و بارچاالنی تعیین گردد.  بسته بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه 

بسته بندی، عالمه گذاری و نوشته ها در داخل یا بیرون بسته ها باید با معیارات خاص که در قرارداد درج گردیده بشمول معیارات  23.2
 و سایر رهنمود های ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.   شرایط خاص قراردادمندرج  

 بیمه  -24ماده 
پولی که به آسانی قابل تبدیل از کشور واجد شرایط بوده  واحدبا بصورت مکمل اجناس که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  24.1

 شرایط تجارت بین المللیجریان تولید، انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت با ، تخریب در مقابل مفقودی در –
(Incoterms2010) مشخص شده است، بیمه شده باشد، مگر اینکه در  شرایط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در قابل
 طوری دیگر ذکر شده باشد.  شرایط خاص قرارداد

 انتقال  -25ماده 
شرایط خاص صورت میگیرد، مگر اینکه در (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

 یگری تذکر رفته باشد.طور دقرارداد 

  -26ماده 
آزمایشات و 

 معاینات 

اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره، تمام آزمایشات و معاینات  اجناس و خدمات ضمنی مربوط را  26.1
 درج گردیده، انجام خواهد داد.شرایط خاص قرارداد  طوریکه در

آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند در محالت مربوط اکمال کننده،  قراردادی فرعی، در محل تحویل، مقصد نهایی و یا سایر  26.2
این ماده  3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  شرایط خاص قراردادمحالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که در  

معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول  در صورتیکه آزمایش و
 فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. 

را خواهد داشت، مشروط  شرایط عمومی قرارداد  26.2 مادهشات و معاینات مندرج اداره یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در آزمای 26.3
 براینکه اداره تمام مصارف مربوط به همچو حضور را متحمل شود. 

در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات باشد، با اطالعیه قبلی که محل و زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر  26.4
فته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا ر

 نماینده وی در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

ه اما بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اداره میتواند از  اکمال کننده هر آزمایش و یا معاینه را که در قرارداد درج نبود 26.5
اجناس با مشخصات تخنیکی و ستندرد های مندرج این قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام 

ت، اجراآت اکمال معاینات و آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخ
جایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت وکننده و انجام سایر 

 میگیرد. 

 نماید. می اکمال کننده راپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به اداره ارائه  26.6

اداره میتواند اجناس و یا پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید.  26.7
اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با 

، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با مشخصات مورد نیاز می باشد
 صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید. 

نده وی در جریان آزمایش و یا اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و معاینه اجناس و پرزه جات آن، حضور اداره و یا نمای 26.8
فراهم سازی ورنتی ها و سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی  این ماده  6 ارائه گزارش بر مبنای بند

 سازد. 

جریمه  -27ماده 
 تاخیر 

در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد،  27.1
طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی  قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

  35فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده  10قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر وضع میگردد. در صورتیکه م
 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد

 ورانتی -28ماده 
طرح و  راکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس جدید، غیر مستعمل و از جدید ترین مودلها میباشد و اینکه آنها تمام بهسازی ها د 28.1

 قرارداد طور دیگری تصریح گردیده باشد.  می باشند، مگراینکه در مواد را شامل
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، اکمال کننده تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2نظرداشت جز  عالوه برآن با در 28.2
ناشی از اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد 

 نهایی، می باشد.  

تذکر رفته  شرایط خاص قراردادماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در  12ورانتی باید برای مدت  28.3
ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت.  18است و یا به مدت 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. ص قراردادشرایط خامگر اینکه در 

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود مطلع می سازد. اداره زمینه های  28.4
 مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم میسازد.  

، اجناس ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط شرایط خاص قرارداد ده در مدت مندرجبه محض دریافت اطالع از نواقص، اکمال کنن 28.5
 اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

نشود، اداره اقدامات الزم را  شرایط خاص قرارداددر صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6
 به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست میگیرد. این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.    

حق ثبت  -29ماده 
 اختراع

این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین،  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1
توسط اکمال به شمول موجود در معیاد قرارداد عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . یردمی پذمصارف حقوقی به دالیل ذیل 

 آنجا واقع میباشد؛ و نصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاده اجناس در کشوریکه محل آن در -1

 آنجا تولید شده اند فروش در هرکشوریکه اجناس در -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل این 
نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد 

 نمی گردد. 

با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را این ماده، اداره اکمال کننده  1در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2
را به مصرف خود یا دعوی بمنظور تسویه ادعا به طی مراحل دعوی و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات و اکمال کننده اقدام 

 انجام می دهد. 

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خویش به منظور حل منازعه به  28هرگاه اکمال کننده در مدت  29.3
 اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

به درخواست اکمال کننده انجام داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه و مذاکره را طی مراحل دعوی  اداره کمک های الزم به منظور  29.4
 را به اداره می پردازد.   

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و  29.5
 داره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط ا

حدود  -30ماده 
 مسوولیت

 به استثنای حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: 30.1
کننده تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن اکمال  -1

اینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع جریمه تاخیر  مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر
 می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد ممج -2
راع ه تخطی حقوق حق اختخسارکلفیت اکمال کننده برای جبران در بر گیرنده مصارف ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا م

 نباشد.  

تغییر در  -31ماده 
قوانین و مقررات 

 نافذه

( روز قبل از تاریخ تسلیمی 28بیست و هشت ) مدتبه استثنای اینکه در قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد، در صورتیکه بعد از  31.1
آفر قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا نظامنامه که دارای حیثیت قانونی در جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، 

خ تحویلی و در تاری ادلطوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات مع تعدیل گردیده باشد، نشر، ملغی یا
وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده  قیمت قرارداد ،

 . باشد، تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود
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حاالت  -32ماده 
غیرمترقبه 

(Force 
Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی  32.1
 قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

قابل پیش ( در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از کنترول اکمال کننده که Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2
 بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

 جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های قرنطین، تحریم حمل و نقل بوده می تواند. 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال  32.3
کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غیرمترقبه نباشد را جستجو 

 ه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. می نماید. مگر اینک

دستور   - 33ماده 
تغییر و تعدیالت 

 قرارداد

، در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییرات الزم را در محدوده حدود شرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1
 قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید: 

 ترسیمات، دیزاین، طرح ها یا مشخصات، در صورتیکه اجناس تحت این قرارداد صرف برای اداره تولید گردد؛در  -1

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 باید تهیه گردد. کننده خدمات ضمنی که توسط اکمال -4

ز برای اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیا 33.2
این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در 

 مال کننده صورت میگیرد. روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اک 28خواست تعدیل توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 

قیم خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت  33.3
 هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

 هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر می باشد.  33.4

تعدیل  -34ماده 
 میعاد قرارداد 

هرگاه در میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در اکمال به موقع اجناس و خدمات  34.1
تآخیر و دالیل  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل شرایط عمومی قرارداد  13ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

طرزالعمل تدارکات،  د و هشتمت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نوصورآن اطالع می دهد. در
 صورت می گیرد. 

، تاخیر توسط  اکمال کننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این شرایط عمومی قرارداد  32به استثنای حاالت غیر مترقبه، مندرج ماده  34.2
میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در  شرایط عمومی قرارداد  26مه تآخیر در مطابقت با ماده قرارداد، منجر به وضع جری

 این ماده تعدیل گردیده باشد.    1مطابقت با بند 

ختم و  -35ماده 
 فسخ قرارداد

 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

 در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید.  -1
  34بخش یا تمام اجناس در مدت مندرج قرارداد یا در مدت تمدید شده آن طبق مادهیک هرگاه اکمال کننده موفق به تحویلی  (1)

 ، نگردد.  شرایط عمومی قرارداد
 هرگاه اکمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد؛ یا (2)
هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج  (3)

 زده باشد.  شرایط عمومی قرارداد  3ماده 
، اکمال کننده مکلف به جبران خساره شرایط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده در صورت فسخ قسمی قرارداد وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 
 قرارداد می باشد.

 فسخ به سبب افالس 35.1

صدور اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با  -1
 فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد.

 فسخ یک جانبه توسط اداره 35.2
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 اداره میتواند با ارسال اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را قسماً یا کالً فسخ نماید. اطالعیه باید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، -1
 اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

طابق شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته م ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2
 میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره یکی از موارد ذیل را انتخاب می نماید:

 تحویل و تکمیل هر بخش در مطابقت با شرایط و قیم قرارداد؛ و یا (1)

ات ضمنی که قسماً تکمیل و مواد و انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس و خدم (2)
 بخش هائیکه قبالً توسط اکمال کننده تهیه شده است.

 واگذاری -36ماده 
گرکسب قبلی جانب دیاینکه موافقه و اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذار کرده نمیتوانند، مگر  اداره 36.1

 شده باشد.

منع  -37ماده 
 صادرات

می افغانستان در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه اداره، جمهوری اسالاکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1
 اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد ویت وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجندو یا محدو

 مشروط سازد،اکمال کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می  دات مندرج قرارداد را سلب نمایدتوانائی اکمال کننده در ایفای تعه
   اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.   براینکه
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 شرایط خاص قرارداد  -قسمت هفتم 

  

ماده  شرایط عمومی 
 قرارداد

 ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد و تعدیالت

 1ماده  1بند  8جز 
 شرایط عمومی قرارداد

 دفاع ملی ج.ا.اوزارت   نام اداره: 

 1ماده  1بند  13جز 
 شرایط عمومی قرارداد

ریاست مخابره واقع مطبعه ریاست مخابره قرارگاه وزارت دفاع  دیپو های  محل  پروژه/مقصد نهایی عبارت اند از:
 ملی پل محمودخان کابل  افغانستان 

 

 4ماده  2بند  1جز 
 شرایط عمومی قرارداد

تجارتی بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده است. در صورتیکه معنی معانی اصطالحات شرایط 
 (Inco terms) شرایط تجارت بین المللی مانندحقوق و وجایب طرفین تحت آن  یک اصطالح شرایط تجارتی و
 { تصریح میگردد. DDPتصریح نگردیده باشد، توسط }

 4ماده  2بند  2جز 
 شرایط عمومی قرارداد

 DDP میباشد. 2010( Incotermsویرایش اصطالحات تجارت بین المللی )

شرایط عمومی  5ماده  1بند 
 قرارداد

 می باشد.   یا پشتو دریزبان قرارداد: 

 

شرایط  8ماده 1بند 
 عمومی قرارداد

 برای ارسال اطالعیه ها، آدرس اداره قرارذیل می باشد:

 هدایت هللا عطائی دگرمن   توجه : محترم 

 افغانستان -ناحیه دوم، شش درک کابل  آدرس:

 شهر: کابل 

 کشور: افغانستان

 0700653535  شماره تماس : 

 

شرایط  10ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

 طور ذیل خواهد بود: عمومی قرارداد شرایط 10ماده  2طرزالعمل حکمیت در مطابقت به بند 

 قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان:   -1

قبل از ارجاع به  موضوعدر صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانستان باشد، 
شنی و خدمات حل و فصل منازعات در روبه مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع می گردد  محاکم ذیصالح

 قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه ذیصالح 
 راجع میگردد. 

شرایط  13ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 جزئیات انتقال و سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه میگردد عبارت اند از:  

طرز انتقال و باربندی اجناس بر اساس نیازمندی فرمایش دهنده در محل نهائی بدوش قراردادی بوده و مکلف است 
 ر نمی باشد.و نیاز به سایر اسناد همچو بل خرید ضرو اجناس را در میعاد درخواست شده تحویل نماید.

 

شرایط عمومی  15ماده  1بند 
 قرارداد

  نمی باشد"قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل 
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شرایط  16ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

)  یک قسط (  درظـرف ) دوماه ( به    داخلدهی : بعدازمنظوری عقد قـرارداد  طبق مشخصات  تحویلصورت 

 ریاست مخابره واقع مطبعه ریاست مخابره قرارگاه وزارت دفاع ملی ازمتعهد اخذمیگردد . دیپو هایبه دیپوهای 

 پرداخت ها بشکل ذیل صورت میگیرد: 

  ( 7( دیپوی مربوطه بعدازترتیب نمودن فورم )م8پول برویت فورم)     ازطریق مدیریت مالی ریاست مخابره به سلساه
 ریاست محترم مالی وبودجه وزارت دفاع ملی  بعد از ختم تمام مکلفیت قراردادی  اجرا میگردد

شرایط  16ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

 }قابل تطبیق نیست{. بپردازد  تکتانهمیعاد تاخیر پرداخت بعد از اینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده 

 }قابل تطبیق نیست{.نرخ جبرانی قابل اجراء 

شرایط  18ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 {الزم استتضمین اجراء }

 می باشد.  قرارداد فیصد از قیمت مجموعی %10}هرگاه تضمین اجراء الزم باشد، "مبلغ تضمین اجراء

شرایط  18ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

  افغانی میباشد   به واحد پولیتضمین اجراء 

 ارائه می گردد.  بانک گرنتیتضمین اجراء به شکل 

شرایط  18ماده  4بند 
 عمومی قرارداد

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های 28تضمین اجرا در خالل مدت ) :}استرداد تضمین اجراء
 {. میگرددورنتی، به اکمال کننده مسترد 

شرایط  23ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

 بسته بندی، عالمه گذاری وارائۀ اسناد درداخل و بیرون بسته ها:

بسته بندی اجناس طوری باشد که به اجناس قابل تدارک زیان وارد نگردد، درصورت صدمه فزیکی مطابق درخواست فرمایش 
 . دهنده جنس در مدت زمان تعیین شده تعویض گردد

شرایط  24ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 مشخص شده است، می باشد.   (Incoterms)مسوولیت انتقال اجناس، پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللی

شرایط  25ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 مشخص شده است، می باشد.  (Incoterms) مسوولیت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بین المللی

شرایط  26ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 { می باشد. و معاینه آزمایش

 هئیت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش ذیل را انجام خواهند داد. .تفتیش و معاینات:

 حین تسلیمی جنس از نوعیت و کیفیت جنس صورت میگیرد. -  تفتیش بصری اجناس

  حین تسلیمی مواد از تکمیل مقدار جنس به مالحظه سند فرمایش صورت میگیرد. - تکمیلی مقدار اجناستفتیش برای 

   حین تسلیمی از نوعیت و کیفیت جنس تصدیق صورت میگیرد. –تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس 

 ن اجناس اطمینان دهدسایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی بود

 همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحول دهی جنس صورت میگیرد.  

شرایط  26ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

 راه اندازی میگردد.  محل تحویلی جنس و معاینه در آزمایش

شرایط  27ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 

 { در مقابل هر روز تاخیر میباشد.  فیصد قیمت مجموعی قرار داد  0.1جریمه تآخیر }

 ..می باشدفیصد قیمت مجموعی قرارداد {  10 –}ده حد اکثر مبلغ جریمه تآخیر 

شرایط  28ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

 حداقل معیاداستفاده برای  مدت دوسال میباشد  :مدت اعتبار ورانتی

شرایط  28ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

 می باشد.  درمعیادقراردادمدت زمان ترمیم یا تعویض 

 تمام معیارات شعبه عایده قابل تطبیق میباشد.
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11فورمه اجناس/

 موافقتنامه قرارداد   12فورمه اجناس/

 اجراءفورم تضمین    13فورمه اجناس/

 فورم تضمین پیش پرداخت   14فورمه اجناس/

 

خصوصی شعبه عایده شرطنـــامـــه  
ریاست مخابـره سـتردرسـتیز  1399مالی اردوضرورت سال مطبعه  مصرفی طباعتی ( قلم مواد 10)به ریاست مخابـره سـتردرسـتیز وزارت دفاع 

 .که شامل جدول تثبیت احتیاج میباشد وزارت دفاع 

ریاست مخابره واقع  دیپو های)  یک قسط ( به  درظـرف ) دوماه ( به    داخلبعدازمنظوری عقد قـرارداد  طبق مشخصات  جنس متذکره 

 ازمتعهد اخذمیگردد .مطبعه ریاست مخابره قرارگاه وزارت دفاع ملی 

  قیول نیستشده طبق مشخصات یاباالترآزآن قابل قبول بوده مشخصات پائین قابل اقالم قرارداد 

 اقالم قرارداد شده توسط وسایط وبارجامعه قراردادی انتقال وبارجامعه مسترد نمیشود. -

 اردادها افسراداره قراقالم قراردادشده بعداز برسی دقیق  وآزمایش توسط کمیته تفتیش دریافت جنس ) هیت معاینه ( نماینده شعبه عایده.  هیت تخنیکی  -

 د.میشو تشریح  وتسلیم گرفته

  میباشد. قرار داد معیاد درمدت  آنکیفیت ظاهرگردد متعهد مکلف به تعویض س بی اگردراثنای استفاده جن-
  روش تدارکاتی به شکل) داوطلبی باز(

 ت واوصاف اخذ نگردیده مسترد میشود ا اقالم قرارداد خالف مشخص -

 طبق ماده قانون تدارکات متعهد دارای اهلیت وشخصیت حقوقی باشد.-

 حسب متهد المال درصورت ضرورت به اساس پیشنهاد موجودیت تخصیص منظوری امراعطا وموافقه تمویل گننده قابل اجرا میباشد .-

وبودجه مالی محترم ریاست له به سلسمالی ریاست مخابره ازطریق مدیریت     (7( دیپوی مربوطه بعدازترتیب نمودن فورم )م8برویت فورم ) متعهدپول 

 وزارت دفاع ملی  بعد از ختم تمام مکلفیت قراردادی  اجرا میگردد 

( طرزالعمل جدیدتدارکات درمقابل هروز 108( قانون جدید تدارکات وحکم )39و38درصورت که متعهد درحصه اکمال  جنس عطالت نماید مطابق ماده )-

( حجم مجموعی نهایی قرارداد قابل تطبیق بوده بعد ازآن حکم ماده 10تاخیر الی )%جریمه ( افغانی ازقیمت مجموعی قرارداد واگراین %0.1عطالت مبلغ)  

 ( فسخ قرارداد عملی میگردد.41)

 ( طرزالعمل قانون تدارکات صورت گیرد.78)بانکی نظربه حکم ضمانت به   : اجرا   تضمین

 .مطابق قانون تدارکات میباشدطلب ذیال اخذ میگردد اوازدقانون تدارکات احکام فصل پنجم امطابق  –اتتامین

 اجراات مطابق قانون تدارکات   تامین :

 تضمین افرمطابق قانون تدارکات درحاالت ذیل قابل استرداد نمیباشد

 تغیرویا انصراف ازآفربعداز انتضای مدت معینه تسلیمی آفر. -

 انکار داوطلب ازپزیرش اشتباهات حسابی در ورق آفر. -

 تدارکات ازطرف داوطلب برنده مطابق شرطنامه .اجتناب ازعقرقرارداد  -

 فراهم نکردن تامینات اجرات توسط داوطلب برنده مطابق شرطنامه. -

 ارایه معلومات کاذب از طرف داوطلب برنده در رابطه به اهمیت آن.

 اسباب مجبره ویا حوادث غیرمترقبه
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آفات سماوی وزمینی   اتشفشان ها-امراض ساری -طغیان -طوفان-زلزله -انداز عبارت ازحاالت است که پیش بینی آن طوردقیق ناممکن بوده وعبارت

حوادث زمینی حوادث بحری وحوادث بری وفضایی اعالن رسمی حرب قطع روابط تجارتی سکتورهای خصوصی ودولتی بامنابع خارجی درنتیجه بندش 

 راها مواصالتی تجارتی بین الدول

ویا بعد ازعقدقرارداداوامروموضوعات که ازطریق حکومت به نشرمیرسد وباعث بندش وسکتگی کارمتعهد  غرض تدارک وتهیه مواد اعتصابات عملی

 میگردد.

 بدین منظوربادرنظرداشت ملحوظات فوق ذیال اجرات صورت میگیرد

 میگردد.مدت مقاوله نامه افزود نسبت جبرشرایط پیش آمده اجرای عملی پروسه الی اعاده شرایط نورمال به تعویق انداخته شده ومدت بندش به  الف

ن طرفیتوقع برده میشود که شرطنامه هامشخصات مندرجه اسناد را داوطلبان دقیقا" مطالعه نموده فیات های مقاوله نامه فسخ وتصفیه حسابات حقوق  ب

 صورت میپذیرد.

 ویا بدیل مناسب دیگری میتواند بادرنظرداشت حفظ حقوق جانبین عملی گردد.ج 

 روش تدارکات )دواطلبی باز( پاکت سربسته صورت میگیرد.دواطلبی 

داشته ورت پنکمپنی های خارجی که درافغانستان نمایندگی مقیم ندارد وتقـــــــاضای شانرابر مبنای اشتراک درپروسه تدارکــــــاتی ابرازمینماید ضر  -

امــــــورخارجه اسالمی افغانستان ثبت شده باشد ونمبرحساب لیتراف کریدت  میشود که دارای پاسپورت وویزه اقامه بوده وراجستر کمپنی شان دروزارت

ن دارد تابع قوانی راغرض انتقال پول دریکی ازبانک های مــــربوطه افغانستان داشــــته باشد وانعده کمپنی های خارجـــــی که نماینده مقیم درافغانستان

 اد باید عمل نماید.نافذکشوربوده ومطابق شرایط درج محتویات قرارد

 قرارشرح فوق شرطنامه هذا ترتیب وصحت است.

 

خصوصی شعبه عایده شرطنـــامـــه  
ریاست مخابـره سـتردرسـتیز  1399مالی مطبعه اردوضرورت سال پرزه جات تخنیکی مدیریت ( قلم 33)ریاست مخابـره سـتردرسـتیز وزارت دفاع به 

 .که شامل جدول تثبیت احتیاج میباشد وزارت دفاع 

ریاست مخابره واقع مطبعه  دیپو های)  یک قسط ( به  درظـرف ) دوماه ( به    داخلبعدازمنظوری عقد قـرارداد  طبق مشخصات  جنس متذکره 

 ریاست مخابره قرارگاه وزارت دفاع ملی ازمتعهد اخذمیگردد .

  یاباالترآزآن قابل قبول بوده مشخصات پائین قابل قیول نیستشده طبق مشخصات اقالم قرارداد 

 اقالم قرارداد شده توسط وسایط وبارجامعه قراردادی انتقال وبارجامعه مسترد نمیشود. -

اردادها  افسراداره قر اقالم قراردادشده بعداز برسی دقیق  وآزمایش توسط کمیته تفتیش دریافت جنس ) هیت معاینه ( نماینده شعبه عایده.  هیت تخنیکی -

 میشود. تشریح  وتسلیم گرفته

 میباشد.   ( یوم 15) ظرفدر اگردراثنای استفاده جنس بی کیفیت ظاهرگردد متعهد مکلف به تعویض آن-
 روش تدارکاتی به شکل) داوطلبی باز( 

 اقالم قرارداد خالف مشخصا ت واوصاف اخذ نگردیده مسترد میشود  -

 تدارکات متعهد دارای اهلیت وشخصیت حقوقی باشد.طبق ماده قانون -

 حسب متهد المال درصورت ضرورت به اساس پیشنهاد موجودیت تخصیص منظوری امراعطا وموافقه تمویل گننده قابل اجرا میباشد .-

ازطریق مدیریت مالی ریاست مخابره به سلسله ریاست محترم مالی وبودجه     (7( دیپوی مربوطه بعدازترتیب نمودن فورم )م8برویت فورم ) پول متعهد

 وزارت دفاع ملی  بعد از ختم تمام مکلفیت قراردادی  اجرا میگردد 

هروز ( طرزالعمل جدیدتدارکات درمقابل 108( قانون جدید تدارکات وحکم )39و38درصورت که متعهد درحصه اکمال  جنس عطالت نماید مطابق ماده )-

( حجم مجموعی نهایی قرارداد قابل تطبیق بوده بعد ازآن حکم ماده 10( افغانی ازقیمت مجموعی قرارداد واگراین جریمه تاخیر الی )%%0.1عطالت مبلغ)  

 ( فسخ قرارداد عملی میگردد.41)

 ( طرزالعمل قانون تدارکات صورت گیرد.78به ضمانت بانکی نظربه حکم )  تضمین اجرا  : 
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 امطابق احکام فصل پنجم قانون تدارکات ازداوطلب ذیال اخذ میگردد مطابق قانون تدارکات میباشد. –ناتتامی

 اجراات مطابق قانون تدارکات   تامین :

 تضمین افرمطابق قانون تدارکات درحاالت ذیل قابل استرداد نمیباشد

 تغیرویا انصراف ازآفربعداز انتضای مدت معینه تسلیمی آفر. -

 انکار داوطلب ازپزیرش اشتباهات حسابی در ورق آفر. -

 اجتناب ازعقرقرارداد تدارکات ازطرف داوطلب برنده مطابق شرطنامه . -

 فراهم نکردن تامینات اجرات توسط داوطلب برنده مطابق شرطنامه. -

 ارایه معلومات کاذب از طرف داوطلب برنده در رابطه به اهمیت آن.

 غیرمترقبه اسباب مجبره ویا حوادث

آفات سماوی وزمینی   اتشفشان ها-امراض ساری -طغیان -طوفان-زلزله -عبارت ازحاالت است که پیش بینی آن طوردقیق ناممکن بوده وعبارت انداز

 بندشحوادث زمینی حوادث بحری وحوادث بری وفضایی اعالن رسمی حرب قطع روابط تجارتی سکتورهای خصوصی ودولتی بامنابع خارجی درنتیجه 

 راها مواصالتی تجارتی بین الدول

غرض تدارک وتهیه مواد اعتصابات عملی ویا بعد ازعقدقرارداداوامروموضوعات که ازطریق حکومت به نشرمیرسد وباعث بندش وسکتگی کارمتعهد 

 میگردد.

 بدین منظوربادرنظرداشت ملحوظات فوق ذیال اجرات صورت میگیرد

 میگردد.نسبت جبرشرایط پیش آمده اجرای عملی پروسه الی اعاده شرایط نورمال به تعویق انداخته شده ومدت بندش به مدت مقاوله نامه افزود  الف

ن فیطرتوقع برده میشود که شرطنامه هامشخصات مندرجه اسناد را داوطلبان دقیقا" مطالعه نموده فیات های مقاوله نامه فسخ وتصفیه حسابات حقوق  ب

 صورت میپذیرد.

 ویا بدیل مناسب دیگری میتواند بادرنظرداشت حفظ حقوق جانبین عملی گردد.ج 

 دواطلبی روش تدارکات )دواطلبی باز( پاکت سربسته صورت میگیرد.

اتی ابرازمینماید ضرورت پنداشته کمپنی های خارجی که درافغانستان نمایندگی مقیم ندارد وتقـــــــاضای شانرابر مبنای اشتراک درپروسه تدارکــــــ  -

یدت راف کرمیشود که دارای پاسپورت وویزه اقامه بوده وراجستر کمپنی شان دروزارت امــــــورخارجه اسالمی افغانستان ثبت شده باشد ونمبرحساب لیت

جـــــی که نماینده مقیم درافغانستان دارد تابع قوانین راغرض انتقال پول دریکی ازبانک های مــــربوطه افغانستان داشــــته باشد وانعده کمپنی های خار

 نافذکشوربوده ومطابق شرایط درج محتویات قرارداد باید عمل نماید.

 قرارشرح فوق شرطنامه هذا ترتیب وصحت است.
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 نامه قبولی آفر1

11اجناس/ فورم  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

}نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{ به:  

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:  

و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع داده میشود که آفر  این نامه قبولی آفر به ت سی از ماده بیست
عی مبلغ }مبلغ ارائه شده مؤرخ }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ شما برای تدارک }نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{، به قیمت قطعی مجمو

نویسید{، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره را به ارقام و حروف ب
 قبول گردیده است.

و مواد  ( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )
داره تسلیم 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 ا

د در جدول ذیل درج می باشد:نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزی  

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

 شمارۀ تشخیصیه تدارکات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{

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

قرارداد: }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{نوعیت تضمین اجرای   

 مقدار تضمین اجرای قرارداد: }مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{

 زمان عقد قرارداد: }تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{

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

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید

                                                 

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

تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر 

اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در 

آفر به داوطلب  ییون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولحیطه صالحیت کمیس

 برنده ارسال می شود. 
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قرارداد  موافقتنامه  

 12اجناس/ فورمه

 {مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نماید داوطلب برنده این فورمه را در}

 {  میانروز، ماه و سال درج گرددتاریخ }این موافقتنامه قرارداد به 

 { جمهوری اسالمی افغانستان که منبعد بنام اداره یاد می شود ونام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد} (1)

رج ده دآدرس اکمال کنن{ که دفتر مرکزی آن }نام کشور اکمال کننده درج گردد{ که شرکت ثبت شده تحت قوانین }نام اکمال کننده درج گردد} (2)

 {منبعد بنام "اکمال کننده" یاد میشود، عقد گردیده است. گردد

{ آفر داوطلب برنده را برای تدارک اجناس فوق جزئیات  اجناس و خدمات ضمنی درج گرددطوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی }
 { که منبعد بنام "قیمت قرارداد" یاد میشود، قبول نموده است. قرارداد درج گردد اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بابه مبلغ }

 این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مینماید:

 شرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته شده است. این موافقتنامه، کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمایند که در در -1

 قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد: اسناد ذیل تشکیل دهنده -2

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 نیازمندیهای تخنیکی )به شمول جدول نیازمندیها و مشخصات تخنیکی( (4)

 آفراکمال کننده و جدول های اصلی قیمت  (5)

 العیه اعطاء توسط ادارهاط (6)

 {هرگونه اسناد دیگر عالوه گردد}  (7)

فهرست فوق قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به ترتیب این   -3

 خواهد بود.  

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4

 شرایط قرارداد اصالح نماید. 

کمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل انماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

 . شیوه مندرج قرارداد بپردازد

 وز، ماه و سالرمطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و سر از تاریخ فوق الی تاریخ } بدینوسیله جانبین تصدیق مینمایند که این موافقتنامه در
 { قابل اعتبار می باشد. درج گردد

 به نماینده گی از اداره:

 {اسم درج گردداسم: }

 { امضای مقام ذیصالحامضاء: }

 {عنوان وظیفه درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده }

 {شهرت شاهد درج گردددر حضور داشت }

 ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده:

 {اسم درج گردداسم: }

 {کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا عنوان وظیفه امضا کننده: }

 {امضای مقام ذیصالحامضاء: }

 {شهرت شاهد درج گردددر حضورداشت }
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

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

 {روز، ماه و سال  تسلیمی آفر درج گرددتاریخ: }

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گرددداوطلبی : }شماره و عنوان 

 {اسم بانک درج گردداسم بانک: }

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {تضمین اجرا درج گردد شماره} شمارۀ تضمین اجراء:

{ مؤرخ قرارداد درج گردد شمارهشود، قرارداد شماره }{، که منبعد بنام "اکمال کننده" یاد می نام مکمل اکمال کننده درج گردداطالع حاصل نمودیم که } 
 {توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال } سال درج گردد روز، ماه و}

 عقد می نماید. 

 اجراء نیز الزم می باشد. عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین 

هنده کتبی شما که نشان دبمجرد دریافت تقاضای { را مبلغ به حروف و ارقام درج گرددیم که بدون چون و چرا مبلغ }تعهد می نمائ به درخواست اکمال کننده،
 تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم. 

تر بانک به دف{ اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره روز، ماه و سال درج گردداین تضمین الی تاریخ }
 تسلیم داده شود. 

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{نماینده   }امضا، نام و وظیفه

 

 {بانک مهر}

 

    {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

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

 {روز، ماه و سال  تسلیمی آفر درج گرددتاریخ: }

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و عنوان داوطلبی : }

 {اسم بانک درج گردداسم بانک: }

 {بانک استفاده گرددورق رسمی }

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {تضمین پیش پرداخت درج گردد هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

منبعد بنام "اکمال کننده" یاد می شود،  {، کهنام و آدرس مکمل اکمال کننده درج گردداطالع حاصل نمودیم که } {نام قانونی و آدرس بانک درج گرددما }
 { را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمالروز، ماه وسال درج گردد{ مؤرخ }قرارداد درج گردد شمارهرارداد شماره }ق
 عقد نماید. {توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد}

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.  

{ را بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده مبلغ به حروف و ارقام درج گرددبه درخواست اکمال کننده، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ }
 اشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم. تخطی قراردادی ن

{ اعتبار و قابل اجرا می روز، ماه و سال درج گردد{ الی تاریخ }روز، ماه و سال درج گردد} این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده
 باشد.  

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 785شره شماره این تضمین تابع مقرره منت

 {امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد}

 بانک{ }مهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


