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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه اوطلبی اسناد مشابه معیاری د طبقاین شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی 

ت تخمینی که قیم ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توس

تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز،  1با استفاده از وجوه عامه ( میلیون افغانی بوده و005کات الی )تدار

 مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد. 
 

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

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

صادره واحد پالیسی  PPU/C024/1388با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره 

 د. تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باش
 

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

 کننده تمویل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 ره امور ریاست جمهوریریاست عمومی ادا

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af 
 

 

 

 

 

 

                                                 
مصارف عامه تصریح گردیده  عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و وجوه عامه1 

امل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات که ش

 پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

 

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

 الف. عمومیات

ساحه  -1ماده 

 داوطلبی

 و داوطلبی صفحه معلومات مندرج یامور ساختمانتدارک  این شرطنامه را به منظورداره ا 1.1

 یصادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش ها (شرایط خاص قرارداد ) 5قسمت 

صفحه در و نوع قرارداد  (Lot) بخش به شمول نام و نمبر تشخیصیه هراین داوطلبی 

 . گردددرج می و شرایط خاص قرارداد   معلومات داوطلبی

مندرجات و  صفحه معلومات داوطلبی ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجطلب برندداو 1.2

 تکمیل می نماید.  شرایط خاص قرارداد

 : در این شرطنامه 1.1

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

 وسط طرف مقابل می باشد؛تهمراه با اسناد دریافتی 

 مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛ صورت لزومدر  -2

 به معنی روز تقویمی می باشد.  "روز" -1

وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و  اداره، 2.1 وجوه -2ماده 

ین که اامور ساختمانی قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد 

  شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار می گیرد.

عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم  وجوه عامه   2.2

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

کمک ها و قرضه چنان سایر وجوه بودجوی به شمول به اداره با طی مراحل بودجوی و هم

 در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.های که 

فساد و  -1ماده 

 تقلب

اصول عالی اخالقی را  اندداوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف  اداره، 1.1

این ملحوظ در مراحل داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روی 

 اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 

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

هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان تدارکات( را 

 تحت تاثیر قرار دهد. 

به شمول کتمان حقایق که عمدًا و یا سهوًا به منظور  تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری -2

اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا 

 اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره  -1

ور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست که به منظ

 اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

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

سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر 

 باشد. مستقیم می
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اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست ایجاد  -5

 در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب  1.2

ل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخال

 گردیده است را لغو می نماید. 

مراحل تدارکات توسط اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در  1.1

 ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  کارمند اداره

( ماده چهل و نهم 1ارتکاب اعمال مندرج فقره )اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت  1.4

 قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

حسابات، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  1.5

یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین 

 انب اداره فراهم نماید. موظف از ج

داوطلب  - 4ماده 

 واجد شرایط
 

داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج  4.1

داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی  صفحه معلومات داوطلبی

ن همان کشور فعالیت فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانی

 نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد. 

جوانب این داوطلبی تضاد با یک یا بیشتر  داوطلبداوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد،  4.2

و  صاتطرح، مشخکه  طرفبصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا  اگر  داردمنافع 

منحیث مدیر پروژه تحت  با شخص که و یا را ترتیب نموده این تدارکاتسایر اسناد مربوط 

داوطلب که تضاد منافع داشته باشد . شده باشد ارتباط داشته باشد پیشنهاد داوطلبیاین 

غیر واجد شرایط پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه 

ی و همچنین شرکت ها نظارت امور ساختمانی گردیدهخدمات مشورتی در ترتیب و 

   در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.  متعلق به آن

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست  4.1

و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می  داوطلبان محروم شده

 باشد. 

صفحه مطابق مندرجات ارک تثبیت اهلیت خویش را دداوطلب مکلف است شواهد و م 4.4

 .نماید ارائه معلومات داوطلبی 

اهلیت  - 5ماده 

 داوطلب 

 هانقشه بشمول  یو جدول امور ساختمانکاری پیشنهادی شیوه اولیه بان شرح لتمام داوط 5.1

 نمایند.  می ، ارائه فورمه های داوطلبی 9قسمت  در مورد نیاز را ی و چارت ها

با داوطلبان موفق در صرف عقد قرارداد انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، ت در صور 5.2

تجدید معلومات  ارزیابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت صورت می گیرد. 

ارائه می  استمرار اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر در مورد اهلیت خویش و یا شده

  درج میگردد.  9قسمت اهلیت در  استمرار یا تآیید تجدید د. ننمای
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در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل  5.1

( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات 2فقره ) 6و  5، 4، 1، 2اسناد مندرج اجزای بر عالوه  را

طور دیگر تذکر رفته  ومات داوطلبیصفحه معلمگر اینکه در نمایند. می  9قسمت شامل 

 باشد:

 حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی و نوع وضیعتنقل اصلی اسناد که نشان دهنده  -1

 داوطلب باشد؛  فعالیت

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

 سال گذشته؛ 5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -1

ال گذشته و جزئیات امور ساختمانی پنج س ت و اندازه مشابه درییتجربه کاری با ماه -4

معلومات بیشتر با وی  برای کر طرف قرارداد که می توانزیر کار و یا قرارداد شده با ذ

 . تماس گرفت

 اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛ -5

 که برای اجرای این پرسونل تخنیکیکارمندان مدیریت ساحه و اهلیت و تجارب  -6

 ؛قرارداد اختصاص داده می شود

یا اظهار نامه یا بیانیه مفاد و ضرر  شیمالی داوطلب مانند گزارش تفت وضعیتگزارش  -7

 ؛سال گذشته( 5در )تصفیه مالیاتی 

برای اجرای این  نزد داوطلب مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی -8

، که بدون بع مالی قابل دسترس(منا سایرو  اعتبارات )قرضه()دسترسی به قرارداد 

شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب 

 برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده باشد.

سال اخیر که داوطلب در  پنجدر  اختتام یافتهدعاوی در جریان و یا  در موردمعلومات  -9

 ین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد. آن دخیل بوده باشد بشمول طرف

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

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

طور دیگر  ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در مکلف به رعایت موارد زیر می باشد

 تذکر رفته باشد: 

برای هر شریک مشترک دستور العمل این  5ماده  1بند  امل معلومات مندرجش آفر -1

 باشد؛

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

 ؛می باشند آنتطبیق قرارداد مطابق شرایط مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -1

مسؤلیت ها و پذیرش  و مسؤل قبول معرفی گردیدهشریک اصلی یکی از شرکا منحیث  -4
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 ؛ود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشدمرهن

 ؛شریک اصلی صورت میگیردبا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

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

ذیل اهلیت  برای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیار های شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:صفحه معلومات داوطلبی مگر اینکه در باشد.  دارارا 

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

های تعداد قرارداد حد اقل در  یساختمانامور در منحیث قراردادی اصلی  تجربه -2

صفحه معلومات  مندرج د یعامو پیچیدگی معادل در ماهیت  ،ساختمانی با اندازه

امور ساختمانی  فیصد( 70) داوطلب باید حد اقل مطابقت با این معیاربمنظور ) داوطلبی

( 10قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از )باشد(  نمودهتکمیل  را

 فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛

صفحه  تجهیزات مورد نیاز مندرجبه موقع اجاره(  و )مالکیتسترسی یک پالن د -1

 ؛معلومات داوطلبی

 مشابه امور ساختمانی با ماهیتدر سال تجربه کاری  (5)داشتن یک مدیر قرارداد با  -4

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛ (1)بشمول حد اقل 

صفحه تذکر رفته در  که کمتر از مبلغانواع اعتبارات )قرضه(   یاو  سیالدارایی های  -5

بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون نباشد و  معلومات داوطلبی

  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپیش پرداخت شمولیت 

یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در  استمرار دعاوی

 شده می تواند.  رده شدن داوطلبنجر به فاقد اهلیت شمگذشته م

این دستورالعمل، ارقام  5ماده  5بند  1برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز  5.6 

شرکا اهلیت  مجموع ارقام  ریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد واهلیت هر ش

و شریک ( فیصد 25هر شریک باید حد اقل ) ید.فیصد معیار اهلیت را تکمیل نما100

( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط باال منجر 40صلی حد اقل )ا

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

توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر 

 تذکر رفته باشد. 

هر   -6ماده 

داوطلب یک 

 آفر 

می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منحیث شریک شرکت مشترک ارائه هر داوطلب  6.1

باشد  ه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریکارائ تر از یک آفرداوطلب بیشهر گاه . نماید

منجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث 

 از این امر مستثنی است. در صورتیکه مجاز باشد ی فرعی و آفر بدیل قرارداد
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مصارف  -7ماده 

 داوطلبی
 آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد. داوطلب بمصرف خود 7.1

بازدید از   -8ماده 

 ساحه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ر و محیط و ماحول آن مربوط از ساحه کا ولیت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.1

را جمع آوری امور ساختمانی  زم جهت ترتیب آفر و عقد قراردادمعلومات البازدیده نموده و 

 نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

 شرطنامه 
می دستور العمل  این 11 ماده ذیل و ضمایم صادره مطابق قسمت های این شرطنامه شامل  9.1

 :باشد

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

 داوطلبی  قسمت دوم: صفحه معلومات  

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   

 2یرقسمت هشتم: بل احجام کا  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

توضیح  -10ماده 

 شرطنامه 
داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به  10.1

مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل  صفحه معلومات داوطلبیآدرس مندرج 

قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره ( روز در داوطلبی مقید 4از و )در داوطلبی ب( روز 7)

کاری در روز ( 2کاری در داوطلبی باز و )( روز 1مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت )

توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبی مقید 

 اند بدون تذکر منبع درخواست ارسال میگردد.  داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده

                                                 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2
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به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه  10.2

ذکرشده باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، 

 دعوت نماید. صفحه معلومات داوطلبی،تاریخ و وقت مندرج در 

ز داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از ا 10.1

 تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

ه شده بشمول هر جواب و جوابات ارائگزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت  10.4

( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را 4دیگری تهیه شده  بعد از جلسه، درمدت حد اکثر )

هر گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با  اخذ نموده اند، ارسال میگردد.

 این دستورالعمل صورت می گیرد.  11صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده 

تعدیل  -11ماده 

 شرطنامه
 دور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با ص 11.1

ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را  11.2

می تصدیق  را به صورت کتبیضمیمه  دریافتدریافت نموده اند ارسال میگردد. داوطلبان 

 نمایند. 

وطلبان جهت تهیه آفر، طی اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای دا 11.1

این دستورالعمل تمدید  21ماده  2یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 

 نماید.

 ج. تهیه آفر ها 

 زبان آفر - 12ماده 
مشخص گردیده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیبه زبان که در مربوط آفر اسناد  تمام  12.1

 میگردد. 

اسناد  -11ماده 

 رشامل آف
 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  11.1

 ؛این دستور العمل 17ابقت با ماده تضمین آفر در مط -1

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -1

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -6

  آفر قیم – 14ماده 
به اساس بل احجام دستورالعمل این  1ماده  1مندرج بند  یامور ساختمانبرای تمام  قرارداد 14.1

   می باشد.  ار قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گرددک
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احجام کاری  مندرج بلداوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی  14.2

قیمت و نرخ آن در بل ارائه نشده باشد، نرخ و قیمت برای آنها د. اقالم که را ارائه نمای

در صورتیکه احجام کار شامل شده محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. 

( فیصد قیمت آفر 10مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

خط در صورت تصحیح، اغالط بگو محسوب میگردد. ، آفر وی غیر جواداوطلب تجاوز نماید

  تصحیح درج گردد. تاریخ  شده، تصحیح شده امضا و زده

سایر و  (BRT)4بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی  ،مالیات محصوالت قابل پرداخت،تمام  14.1

 ،روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر 28تحت این قرارداد قابل پرداخت  مکلفیت های مالی

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرنرخ ها و  ،ر قیمت هاد

 47ماده  احکامو  شرایط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4

تعدیل قابل آفر در جریان اجرای قرارداد  ی، نرخ ها و قیمت هاشرایط عمومی قراداد

با  توامرا  خاص قرارداد وشرایط عمومی  74 ماده . داوطلب معلومات الزم مندرجباشندمی

 رائه می نماید. آفر خویش ا

 آفر اسعار -15ماده 

 و پرداخت
را به واحد پولی افغانی ارایه نماید،  5آفرمندرج های فی واحد و قیمت  نرخباید  داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در 

 صفحه معلومات داوطلبیدر روز مندرج نستان بانک بادله، نرخ فروش د افغاتمنبع نرخ  15.2

 می باشد. 

 د. در آفر ارائه نمایجزئیات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  15.1

میعاد  -16ماده 

 اعتبار آفرها
این مدت در  اعتبار داشته باشد. صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   16.1

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. 90از )داوطلبی های ملی نمی تواند بیشتر 

آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد 

 روز بوده نمی تواند.  120میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر بیشتر از 

ماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می ن

در تمدید نماید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. 

صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید 

، حاالت مندرج میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید

از این امر مستثنی است. در صورت رد درخواست تمدید میعاد این دستورالعمل  17ماده 

اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می گردد. در صورت در جریان بودن طی 

 مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد. 

                                                 
4 Business Reciept Tax 

 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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تضمین  -17ماده 

آفر و اظهار نامه 

 ن آفر تضمی

را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. یا اظهار نامه تضمین آفر مکلف است، تضمین آفر  داوطلب 17.1

 آفر بدون تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول  صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  17.2

ارایه گردد. تضمین آفر می  صفحه معلومات داوطلبیدیل مطابق افغانی و یا سایر اسعار قابل تب

 تواند:

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

داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید.  -2

یت داشته هر گاه نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقع

باشد، باید نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را  

 ضمانت نماید.  

)فورمه  1قسمت تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج  -1
ره منظور و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط ادا های قرارداد و تضمینات(

 گردیده باشد، ترتیب گردد. 

،  با درخواست کتبی اداره به این دستورالعمل  17ماده  5بند در صورت تطبیق هدایت  -4

 اسرع وقت  قابل پرداخت باشد. 

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

این  16ماده  2ت با بند مطابق دریا اظهار نامه تضمین آفر میعاد اعتبار تضمین آفر  -6

 ( روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.28دستورالعمل، حد اقل )

این  17ماده  1در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  17.1

ار نامه تضمین دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظه

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

 داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد.با  از عقد قرارداد تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد 17.4

 و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق در 17.5

ر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  در صورت تغیی -1

 این دستور العمل؛ 16ماده  2بند 

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

 شده در آفر؛

ماده  2بند آفر در مطابقت با  اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -1

 این دستور العمل؛ 28

 ؛در خالل مدت معینهاجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد  -4
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 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی.  -6

ین آفر باید ، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمباشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6

 باشد.  (JV) بنام داوطلب مشترک

 های آفر –18ماده 

 بدیل
از قبولی  صفحه معلومات داوطلبیآفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در  18.1

این دستور  18ماده  2و  1احکام بند  بدیل طبق آن تذکر رفته باشد. در صورت قبولی آفر

در صفحه معلومات داوطلبی  یکی از گزینه های ذیل رشاجراآت صورت میگیرد و پذی العمل

 :مشخص میگردد

صرف در صورت که  تسلیم نموده و اداره  اصلیآفر های بدیل را با آفر  می تواند داوطلب -1

 یا ، آفر بدیل را مالحظه می نماید.قیمت باشدنازلترین دارائی ارائه شده  آفر اصلی

نماید که در این صورت آفر های تسلیم اصلی داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر  -2

 اصلی و آفر های بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 

های بدیل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تخنیکی، جزئیات قیمت آفر 18.2

ها، شیوه پیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر 

 د.    نیات مربوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمایجزئ

شکل و  -19ماده 

 امضاء آفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این دستورالعمل  11داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  19.1

 "کاپی"کاپی های آفر با کلمه عالمه گذاری نماید. بر عالوه  "اصل"ترتیب و با عالمه کلمه 

تسلیم گردد. درصورت  صفحه معلومات داوطلبیعالمه گذاری شده و به تعداد مندرج 

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

اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده  19.2

این  5ماده  1ند ب 1در مطابقت با جزء  )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( وطلبقانونی دا

تمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص گردد.  دستورالعمل امضا و مهر

 که آفر را امضا نموده، امضا گردد.     

اعتبار میباشد که  توسط هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل   19.1

 نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد.  یاآفر را امضا نموده  شخصیکه 

هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای  19.4

ر را که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آف اصالح اشتباهات داوطلب باشد.

  امضا نموده، امضا می گردد. 
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 تسلیمی  آفرها  د.

تسلیمی،  -20ماده 

مهر و عالمت 

 گذاری آفر 

داوطلب می تواند آفر خویش را شخصًا یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها  20.1

، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن صفحه معلومات داوطلبیآن در  در صورت تذکر

پیروی می نماید.  صفحه معلومات داوطلبیارسال آفر الکترونیکی، داوطلب از روش متذکره 

و  "اصل"داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه 

  بنویسد. "کاپی"

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 20.2

 باشد؛صفحه معلومات داوطلبی طابقت به عنوانی اداره تدارکاتی در م -1

شرایط خاص و  صفحه معلومات داوطلبیمتذکره  داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2
 باشد.  قرارداد 

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط  -1

 دستور العمل.  

دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس  20ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  20.1

 ، آفر باز نشده مسترد گردد.  رسیده داوطلب باشد تا در صورت اعالم آفر نا وقت

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل  20.4

 از ضرب العجل را ندارد.

  میعاد –21ماده 

 رهاآف تسلیمی
به آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیآفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج  21.1

 تسلیم گردند. صفحه معلومات داوطلبی 

، اندستور العمل برای داوطلب 11اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده  21.2

ی حقوق و مکلفیت های  اداره و میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمام

 داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  

 آفر –22ماده 

 وقت نا های

 رسیده

 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند.  22.1

اد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط داوطلب می تواند، قبل از ختم میع 21.1 -21ماده 
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انصراف، 

تعویض و 

 تعدیل آفرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نماینده با صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، 

آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. اطالعیه کتبی توام با آفر های 

 تعویض، انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط  20و  19در مطابقت با مواد  -1

 نشانی شده باشد.  "تعدیل"یا  "تعویض"، "انصراف"نیز با کلمات 

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

 گرفته نمی تواند.   صورت  بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر تعویض یا تعدیل آفر ها 21.2

در فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 21.1

ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده 

نمودن اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد 

دستور العمل برای داوطلبی  17تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 

 میگردد. 

این ماده دستور العمل  با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتداوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 21.4 

 پیشنهاد می نماید. 

 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

 آفر –24ماده 

  ارزیابی و گشایی
این دستور العمل در محضر عام  21اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  24.1

تذکر رفته، باز می نماید. در صورت  صفحه معلومات داوطلبی در محل، تاریخ و زمان که در

صفحه معلومات داوطلبی ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 
 درج گردد.

 

 "انصراف"در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه  24.2

نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را تسلیم نموده 

  اند،  را اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید.

یم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  ق 24.1

آفر بدیل )در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، 

تعدیل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و 

گشایی هیچ آفر مسترد نمی سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. در آفر 

این دستور العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض  22ماده  1گردد، مگر اینکه مطابق بند 

این دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده  21و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

 و بدون باز شدن مسترد میگردد.  

 24ماده  1ا بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند جلسه آفر گشایی ر رویداداداره  24.4

 این دستور العمل تهیه می نماید. 
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هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور  24.5

خانه پری، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف 

 ( می نماید. )اسکاشتیپ

در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خویش را   24.6

چسپ شفاف )شکاستیپ( ننموده باشند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را نیز چسپ 

 شفاف )شکاستیپ( نماید. 

 محرمیت -25ماده 
مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهلیت معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی  25.1

 4داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

تالش توسط داوطلب بمنظور هر نوع این دستور العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد.  14ماده 

ی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفصل، ارزیاب

علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد  قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد.

قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل  داوطلبی 

 داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.

 توضیح –26ماده 

 ها آفر

اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز  26.1

بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و 

هر نوع قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. ره شده بدون دوضیح ارائت

ارزیابی   -27ماده 

و تشخیص 

 جوابگویی آفر ها 

 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید: 27.1

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 4معیارات واجد شرایط مطابق ماده  -1

 ه است؛بطور مناسب امضاء گردید -2

 تضمین آفر می باشد؛ و دارای -1

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرایط -4

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات،  27.2

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

 می شود که:

 باالی حدود، کیفیت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ هر قابل مالحظتاثی -1

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این  -2

 قرار داد را بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

 در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داوطلبان گردد.  -1

بعدًا با اصالح انحرافات، در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و آفر که  27.1

 یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد.  استثنأت 
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 صورت گرفته نمی تواند.  ان داوطلببا سایر هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا  27.4

ه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرطنام 27.5 

 تغییر قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد. 

 تصحیح – 28ماده 

 اشتباهات
را ارزیابی مالی نموده و به اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند  28.1

 اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح جهت تصحیحعنوان بخش از ارزیابی مالی 

 اشتباهات محاسبوی به شکل ذیل صورت میگیرد: 

هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار  -1

 اعتبار خواهد بود.

فی واحد مد نظر  نرخ، قلم مربوط فی واحد با قیمت مجموعی نرخدرصورت عدم توافق  -2

ح زنظر اداره به صورت واضگراینکه ام گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

کدام عالمه اعشاری در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت 

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

و تضمین هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی رد  28.2

 17ماده  5بند  2اد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء آفر وی غیر قابل استرد

 این دستور العمل اجرا می گردد. 

 در اسعار –29ماده 

 آفر ارزیابی
در  این دستور العمل ارزیابی میگردد، 15ماده  1مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  29.1

واحد پولی آفر به قیمت نخست باشد  استفاده نمودهرا ، داوطلب نرخ مبادله دیگری صورتیکه

 ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و مندرج ادله مشخص شده با استفاده از نرخ مب افغانی 

 طور دیگر ذکر گردیده باشد.  صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در میگردد. 

 -10ماده 

ارزیابی و 

مقایسه آفر 

 ها 
 

زیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات آفر دارای نازلترین قیمت اراداره  10.1

تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  در صورتیکه آفر 

دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل 

وسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پر

اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، 

هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت 

 لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.

 :را طور ذیل تعیین می نمایدارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر اداره در  10.1

 این دستور العمل؛ 28مطابق ماده  محاسبوی تصحیح اشتباهات -1

بصورت رقابتی قیمت ه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که منهای هر گونه وج -2

 گذاری شده اند؛

میل انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تک تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، -1
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این  18شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت به ماده  بدیل در حدود معقول قباًل تعیین

 دستور العمل؛

تطبیق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده  -4

 این دستور العمل؛ 21ماده  5مطابق بند 

هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت  حق قبول یا رد 10.2

ها، انحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب 

 مفاد غیر ضروری اداره گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

  47ایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شر 10.1 

 مد نظر گرفته نمی شود. شرایط عمومی قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را  10.4 

 جهت کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

ترجیح  -11ماده 

 داخلی
 داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. تدارکات از منابع یح ترج 11.1

 و.اعطاء قرارداد

 معیارات – 12ماده 

 قرارداد اعطاء

مت ارزیابی شده را اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قی 12.1

 اعطاء می نماید.   ارایه نموده، 

 حق –11ماده 

 و آفر هر قبول

 تمام یا یک رد

   ها آفر

این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد  12ماده  علی الرغم 11.1

تمام آفر ها را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده 

مراحل تدارکات به اسرع  د آفر ها یا فسخیا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر اینکه دالیل ر

 رسمی به اطالع داوطلبان رسانیده شود.  وقت بطور

 – 14ماده 

 اعطاء اطالعیه

 امضای و

 موافقتنامه

  قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات  14.1

آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت 

آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون 

کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال  آنتدارکات ملی باشد، بعد از منظوری 

اعتبار آفر به داوطلب  اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر، پیش از ختم میعادمی شود. 

برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و 

 به قراردادی پرداخت میگردد. یساختمان امورمراقبت 
 

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری  14.2 

میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف   آمر اعطاء در طی

 ( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید10است، قرارداد را در مدت )
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ویب  اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، 14.1

ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز  ت ملی و سایرسایت اداره تدارکا

 میگردند، نشر می نماید:

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 در آفر گشایی؛ قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -1

 نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد آن؛ -4

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

 

داوطلبان غیر موفق دالیل عدم موفقیت در صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 14.4 

نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در را بصورت کتبی از اداره مطالبه آفر خویش 

 می نماید. ائه ردالیل عدم انتخاب آفر ااسرع وقت با ذکر 

تضمین  -15ماده 

 اجراء

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 15.1

اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 

اسعار که در نامه  به باشدیا سایر اشکال قابل قبول به اداره  )فورمه های قرارداد( 8قسمت 

 ، ارایه نماید.قبولی آفر از آن نامبرده شده است 

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک  15.2

 خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیبانک مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک 

 ی اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. بمنظور اجرای این تضمین در جمهور

این دستور العمل  14ماده  1و بند  15ماده  1بند  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند   15.1 

 میگردد. نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد  را برآورده 

بان غیرموفق را از اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطل  15.4

عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر 

 آنان را مسترد می نماید.

پیش  -16ماده 

پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

از آن تذکر  شرایط عمومی قرارداداداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در  16.1

باشد.  صفحه معلومات داوطلبی. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج می پردازدرفته، 

این شرطنامه  9قسمت  تضمینو  فورمه های قراردادفورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در 

 می باشد. 

مرجع  -17ماده 

حل و فصل 

 منازعات

     مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد. 17.1

حق  -18ماده 
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند  18.1
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شکایت 

 داوطلبان

گردیده یا گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید 

مشخص لبی صفحه معلومات داوطکه محل و آدرس آن در   کمیته بررسی ادارینظر را به 

 گردیده، ارسال نماید.

 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

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

 عمومیات الف.  

دستورالعمل برای  1ماده 

 داوطلبان

 می باشد. { تدارکاتی ریاست وزارت دفاع مل }اداره 

ــی  ــن داوطلب ــماره ای ــام و ش امرروراس سرراخیما ی ک  ررق ک بررر  و  ررق ک  برسررا ی  یارپروسررک  ررپرررو   )ن

تعمیرررر دومه لرررک تا ررروی دار بسرررموو ترررا  سرررتیی  و تعمیرررر  ود سررریاق بررررای مررردیریت م قوسررراس واقررررع 

   د.می باش دریک بخش  وقرارداد(.1199 سدرک مطابق پالق تدار اتی ساو 

 نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از:

(25105- 721C0–W –9139-MOD) 

 { میباشد. قرارداد فی واحدنوع قرارداد }

دستور العمل  5.5ماده 
 برای داوطلبان 

   می باشد. { یوم  266بعد ازتاریخ عقدقرارداد به میعاد   ور ساختمان }ــــــــــــــتاریخ تکمیلی ام

دستورالعمل  1.1ماده 

 برای داوطلبان

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

{  1199سال مالی عادی بودجه منظورشدهاز ختیاریا سستیکا(25105)بودجویکود}پروژه 

  می باشد.

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان

 واجد شرایط نمی باشند:داوطلبان کشور های ذیل 

 {وروسی  سوریه،ایران }

)البته اجناس مورد ضرورت قرارداد ازکشورهای متذکره مطابق به تعهد نامه مالی سال 

 غیرواجد شرایط پنداشته میشود.1195

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان

ه از آدرس لست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عام

 ذیل قابل دریافت می باشد:

{www.npa.gov.af}محروم شدهی ها شرکت های تحت محرومیت وشرکت 
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دستورالعمل   5.16ماده 

 برای داوطلبان

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

 { "قابل تطبیق نیست" } 

 10جزء  75.1ماده 

دستورالعمل برای 

 وطلباندا

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

دستورالعمل  5.4ماده 

 برای داوطلبان

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

  {قابل تطبیق است  دستور العمل برای داوطلبان 1.5لست مندرج ماده  }

دستورالعمل  5.5ماده 

 برای داوطلبان

 :دستور العمل برای داوطلبان 5ماده  5در صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند 

 { قابل تطبیق است ذیالا مطابق موادات مندرج }

 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

 .باشدباید  افغانی (84588617)معامالت دوسال داوطلب در خالل پنج سال اخیر   حجم 

 تصدی ها و شرکت های دولتی از ارایه اسناد حجم معامالت معاف هستند.

 2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

 های مشابه:تعداد پروژه  

( افغانی یامجموع دوقرارداد مبلغ 55974315تطبیق وتکمیل یک قراردادحداقل  مبلغ )

( افغانی می باشد بانوعیت ساختمان وپیچدگی مشابه تدارکات مورد نظرکه 44774493)

 .ده  سال اخیر تطبیق و تکمیل گردیده باشدخالل در

                                                 
.در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد 6  

  .اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد  7
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 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

ــزا ــردد تجهی ــه میگ ــب تهی ــط داوطل ــه توس ــروری ک  ررر ت هررای  ررامه پروسررک ت ض

وسرررهد  رایرررک  مال یرررتک سرررهد خریررردک سرررهد گمررررک داوط قررری م  ررره برررک تایرررک اسرررهاد

 گیری ما یهری مورد  یاز پرو   میقا هد. 

لیسرررت  یررره  رررامه ما رررهیری  ورررر برررک ماهیرررت و وتیرررت پررررو   برررادر ور دا رررت 

 صیاس الزم میقا د :  میتک تها ک مسخصاس تخهی ی و سایر خصو
 کار. لباسانتخاب - ۱

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

 کارباید مناسب اندام واندازه باشد. لباس -3

 نهاکم باشد.آهای لباس کارباید کوچک .حتی االمکان تعداد  جیب-5

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

 کار.

 

 5جزء  5.58ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 وطلبسایر تعهدات دا ال )نقدی(  یا انواع اعتبارات )قرضه(، خالصیمبلغ حد اقل دارائی های س
داوطلبان اسناد بانکی شامل {دراکونت نمبر خویش داشته باشدافغانی ( 59555191 ) مبلغ}

)صورت حساب یا اعتبار نامه های بانکی ( خویش را از تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم 

 معیاد تسلیمی افر اراییه نماید.

 هستند.تصدی ها و شرکت های دولتی از ارایه اسناد توانمندی مالی معاف 

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  10.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دجهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گرد

 .ادرس ذیل مراجعه گردددستورالعمل برای داوطلبان به 10.1مطابق به موادماده 

مقیم الو ی و لو سیی  وزارس دفاع م ی معاویهت تامیهاس ک ت ه ریاست تدار اس  }

  {خواجک بغراء واقع گارد سابقک  

 {ساختمای امور تدارکاتامریت }

 {202اتاق 2منزل  جدیدبالک }

 (.5555165391تیلفون  نمبر ساختمانی امور تدارکات آمر نثاراحمد) نصرت(  } 

 { )mod.gov.afnes.nasrat@}آدرس الکترونیکی )ایمیل آدرس(

 یه آفرهاتهج.  

                                                 
 .در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد8
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دستورالعمل  12.1ماده 

 برای داوطلبان

 ارائه میگردد. {  دری یا پشتو }آفر به زبان

 6جزء  11ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 این دستورالعمل. 56تضمین افر(درمطابقت با ماده -

 گذاری شده.بل احجام کاری قیمت  -

 (.55افرداوطلبی نمبر) ،فورمه تسلیمی -

 ( .55اسناد وفورم معلومات داوطلب) -

 ( :53فورمه نامه قبولی ) -

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

 کاپی جواز شرکت واساسنامه شرکت. -

 ی شرکت.لست ماشینری ولست کارمندان کلید -

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

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

جارت در خالل دوسال قبل از اشتراک در ت تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت باالثر تخلف -
 در داوطلبی.

تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی براینکه موصوف ویا یکی از کارمندان ومدیران مربوطه وی مطابق - 
 ( قانون محروم نگردیده باشد.59ماده)

 (طرزالعمل تدارکات یک نقل ازاوراق ثبت وراجستر مالیه، سند تصدیق56( حکم )5مطابق فقره)
 دوره. نازتصفیه حساب مالیات اخری

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

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

 ( باید ازطرف شرکت اسکاشتیب گردد.55،55،53جدول قیمت دار بل احجام کاری وفوم های )

 تمام اوراق شرطنامه توسط شخص مسول شرکت مهر وامضا گردد.

ی داوطلب ن تدارکات درصورتیکه داوطلب درفورم معلومات(طرزالعمل قانو15(حکم )5مطابق بند)
ن سرمایه مالی وقرارداد های اجرا شده خویش متذکر نگردیده وبه ضم بودن این وازارائه معلومات پیرام

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

 59/55/5396(مورخ5993اره )وفیصله شم  NPA/PPD/No-25/1397ل شماره متحدالما مطابق -
منبعدتصدی هاوشرکت های دولتی حین عقد قرارداد باادارات دولتی از میسیون محترم تدارکات ملی ک

 تضمینات آفرواجراءمعاف می باشد.

 کمیسیون محترم تدارکات ملی 59/55/5396(مورخ3555اساس فیصله شماره )به 

ازارائه اسناد توانمندی مالی وحجم معامالت معاف شرکت های دولتی ا ودرپروسه های تدارکاتی:تصدی ه
 د.می باش

دستورالعمل  55.5ماده 
 برای داوطلبان

 . } قابل تعدیل نیست{قیم قرارداد 

دستورالعمل 51.5ماده 
 برای داوطلبان

  می باشد.{افغانیواحد پول }اسعار 

 می باشد.  { نستان بانکد افغا}منبع نرخ تبادله اسعار دستورالعمل 51.5ماده 
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 برای داوطلبان

دستورالعمل  51.5ماده 
 برای داوطلبان

  { می باشد. تقویمی (نودروز90)اعتبارازتاریخ بازگشائی آفر}میعاداعتبارآفر

دستورالعمل  17.2ماده 

 برای داوطلبان

فورمه های قرارداد و   9تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت "آفر شامل

 ."صادر شده باشدتضمینات 

به  دو میلیون سه صد شش هزار و نو صدو شصت دو افغانی ، 2106962} مبلغ تضمین آفر 

 می باشد. {شکل تضمین بانکی

(بیست وهشت روز بیشترازمدت اعتبار افرباشد.)یعنی مدت 82ضمانت بانکی باید مدت)

(روز باشد. 112افرحداقل) تضمیناعتبار  

 ،کاپی واسکن ان قابل قبول نیست. سلیم داده شودنوت: تضمین افردرنسخه اصلی ت

  { می باشد.ویا اسعارقبول شده افغانی واحد پولی تضمین آفر }واحد پولی

دستورالعمل  18.1ماده 

 برای داوطلبان
   .{ قابل قبول نیستآفر های بدیل } 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان
 .تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند

  {تمام اسناد دریک نسخه اصلی ارائه گردد} 

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

 ج. تسلیمی آفر ها 

دستورالعمل   20.1ماده 

 برای داوطلبان

 .ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی 

 { قابل قبول نیست} 

 

 1جزء  20.2ماده 

مل برای دستورالع

 داوطلبان

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

 {ساختمانی امور تدارکات آمر (نثاراحمد) نصرت }توجه: 

 زارخ  فاع م     ام  اخ  ه ا   ی      سش د اس    ار اخ م ا ه   ر }: آدرس

 {مق م   اج  بغ اء  ا   گار  سابق   

  {(232) ( اتاق نمبر2نزل )مجدید  بالک}منزل و شماره اطاق: 

 {(شهرکابل افغانستان95ناحیه )}شهر: 



 

 

25 

  

 2جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

پروسک پرو   )  C0127-W-(MOD- 25105-(1399} نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی

ستیی  و اموراس ساخیما ی ک  ق ک بر  و  ق ک  برسا ی تعمیر دومه لک تا وی دار بسموو تا   یار 

  می باشد.(.1911تعمیر  ود سیاق برای مدیریت م قوساس واقع  سدرک مطابق پالق تدار اتی ساو 

 1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

     { بازنگردد.94/39/1991   }رطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ ــپاکت ش 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

(بجه قبل 93:33:ازنشراعالن الی ساعت )رهاــــــــل برای تسلیمی آفضرب االج

 دراطاق افرگشائی. تدارکات ریاست  94/39/1991  ازظهرمورخ

درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی تصادف نمایدافرهادر روز 

 زگشائی  خواهد شد.فرگشائی تسلیم وافرهاباآبعدی اعتبارازشروع رسمیات تاشروع ساعت 

دستورالعمل   21.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. { روز تقویمی نود (13) فرآفرگشائی آاز روز }ر ــــــمیعاد اعتبار آف

 

 آفر گشایی و ارزیابی د.  

  24.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

تعمیرکمیسون های تدارکاتی ریاست  واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه تدارکاتریاست  آدرس: }

 { ساختمانی تدارکات آمریت تدارکات

(می                         روز) قبل ازظهر، (بجه10:00ساعت ){ 39/9911/  94       : }افرگشائی زمان و تاریخ
 .باشد

افرهادر روز بعدی درهمان ساعت تعین شده درصورتیکه تاریخ معین شده به روز رخصتی تصادف نماید

 بازگشائی  خواهد شد.

 11.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 تطبیق می گردد.حسب ذیل ترجیح تدارکات از منابع داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات 

 (.25     اخ  ا     رمقا ت       اخ  ارج  )% -9

 (93ارج  مق م افغاهتشاس   رمقا ت       های  ارج  غ   مق م )%     های  ا          های   -2 

 (NPA/PPD/C20/1396مطابق مشح ا باس  بار )

 (م  با  .%5 ا ط ب  ا    زس  رمقا ت   ا ط ب  ا      ا ط ب  ارج  مق م افغاهتشاس) -9

  ار ا ی ف ع   ا    م  با    (  اره    امش ه   ب   ا شن چ         های  ارج         ای  ا     )جا     -7

 ( م  با  .5 رمقا ت  سا        های  ارج  )%

 ( ا ن حهم متشف      .9ه  ا ط ب م ش اه  ص ف از ه  ازامش ازاخ   ج ح م  رج فق  )

 

 هـ.  اعطا عقد قرارداد

 31.5ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 شد. تضمین اجرای قابل قبول اداره، تضمین بانکی می با

(   قیمت نهائی قرارداد منظورشده ویا تائید شده  می باشد، که بعد ازصدور نامه قبولی %8تضمین اجرا قراردادمبلغ)
 ماده میگردد.آیوم ازجانب داوطلب برنده  (01الی )
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 31.5ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 . {قابل اجرانیست}پیش پرداخت 

 39.5ماده 
دستورالعمل 
 انبرای داوطلب

 اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 {تدارکاتحشمت هللا "لطیفی" رئیس }

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

 {(شهر کابل افغانستان51ناحیه )شهر: }

یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، داوطلب می تواند ( روز و 6در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت )

  .درخواست های تجدید نظر  را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

  فورمه تسلیمی آفر   01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02تمانی کوچک /فورمه امور ساخ

 فورمه نامه قبولی آفر    01/ امور ساختمانی کوچک فورمه
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 تسلیمی آفر فورمه 

 39فورمه امور ساختمانی کوچک/

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

 {وزارت دفاع ملی کیتدارکات معاونیت مادی وتخنیریاست : }اداره

 (271C0–W –9139-MOD-25105)شماره داوطلبی: 

 

اموراس ساخیما ی ک  ق ک بر  و  ق ک  برسا ی تعمیر دومه لک تا وی دار بسموو تا   یارپروسک  پرو    } :تدارکاتعنوان 

 {1199ستیی  و تعمیر  ود سیاق برای مدیریت م قوساس واقع  سدرک مطابق پالق تدار اتی ساو 
 مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

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

 به  شرایط عمومی قراردادابقت به مط

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

 می باشد.حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد{

 یل قابل اجرا خواهد بود:درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذپیشنهاد شده:  تخفیفات .1

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

}هر تخفیف پیشنهاد شده و  اقالم مشخص شده قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... (2)

 ؛را که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید{ بل احجام کار

نحیث پیش پرداخت را م }مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد{غ ما جهت اجرای این قرارداد، مبل

 م. درخواست می نمائی

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

 اظهار نامه یا رت لزوم تضمین آفردر صوو میعاد اعتبار در مطابقت با ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر 

می باشد. یبصفحه معلومات داوطل تضمین آفر مندرج  

، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها دستورالعمل برای داوطلبان  16ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

مان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن اعتبار داشته و در هر ز دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده  1در مطابقت با بند 

 باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

دستورالعمل برای  15ماده  1بند  قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با آفرماهرگاه 

 ، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛ داوطلبان

ق اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابما بشمول هر قراردادی فرعی یا 

می باشیم. دستور العمل برای داوطلبان  4ماده  1بند   

، نداریم. دستور العمل برای داوطلبان 4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   



 

 

28 

  

ق به ن قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش ای

شناخته نشده ایم. ، محروم دستور العمل برای داوطلبان 4ماده  4و  1بند های   

 {                       }نام : 

 {                       }وظیفه: 

                             }                       {تاریخ:                                    امضاء:
 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 32فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور  5این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده 
داوطلب می تواند در  میگردد. در صورت ضرورتاستفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج ن العمل برای داوطلبان

صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه  جدول های موجود ردیف ها و ستون های اضافی عالوه و

 جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات تجدید شده را درج نماید. 
 

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .9

 {                                } ی داوطلب:حالت حقوق 1.1

 {                                          } محل ثبت:

 {                                      }: آدرش تجارتی

 {                        }: صالحیت نامه امضا کننده آفر

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

 

تعداد مطابق }جریان  تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در 1.1
جدول زیر خانه پری گردد، در صورت د{سال گذشته: }درج گرد فحه معلومات داوطلبیص 5ماده  5بند  2به جزء 

م بودن اسناد در جدول ذیل اشاره نموده اسناد را هکذا داوطلب میتواند به ض،می باشد{لزوم ردیف عالوه گردد

  ضم نمایند

نام طرف قرارداد و  نام پروژه و کشور 

 شخص ارتباطی

نوعیت امور ساختمان 

شده و سال تکمیل 

 تکمیل آن

 ارزش مجموعی قرارداد
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 5بند  1جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  1.4
دستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت  5ماده 

 {می باشد.افی عالوه گرددلزوم ردیف اض

 

 

داوطلب مکلف است تا به ضم بودن تجهیزات خویش در جدول ذیل اشاره نموده و اسناد را ضم آفر خویش   1.5
  نمایند.

 

 

 

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.6
دستور العمل برای  5ماده  5بند  4ضرورت، تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 

به ضم بودن تجارب خویش اشاره نموده  { می باشد.مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد، 9 ماده 1بند  وداوطلبان 
 . و اسناد ضم نمایند

تعداد سالهای تجربه  نام  وظیفه    

 کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

 

 

   

ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه جدول ذیل با اضافه نمودن }قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.7
دستورالعمل برای  93جزء  5.9ماده  با درنظر داشت می باشند.{شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد 7به ماده 

  

 

  

تشریح تجهیزات  نام تجهیزات   

بشمول )تاریخ ساخت و 

 مدت کارایی(

 حالت تجهیزات 

)جدید، خوب، کهنه، و 

 تعداد قابل دسترس(

یا ملکیت، کرایه، و 

خرید با ذکر طرف های 

 مقابل کرایه و خرید
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   آفر خویش  نمیاند.  داوطلبان به ضم بودن اسناد الزم اشاره و اسناد را ضم

تعداد سالهای تجربه  نام  وظیفه    

 کاری

 )عمومی(

الهای تجربه کاری در س

 این وظیفه

 

 

 

   

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

 {.                 }مستقل 

 

انواع ، دسترسی به ی(نقددارائی سیال )شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت:  1.9

          )فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه} یــــــــمنابع مال و سایر اسناد (قرضهبارات )اعت

و به ضم ی ارائه شده را نیز  ارائه نماید داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر ها. (

 بودن اسناد الزم اشاره نماید. 

 م مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود:بمنظور تثبیت صحت و سق 1.10

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

            )                                            ( 

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

 {یل گرددتکم

 مبلغ منازعه  دلیل منازعه  طرف های دیگر  

 

 

  

 

 

  

 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده:  1.12

 {فهرست ترتیب گردد}توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: 

 ( JVشرکت مشترک ) .2

 فوق برای هر شریک شرکت مشترک ارائه گردد.  1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1



 

 

31 

  

 برای شرکت مشترک ارائه گردد.  1.11معلومات مندرج  2.2

 صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.  2.1

نشان دهنده موارد ذیل موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و  2.4

 باشد ضمیمه گردد:

 تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند.  (1)

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی  (2)

 از سایر شرکا می باشد؛

 ام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد.تطبیق تم (1)

 نیازمندیهای اضافی  .9

 را ارائه نماید.  صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  1.1

 {                  }نام : 

 {                  }وظیفه: 

 تاریخ:                         امضاء:

 9مه قبولی آفرناورم ف

 39فورمه امور ساختمانی کوچک/

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

 از: }ریاست تدارکات معاونیت تامینات تکنالوژی و  لوژستیک وزارت دفاع ملی{

 آدرس: }مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه{

{                                                                    }: د ونمبرجواز انشرکت برنده که صادرمیشو به  

{                                                                                 }: داوطلب  آدرس  

بموجب  و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد

روژه یا }نام پبرای تدارک  شما}تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ آن اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ 
رالعمل ستوطوریکه درمطابقت با د }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{،به قیمت قطعی مجموعی مبلغ قرارداد را بنویسید{، 

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

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

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

انون شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم ق

 تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

                                                 
( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا 1طبق فقره ) 9 

شد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه با

ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به 

 داوطلب برنده ارسال می شود. 
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اموراس ساخیما ی ک  ق ک بر  و  ق ک  برسا ی تعمیر دومه لک تا وی  یارپروسک  پرو   ) }:ت تدارکات/ قراردادمشخصا

 .{1199دار بسموو تا  ستیی  و تعمیر  ود سیاق برای مدیریت م قوساس واقع  سدرک مطابق پالق تدار اتی ساو 

 (72C01–W –9139-MOD-25105)شمارۀ تشخیصیه تدارکات: 

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

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

{قراردادنهائی فیصد ازحجم  8}مقدار تضمین اجرای قرارداد:   

{ 9119/  2/   }زمان عقد قرارداد:   

{ وزارت دفاع ملی تامینات تکنالوژی و لوژستیک ارکات معاونیتتدریاست  افرگشائ تعمیر}اد: مکان عقد قرارد  

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

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاریخ10

 

 

 

 سمت چهارم:  شرایط عمومی قراردادق

مکمل بوده و بیانگر حقوق و  یک سند ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده }شرایط عمومی قرارداد،
  باشد. طرفین قرارداد میمکلفیت های 

غیرات مندرج پا ت وروده گردیده و با ( استفادadmeasurementsاد های فی واحد )در قرارد این شرایط عمومی

 باالمقطع نیز استفاده میگردد.  در قرارداد های با  ورقی ها

 الف: عمومیات

 تعریفات  -1ماده 
  اصطالحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: -1

 می باشند.شامل آفر که احجام کار قیمت گذاری شده بل احجام کار:  -1

تعریف گردیده شرایط عمومی قرارداد  44حوادث که در ماده  حوادث قابل جبران: -2

 . اند

مدیر پروژه در  توسط تصدیق شده یتاریخ تکمیل امور ساختمانتکمیل:  تاریخ -1

 شرایط عمومی قرارداد.  55ماده  1مطابقت به بند 

: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت قرارداد -4

ی شرایط عموم  1ماده  2بند مندرج  قرارداد شامل اسناد  است. امور ساختمان 

                                                 
منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ  این نامه .امضا شودنموده است، ، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  10

 .میگردد
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 می باشد.  قرارداد

برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول ی و: شخص یا شرکتی که آفر  قراردادی -5

 گردیده باشد. 

  به اداره تسلیم گردیده است.  داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : آفر قراردادی -6

وارده مطابق بعدی : قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیالت قیمت قرارداد -7

 می باشد.  ردادقرا

 ویمی می باشند.روز تق: روز -8

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

 فیصدی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 

 کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد. از : قسمت نواقص -10

صالح نواقص توسط مدیر پروژه ا: تصدیقنامه است که بعد ازصنواق رفعسند تصدیق  -11

 به قراردادی صادر میگردد. 

  15ماده  1محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند قابل : میعاد میعاد رفع نواقص -12

 از آن تذکر رفته است.  شرایط خاص قرارداد

دیر پروژه توسط مشده و تآئید : در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده نقشه ها -11

 بمنظور اجرای قرارداد می باشد.

 می باشد.  شرایط خاص قرارداددر  : طرف قرارداد مشخص شده اداره -14

، بصورت ی: ماشین آالت و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانتجهیزات -15

 موقت در ساحه کار فراهم میگردند.  

 ه قبولی آفر درج می باشد. : قیمت قرارداد که در نامقیمت ابتدایی قرارداد -16

می  تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تاریخ تخمینی تکمیل -17

این تاریخ صرف می باشد.   شرایط خاص قراردادتاریخ تخمینی تکمیل مندرج نماید. 

  ر نموده می تواند. یغیت یا تسریع توسط مدیر پروژه میعادبا صدور دستور تمدید 

بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور  موادمام : تمواد خام -18

 ، استفاده میگردد. یساختمان

عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا دارائی امور ساختمانی که  منضمات: تآسیسات -19

 بیولوژیکی باشد. 

با  تذکر رفته یا شخص شرایط خاص قرارداددر  وی: شخص که نام مدیر پروژه -20

 سط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده باشد و صالحیت که تو

  ی را دارا باشد. مسؤلیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمان

21- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 
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  می باشد. شرایط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهکارساحه  -22

ع بینانه و مشرح در مورد شامل شرطنامه بوده گزارش واق: ساحه بررسیگزارش  -21

 وضیعت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

رات و اضافات وارده یا یغیو تشامل در قرارداد : مشخصات امور ساختمانی مشخصات -24

 تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد. 

، تاریخ که شرایط خاص قرارداد: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج کارتاریخ آغاز  -25

مصادف به تاریخ  لزوماًمی نماید این تاریخ  آغازمور ساختمان را قراردادی کار ا

 باشد. نمی ساحه  تسلیمی

از امور  : شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخشقراردادی فرعی -26

 می باشد.  نیز ساحه در  یکه در برگیرنده امور ساختمان ساختمانی قرارداد داشته

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

  توسط قرارددای که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد. 

 یر در امور ساختمانی می باشد.یغ: امر مدیر پروژه مبنی بر تتعدیل -28

، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، شامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29

ئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تزآماده ساختن 

زلزله و خدمات مشابه و امثال )برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات 

آن( است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات 

 ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.

 سیرتف -2ماده 

  

، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده شرایط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.1

عناوین  را افاده می نماید.و یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر می شود. همچنان مؤنث 

دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص معانی عادی  کلمات فاقد اهمیت می باشند.

وضاحت  شرایط عمومی قرارداد،مدیر پروژه به پرسش ها در مورد . تعریف گردیده باشند

 ارائه می نماید. 

 ،شرایط خاص قرارداددر صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در  2.2
، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به امور ساختمانی شرایط عمومی قرارداد اشارات در

به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل  اشاره)به استثنای  یبه هر قسمت امور ساختمان

 می باشد.  قابل تطبیق برای تمام کار امور ساختمان( 

 ند:داسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگر 2.1

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛آفر قرارداد -1

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 شرایط عمومی قرارداد؛ -5

 ت تخنیکی؛مشخصا -6
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 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -8

 از آن تذکر رفته است.   شرایط خاص قراردادسایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -9

زبان و قانون  -9ماده 

 قرارداد
 است.  گردیدهبیان  شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  9.9

تصامیم مدیر  -7ماده 

 پروژه 
مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می در مایندگی از اداره، تصمیم مدیر پروژه به ن 7.9

 تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداددر  نماید. مگر اینکه طور دیگری

 واگذاری  -5ماده 
مکلفیت های خود را به شخص  مدیر پروژه با صدور ابالغیه به قراردادی، مسؤلیت ها و  5.1

 سؤلیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید. ، محول یا مدیگری

  ارتباطات -6ماده 
در صرف هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابالغیه  6.1

  قابل اجرا می باشد. تسلیمیصورت 

عقد  -7ماده 

 قرارداد های فرعی
صورتیکه  قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، دردر مورد اعطای  باید اداره را کتباً  قراردادی 7.1

قباًل در آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی 

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

 رداد را متاثر نمی سازد.مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرا

 20بیشتر از یا و بدون موافقه کتبی اداره  را فیصد حجم قرارداد 20الی  در صورتیکه قرارداد 7.2

این عمل نقض قانون تدارکات و  ،حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشدفیصد 

این صورت قرارداد تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در 

فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل 

 میگردد.  

سایر   -8ماده 

 قراردادی ها
در و اداره  خدمات ارائه کننده گان، مقامات دولتی، سایر قراردادیانبا  ساحه کار را  قراردادی 8.1

مشترکاً  از آن تذکر رفته شرایط خاص قرارداددر که میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان 

تقسیم استفاده  می نماید. قراردادی همچنان تسهیالت و خدمات را برای آنها طوریکه در 

ر یداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغیتذکر رفته فراهم می نماید. ا کاراوقات 

 .سازد راردادی اصلی را از موضوع مطلع و قداده 

  کارمندان -9ماده 

 

 

 

 

 

 

، یا کارمندان دیگری را جدول کارمندان کلیدیقراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج  9.1

، جدول  کارمندان کلیدیکه توسط مدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 

ه شایستگی و استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد ک

جدول کارمندان توانایی آنها بطور قابل مالحظه معادل یا باالتر از کارمندان کلیدی مندرج 
 باشد.   کلیدی

قراردادی اداره  راردادی را با ارائه دالیل نماید.می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 9.2
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 (7)در جریان انی تحت این قرارداد و عدم ارتباط وی با امور ساختمرا از اخراج کارمند مذکور 

 اطمینان میدهد.  روز، 

خطرات به  -10ماده 

  اداره و قراردادی
 خود طوریکه در قرارداد تذکرمربوط خطرات  اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره 10.2

 . فته است، می باشندر

خطرات  -11ماده 

 مربوط اداره 
ان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره از آغاز کار امور ساختمذیل خطرات  11.1

 می باشد:

، تآسیسات، یخطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت )به استثنای امور ساختمان -1

 مواد خام، و تجهیزات( که ناشی از:

که نتیجه اجتناب  توسط ساختمان یا به منظور ساختمانساحه  تصرفاستفاده یا  (1)

 ان باشد؛ یا نا پذیر امور ساختم

در حقوق قانونی توسط اداره یا یا مداخله  مسئولیت قانونی تخطی ازغفلت،  (2)

توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود 

 قراردادی 

که ناشی از ، تآسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه یخطر خساره به امور ساختمان -2

منطقه که ساحه  خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که یابوده تقصیر اداره 

 کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.

از زمان ، تآسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره ییا خساره به امور ساختمان زیانخطر  11.2

ینکه مفقودی و مگر ا مربوط به اداره می باشد صآغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواق

 خساره ناشی از موارد ذیل باشد:

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان -1

 مربوط به اداره نباشد؛ یا خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که  -2

 . دادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیلفعالیت های قرار -1

خطرات  -12ماده 

 مربوط به قراردادی 
مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت )بدون محدودیت بشمول امور خطرات صدمه شخصی،  12.1

الی صدور تصدیقنامه  یساختمان، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( از آغاز کار امور ساختمان

 مسؤلیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 بیمه  -11ماده 

 
خود را از تاریخ آغاز کار الی  ناشی از خطراتات ذیل قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادث 11.1

شرایط خاص ختم میعاد مسؤلیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج 
 مهیا سازد: قرارداد،

 زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام؛ -1

 زیان یا خساره تجهیزات؛ -2
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، تآسیسات، مواد خام،و تجهیزات( یای امور ساختمانزیان یا خساره ملکیت )به استثن -1

 مربوط به قرارداد؛ و 

 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  پالیسی ،قراردادی 11.2

 بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

ه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه الزم را بدین در صورت عدم ارائ 11.1

ی حصول یا در صورت عدم پرداخت، منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قرارداد

 قرض قابل پرداخت باالی قراردادی  محسوب میگردد. 

 نمی باشد. هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه قابل قبول  11.4

 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.  11.5

گزارش  -14ماده 

 تحقیق ساحه
 

و سایر معلومات  شرایط خاص قرارداد مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتیب آفر به  قراردادی 14.1

 که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید. 

پرسش ها  -15ماده 

 در مورد شرایط

 خاص قرارداد

  ، توضیحات ارائه می نماید.شرایط خاص قراردادمدیر پروژه به پرسش ها در مورد  15.1

را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها  اجرا و نصب می  یقراردادی امور ساختمان 16.1 قراردادی  -16ماده 

 نماید. 

تاریخ  -17ماده 

تخمینی امور 

 ساختمان 

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

، یی تکمیلتاریخ تخمین درتجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و 

 تکمیل می نماید. 

تصدیق  -18ماده 

 توسط مدیر پروژه

مؤقت می باشد به ی که نشان دهنده  امور ساختمان را ه هاقراردادی مشخصات تخنیکی و نقش 18.1

 می نماید. ارائهمدیر پروژه جهت تآئید 

 مؤقت می باشد.  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2

ارائه در دیزاین مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قراردادی  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 18.1

  متاثر نمی سازد.را ساختمان های موقت شده 

حاصل می مؤقت  یدیزاین امور ساختمانت را در تصدیق اشخاص ثال در صورت لزوم، قراردادی 18.4 

   نماید. 

مؤقت و دایمی  قبل از  یتمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمان 18.5 

 دند. استفاده باید توسط مدیر پروژه تآئید گر

 د. قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باش 19.1 ایمنی  -19ماده 

ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در  با ارزش که بصورت تصادفی تاریخی یا  شیهر  20.1 اکتشاف -20ماده 

را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد.  یدر صورت کشف، قراردادی امور ساختمان

نون حفاظت قا 10طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگمدیر پروژه موضوع را به اطالع 

 می رساند.  فرهنگی و تاریخی دارائی هایاز 
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ملکیت  -21ماده 

 ساحه

تاریخ  دراداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را  21.1

شروع فعالیت های در در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر  شرایط خاص قرارداد مندرج

 قابل جبران می باشد.  عملداشته شده که خود یک اداره پن تقصیرمربوط 

دسترسی  -22ماده 

 به ساحه 

ساختمانی را به مدیر پروژه  قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار امور  22.1

 ص با صالحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد. یا شخ

دستور،  -21ماده 

 ش و بررسی یتفت

ساحه باشد، در مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق  راردادی تمام دساتیرق 21.1

 انجام می دهد. 

قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و  21.2

قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت 

بیان کننده  که فساد و تقلب 60ماده  1قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند بدهد. 

حق  21ماده  2و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند  عمل جلوگیری از تفتیش

ش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد یتفت

 شرایط بودن می گردد.

در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صالحیت وی تحت قرارداد یا  24.1 نازعه م -24ماده 

( روز از اطالعیه 14اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان ) باشد، در نادرستتصمیم 

 ارجاع می گردد.  تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات

 خذ اطالعیه منازعه، ارائه می نماید. ( روز از ا28مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان ) 24.2 

 ب. کنترول زمان 

 کاری پالن -25ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ه را جهت تآئیدی به مدیر پروژ ی، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانبرنامه کاری

 ارائه نماید. 

باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر تجدید شده کاری  پالن 25.2

 باشد.  مول هر تغییر در تسلسل فعالیت هاپیشرفت بدست آمده باالی زمان کار با قیمانده، بش

، جهت ردادشرایط خاص قراکاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.1

کاری تجدید شده در خالل مدت  نماید. در صورت عدم ارائه پالن ئید به مدیر پروژه ارائه میتا

معطل از پرداخت بعدی  شرایط خاص قرارداد ندرجمشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ م

 ادامه می یابد. آن پرداخت  معطلیکاری تجدید شده،  و الی ارائه پالن قراردادده شده

. متاثر نمی سازدکاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را  ئید پالنتا 25.4

مدیر پروژه ارائه نماید.  نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان قراردادی می تواند پالن 

  قابل جبران می باشد.  واقعاتاضافه کاری و کم کاری و کاری تجدید شده نشان دهنده پالن 

تمدید  -26ماده 

تاریخ تخمینی 

 تکمیل 

که تکمیل کار امور اضافه کاری  دستورجبران یا قابل مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه  26.1

که تسریع کار توسط قراردادی ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

اختمان را تمدید می گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور سوی مصرف اضافی به  وقوعسبب 

 نماید. 

د را با در نظر داشت درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدیاز روز  21مدیر پروژه در جریان  26.2 

جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم قابل  واقعاتاثرات 
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عدم همکاری قراردادی بمنظور  ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تآخیر یا

جلوگیری تآخیر، این تآخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته 

 نمیشود. 

در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل  27.1 تسریع  -27ماده 

ری شده را جهت تطبیق تسریع الزم از قراردادی باشد، مدیر پروژه پشنهاد های قیمت گذا

مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و 

 توسط اداره و قراردادی تآئید میگردد. 

بعد از قبولی  یپیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمان 27.2

 محسوب میگردد.  اضافه کاریانب اداره،  در قیمت قرارداد درج و از ج

 -28ماده 

تآخیرسفارش شده 

 توسط مدیر پروژه 

پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور  تاخیر دستور تآخیر آغاز یامی تواند مدیر پروژه  28.1

 دهد. را به قراردادی ب یساختمان

جلسات  -29ماده 

 مدیرت

د. ننموده می توان، درخواست اداریدادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات قراریا اداره  29.1

با حادثات مندرج برخورد باقیمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان اداریهدف از جلسات 

 . می باشد 12ماده  1بند 

 حاضرین و  را ثبت و کاپی های آن را به اداره اداریمدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه  29.2

فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن جلسه ارائه می نماید. 

 توسط مدیر پروژه تعیین می گردد. 

هشدار  -10ماده 

 زود هنگام

قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی  10.1

، افزایش قیمت قرارداد، یا تآخیر انجام یی روی کیفیت امور ساختمانتآثیر منفورود که سبب 

امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص 

احتمالی را باالی قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می 

 نماید. 

یر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش مدبا قراردادی  10.1

اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می 

 نماید. 

 ج. کنترول کیفیت 

تشخیص  -11ماده 

 نواقص 

 

 

وجودیت نواقص، قراردادی را مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت م 11.1

مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه 

دستور جستجو و برمال ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور 

 می نماید.  نواقص است، بررسیرا که به باور مدیر پروژه دارای  یساختمان

در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته،  12.1 آزمایش  -12ماده 

و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در  در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسیو 

 صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

تصحیح  -11ماده 

 اقصنو

نواقص که از تاریخ  رفعمدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد  11.1

نواقص  ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفعآغا شرایط خاص قراردادتکمیلی مشخص شده 
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 نواقص، تمدید میگردد.  تکمیل رفعالی 

را در طول زمان مشخص شده اطالعیه روژه اطالع داده شده توسط مدیر پقراردادی هر نواقص  11.2

 رفع می نماید.  نواقص رفع 

نواقص  -14ماده 

 تصحیح نا شده 

نواقص مدیر پروژه، رفع در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعیه  14.1

ذکره از مبلغ مترفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی 

   . تامینات قراردادی وضع می گردد

 د. کنترول مصارف 

بل احجام  -15ماده 

 11کاری

که توسط  یو راه اندازی امور ساختمان رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاری در برگی 15.1

 قراردادی اجرا میگردد، می باشد. 

یگردد. پرداخت برای مقدار امور بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده م 15.2

 ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد. 

تغییر  -16ماده 

 12مقدار

قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می  16.1

 نماید.

اضافه  - 17ماده 

 کاری و کم کاری

  گردد. می شامل  ی تجدید شده توسط قراردادیدر برنامه کار امی اضافه کاری و کم کاری هاتم 17.1

پرداخت  -18ماده 

های برای اضافه 

 کاری ها

اضافه کاری برای قراردادی نرخ خود را   ،دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژهدر صورت  18.1

ط مدیر پروژه بیان شده ارائه می روز یا مدت بیشتر که توس 7دستور داده شده در جریان 

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

نرخ قبالً ارائه شده در بل  نیز باشد، بل احجام کاریقلم اضافه کاری شامل اقالم در صورتیکه  18.2 

 احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

که نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در در صورتی 18.1 

 قیمت قرارداد  به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید. 

  زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد استجعالیت به نسبت صورتیکه  در  18.4 

دثه قابل جبران پنداشته ارائه نگردیده و اختالف منحیث حانرخ کار گردد،  در یا سبب تآخیر

 می شود. 

قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام  18.5 

 جلوگیری گردد، نمی باشد.  

ین جریان پول نقد تجدید نظر شده قراردادی تخم، 13کاری پالندر در صورت تجدید نظر  19.1تخمین  -19ماده 

                                                 
 17ماد   2با بهد   ا ط عب م    ار ا  17ماد   1}در قرارداد با پرداخت باالمقطع به احجام  اری حذف و بجای  ق جدوو فعالیت و بهد 11 

 بس ه  یه تعویض گردد:   ا ط عب م    ار ا 
 روز از اطالتیکک بک مدیر پرو   ارائک می  ماید. فعالیت های 14تجدید  ور  د  خویش را درجریاق    ج  س ف ا قراردادی  17ماد   1بهد 

 با فعالیت های بر امک  اری هماههگی دا یک با هد.  ج  س ف ا   
ر جداگا ک در جدوو در صورس پرداخت برای مواد خام در ساحک بطور جداگا کک قراردادی تس یمی مواد خام در ساحک را بطو17ماد   2بهد 

 فعالیت ارائک می  ماید.  
 

  ا ط  18با بهد ا ماد     ا ط عب م    ار ا  18}در قرارداد با پرداخت باالمقطع به احجام  اری حذف و بجای  ق جدوو فعالیت و ماد  12
 بس ه  یه تعویض گردد: عب م    ار ا 

ک یا  یو   اری بک صالحیت قراردادی صورس میگیرد. در صورس تغییر جدوو تعدیه جدوو فعالیت جات درج تغییر بر ام 18بهد ا ماد  
 فعالیتک قیمت های جدوو فعالیت تغییر  می  ماید{
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خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج  جریان پول نقد

 قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد. 

 -40ماده 

تصدیقنامه پرداخت 

 ها  

ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ  صورت ماهانه ارزش تخمینی اموربه قراردادی  40.1

 تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  

مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق  40.2

 می نماید. 

 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.  40.1

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

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

ناسب به در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا مت یر پروژه اقالم قبالً تصدیق شدهمد 40.6

از صورت ماهانه فعلی کم می که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد شده مقدار قبالً تصدیق 

  کند. 

پرداخت  -41ماده 

 ها 

( روز 10مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خالل مدت ) پرداخت ها در پیش پرداخت  41.1

 . گیردتصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می  از بعد

طور  شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه به واحد پول افغانی صورت می گیرد،تمام پرداخت ها  41.2 

 دیگری تذکر رفته باشد. 

 

 

اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد  41.1

 رت نمیگیرد. پرداخت صوبه آن محسوب گردیده و از جانب اداره 

قابل  وقایع -42ماده 

 جبران 

 قابل جبران می باشد: موارد ذیل وقایع 42.1

شرایط عمومی  21ماده  1طابق بند ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج ماداره  -1

 تسلیم ننموده است.  قرارداد

اختمان اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور س -2

 قراردادی تحت این قرارداد را متآثر می سازد؛

یا هم دستور  نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکیمی  صادرمدیر پروژه دستور تآخیر را  -1

 بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛ الزم 

ید که اضافی را از قراردادی می نما مالساختن یا اجرای آزمایشاتمدیر پروژه دستور بر -4

 ؛تثبیت نمی گردد درنتیجه آزمایش، نواقص

 ؛اجازه فعالیت نمی دهدمدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه، قراردادی فرعی را  -5

نامه قبولی آفر  زمان قبل از صدوربطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به  در ساحهشرایط  -6

تحقیق ساحه(، )بشمول گزارش های  معلومات فرستاده شده به داوطلبانبه اساس 

 می باشد؛  ل دسترس عامه و بررسی عینی ساحهمعلومات قاب

 کاراتاداره را داده یا اقدامات پیش بینی نشده ناشی از  وضیعتمدیر پروژه دستور حل  -7

  ؛الزم باشدسایر دالیل ایمنی یا  یل به دالیلاضافی ب

زمان مندرج قرارداد د یا اداره در حدو خدمات عمومیقراردادی ها دیگر، مقام های دولتی،  -8

                                                                                                                                                         
 در قرارداد با پرداخت باالمقطعک بعد از بر امک  اریک جدوو فعالیت اضافک گردد{ }13 
د: "ارزش  ار امور ساخیما ی ا جام  د  در برگیر د  ارزش فعالیت }در قرارداد با پرداخت باالمقطعک این پاراگراف   ه  یه تحریر گرد14 

 های ت میه  د  جدوو فعالیت می با د"{
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 سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛ کهنمی نمایند،  عمل

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثیر -10

 از جانب مدیر پروژه؛ بدالیل نا معقول  یتآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمان -11

ع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور در صورت وقو 42.2 

قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد،  قبل یساختمان

اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل  دازه افزایش قیمت قرارداد وان در موردمدیر پروژه تصمیم 

 می نماید. امور ساختمان را اتخاذ 

به در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار  42.1 

 مستحق جبران نمی باشد. اندازه همان قراردادی به توسط قراردادی،  موقع

، (BRTت انتفاعی)در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معامال را د مدیر پروژه قیمت قراردا 41.1 مالیه  -41ماده 

( روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق 28)مدت مالیات در میان       سایرو 

قراردادی می به مالیه قابل پرداخت در تکمیلی، تعدیل می نماید. این تعدیل ناشی از تغییر 

اشی از حکم یا ن نگردیدهباشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً در قیمت قرارداد منعکس 

 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.  47ماده 

 .پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیردباشد در صورت که طرف قرارداد داخلی  44.1 اسعار  -44ماده 

 که درمجاز می باشد صورت در  در قیمت عوامل بکار رفتهتعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات  45.1 تعدیل قیم -45ماده 
     از آن تذکر رفته باشد. شرایط خاص قرارداد

از آن تذکر  شرایط خاص قرارداداداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در  46.1 تآمینات  -46ماده 

 رفته، حفظ می نماید. 

انتی و رفع تی، ورتامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرن 46.2

  نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد. 

جریمه  -47ماده 

 تآخیر 

برای روز های تآخیر محاسبه  شرایط خاص قرارداد  جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.1

ار امور ساختمان در موفق به انجام تمام یا قسمتی از کقراردادی میگردد.  در صورتیکه 

زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم 

تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه و هشتم طرزالعمل یکصد 

فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد  10مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 

فسخ میگردد. پرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر  شرایط عمومی قرارداد  15ده مطابق ما

 مسؤلیت های قراردادی ندارد.   

در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخیر، مدیر  47.2 

 پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه

 پرداخت بعدی، تصحیح می نماید. 

به نرخ فی روز  مکافاتپیش از تاریخ تخمینی تکمیل،   یدر صورت تکمیل امور ساختمان 48.1  مکافات -48ماده 

)به استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر  مندرج

اردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار ، به قرشرایط خاص قرارداد پروژه صورت گرفته است( 

 می نماید. تصدیق  که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است را اجرا شده 
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پیش  -49ماده 

 پرداخت 

و از بانک قابل قبول مربوط اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم  49.1

، به شرایط خاص قراردادبه مبلغ و تاریخ مندرج اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، 

قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار 

داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط 

 قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکتانه وضع نمیگردد. 

تجهیزات، تآسیسات، مواد خام و مصارف به صرف برای پرداخت  قراردادی پیش پرداخت را 49.2 

تجهیز کردن الزم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت 

یا دیگر اسناد را  به مدیر ها تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق،کاپی های انوایس 

 ی نماید.  پروژه ارائه م

پیش پرداخت یا باز از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت  49.1 

پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعدیل قیم، حادثه 

 ، مد نظر گرفته نمی شود.، یا جریمه تآخیربل جبران، مکافاتقا

مشخص شده  تضمین اجرای  لی آفر، روز بعد از در یافت نامه قبو 10داوطلب برنده در مدت  50.1 تضمینات -50ماده 

ارائه می نماید.  قیمت قرارداد اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، شرایط خاص قرارداددر 

 د. ، دارای اعتبار می باشتاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل( روز بعد از 28مدت ) تضمین اجرا به

روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی  مزد کاردر صورت لزوم،  51.1  مزد کار   - 51ماده 

  کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد. 

را در فورمه های تآئید  کار  تمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزداخقراردادی تمام امور س 51.2

( روز از جانب مدیر 2) خاللمدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در توسط شده 

 گردد. می پروژه تصدیق و امضاء 

 فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.  صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  51.1

مصارف  -52ماده 

 ترمیم 

که یا مواد خام  یزیان یا خساره به امور ساختمان رفع نواقصف خود، مسؤلیت قراردادی بمصر 52.1

رفع  و ختم میعادکار تاریخ آغاز  مدت زمان میانرا در  ترکیب میگردد یدر امور ساختمان

 دارد. نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را

 

 

 

 

 

 

 

 قرارداد  اختتامح. 
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از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور  یقراردادی بعد از تکمیل امور ساختمان 51.1 کمیل ت -51ماده 

، تصدیقنامه را صادر می یرا نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمان یساختمان

 نماید. 

 ی را تسلیمتکمیل، ساحه و امور ساختمان صدور تصدیقنامهبعد از ( روز 7اداره در جریان ) 54.1 تسلیمی  -54ماده 

 میگیرد. 

حساب  -55ماده 

 نهایی 

خود به پول قابل پرداخت  مجموعیعاد رفع نواقص، حساب مشرح قراردادی قبل از ختم م 55.1

تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و 

بعد از دریافت حساب ( روز که 56اقیمانده نهایی قراردادی را در جریان )هر گونه پرداخت ب

( 56، مدیر پروژه در جریان )آنتصدیق می نماید. در غیر  از جانب قراردادیل و صحیح کمم

صادر می نماید.  در صورت عدم قبول  راو افزودی الزم  اتروز جدول را که بیانگر تصحیح

مبلغ قابل در مورد ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم اردادی توسط قرحساب نهایی که دوباره 

 پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید. 

رهنمود  -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت

 

 

 

 

 

 

  مندرجیخ تار دررهنمود های عملیاتی و مراقبت را  یا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  56.1

 ارائه می نماید. شرایط خاص قرارداد 

  تاریخ مشخص شده دررهنمود های عملیاتی و مراقبت  در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا 56.2

از جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شرایط خاص قرارداد 

 به قراردادی پرداخت نمیگردد.  اندهاز پرداخت های باقیمشرایط خاص قرارداد  در شده
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فسخ  -57ماده 

 قرارداد

 میگردد. قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ  57.1

 شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:تخطی در قرارداد  57.2

توقف کار امور  ف در حالیکه این( روز توق28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -1

از جانب مدیر پروژه تآئید نگردیده توقف کاری فعلی نشان داده نشده و  ساختمان در پالن

 باشد؛ 

ین دستور ( روز انصراف از ا28و در جریان )مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده  -2

 صورت نگرفته باشد؛

 حاالت ادغام و تغییرات تشکیالتی قراردادیدر صورت افالس و تصفیه قراردادی بدون  -1

مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص توسط با ارسال اطالعیه  -4

مدیر پروژه، توسط نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده 

 نواقص را رفع نماید؛

 نماید؛ وقراردادی امنیت الزم را بصورت پیهم فراهم ن -5

 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.  10در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر  -6

 اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. علرغم موارد فوق،  57.1

توقف داده و بعد از حصول مدر صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً  57.4

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

فساد و  -58ماده 

 تقلب

 

 

 

 

 

 

 

در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار،  58.1

بعد از صدور اطالعیه یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره 

قابل  59ماده  5( روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 14)

 تطبیق می باشد. 

در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع  58.2

 شرایط عمومی قرارداد، 9ماده  1ند مطابق بند در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارم

 اخراج میگردد. 
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اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل  58.1

ذیل اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم   داوطلبی و 

 را افاده می نمایند: 

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

 15غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 )کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار دهد. 

و یا سهواً به منظور  تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً -7

اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا 

 اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست  اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب

 اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا عبارت از اجبار:  -9

سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر 

 مستقیم می باشد.

عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و  اخالل و موانع:ایجاد  -10

 اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیمًا یا ازطریق نماینده مرتکب 

وطلبی گردیده است لغو می فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل دا

 نماید. 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط 

 کارمند اداره ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

( ماده چهل و نهم 1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )

 قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

حسابات، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی 

یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف 

 از جانب اداره فراهم نماید.

مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه هیچ نوع فیس،  58.4

ذکر باشد، اخذ یا  تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر یا قرارداد

 داده نمی شود.

پرداخت  -59ماده 

 بمحض  فسخ

 اره ارزش کتوسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامتخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  59.1

 الی تاریخ صدور تصدیقنامه ورا بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده انجام شده 

، شرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یکار امور ساختمانفیصدی قابل تطبیق باالی 

را صادر می نماید. جریمه تآخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل 

                                                 
 } بک مقام رسم دولیی اطال  میگردد. اصطالح "مهفعت " و "م  فیت" مربوط بک پروسک تدار اس یا اجرای قرارداد می با د. 15 

ماس دولیی(  ک قصد سازش یا  اهش سطح رقابت در پروسک تدار اس را دا یک ا دک }بک  ر ت   ههد  های پروسک تدار اس )بسموو مقا16 
 اطال  میگردد{



 

 

47 

  

قابل پرداخت ، پس تفاوت آن قرض پیش پرداخت باشداز کمتر به قراردادی  پرداخت اداره

  به اداره محسوب می گردد. 

توسط اداره  قراردادی تخطیدرصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل  59.2

 اخذکار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت مبلغ فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه 

   می نماید.را صادر  صدور تصدیقنامهالی تاریخ 

صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، در 60.1 ملکیت -60ماده 

از ملکیت اداره می  یمؤقت، و امور ساختمان یتآسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمان

 باشد. 

عدم  -61ماده 

امکان تطبیق 

  قرارداد

قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از  یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 61.1

کنترول اداره یا قراردادی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می 

و  ترکتوقف و ساحه را منماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

تعهد شده قبلی که بعد مه و کار ها تصدیقنا دریافتقبل از  داخت به تمام کار انجام شده پر

 از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد. 

حل  -62ماده 

 منازعه 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1

که ناشی یا بطور دوستانه را جهت حل منازعات حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادی  -1

 د. نمرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میده

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

درصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صالحیت او تحت قرارداد یا  -2

کتبی اطالع  دریافت ( روز بعد از14تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان )

شرایط خاص مندرج جع حل وفصل منازعات  مرا به تصمیم مدیر پروژه، موضوع راز 
 راجع میسازد.  قرارداد

 حکمیت: 64.2

یا عدم اتخاذ  مرجع حل وفصل منازعاتدر صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  -1

( روز از ارجاع منازعه، هر جانب می 28در جریان ) مرجع حل و فصل منازعاتتصمیم 

ذیصالح محاکم ی بر ارجاع موضوع به از تصمیم خویش مبن ( روز28تواند در جریان )

  . مطلع سازند

 
 

 

 

 قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

 { خانه پری مینماید. شرایط عمومی قرارداداداره این قسمت را جهت تکمیل }
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مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 تعدیالت و ضمایم  مواد شرایط عمومی قرارداد

 الف: مسایل عمومی

 1بند  12جز 

رایط ش 1ماده 

 عمومی قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ا ط ف ما ش  ه    

ا رررن  ررر ا ط  م  ح رررت  ررر ا ط مرررشبم  ررر ا ط  رررای  ررر ار ا      رررب   جررراه کن  ررر ار ا   

) ف مررررا ش  ه رررر  ر ف مررررا ش گ  هرررر     ج   رررراو م ب طرررر  ( عررررال   از مرررر ا  م رررر رج 

  کا   .   ا ط عاو   ای   ار ا  مه ف ب  اج ای    طک ق   ا ط ه   م

امررر راخ سرررا شباه  ر  رررکه  بررر      رررکه  هب سررراه   یارپ  سررر   رررع ررر اس پررر     

  ب ررر    م   ررر   ههررر ی  ار بلرررب س ترررا  سررر ش د     ب ررر      ترررشاس بررر ای مررر      

 .9911مطابق پالس   ار ا   ساس  م ک ساخ  ا    ل ر 

                  {                                                 25105}  -: كود

 { تادی}   - وع بودجک:

 {  وزارس دفاع م یریاست ساخیما ی فرمایش دههد  : }

  مطابق پالق  اری  یوم(266) -:معیاد اجرای قرارداد

 { ر ش بازم  } -روش داوط قی:

 {پرداخت بک اساس فی واحدد } وع قراردا

 {  ساو1میعاد گرا یی امور ساخیما ی: }  
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 -اخ عب م  :م    م -9.3
ی  رررررررار سرررررررواو وجرررررررود دا ررررررریک با ررررررردک ا جهیرررررررر در صرررررررورتی ک درمرررررررورد اسرررررررهاد تخهی ررررررری ک  قسرررررررک  و الیحرررررررک-1.1

 ورررررارس  ههررررررد  م  رررررره اسرررررت تررررررا  ررررررر ت را  در مررررررورد  مررررر  وهم رررررراری  مررررررود  و درصرررررورس لرررررر وم بررررررا توجررررررک 

توسررررررت  ررررررعقاس بررررررا مسررررررور  وتفرررررراهم مرررررردیر پرررررررو   ) مرررررردیر قرررررررارداد ( و بررررررا در وردا ررررررت مع ومرررررراس ارایررررررک  ررررررد  

 مربوط در اسرع وقت برای میعادمع وماس ارایک  ماید. 

در صرررررررورتی ک  یررررررراز با رررررررد بهرررررررابر مارررررررم برررررررودق توضررررررریحاس ا جهیرررررررر  ورررررررارس  ههرررررررد ک پرررررررالق  ررررررراری تعررررررردیه  -1.2

 گرددک مدیر پرو   م  ه است پالق  اری را تعدیه ومهووری   را اخذ  ماید. 

الق  ررررراری  یوا رررررد زمررررراق را جقرررررراق  مایرررررد درایرررررن صرررررورس هرگرررررا  توضررررریحاس طررررروری با رررررد  رررررک تجدیرررررد پررررر  -1.1

برررررا در وررررررر دا ررررررت  ورررررر ا جیررررررر  وررررررارس  ههررررررد ک تسرررررایالس ا جهیررررررری ج وتررررررام مربوطرررررک و مرررررردیر پرررررررو   ) مرررررردیر 

 قرارداد ( حسب ل وم و موجک بودق توضیحاسک زماق مورد  ور قابه جقراق خواهد بود. 

 ی وم  ییاررررررراک  مریررررررت تسرررررررایالس ا جهیرررررررری و مایهرررررررد  مرجررررررع تمررررررراس درایرررررررن قرررررررارداد ریاسرررررررت امورسررررررراخیما -1.4

 ریاست ا ماو وخریدرای از غاز الی ا جام  ار میقا د.

(  ررررررررركت میعاررررررررد 10در صررررررررورس پرررررررریش  مرررررررردق ترررررررروار% در امررررررررور فررررررررو  در مرررررررردس زمرررررررراق گر یرررررررر )  -1.5

مكیررررروي رسرررررم  را از طررررررف ریاسرررررت امرررررور سررررراخیما  ررررر  و م كییارررررا ویرررررا ریاسرررررت اكمررررراو وخریررررردار  برررررک اسررررراس 

یاس مرجررررررع اسرررررریفاد  كههررررررد  دریافررررررت خواهررررررد        رررررر مودک مرررررردیر پرررررررو   و ریاسررررررت امررررررور سرررررراخیما ی م  رررررره  رررررركا

یرررررروم  رررررراری   ررررررر ت میعاررررررد را اح ررررررارو رسررررررما  اسیح رررررراری  ررررررر ت را اخررررررذ  مایرررررردک   1اسررررررت تررررررا در میعرررررراد 

 ی  رررررر ت ک زمررررراق اح رررررار مییوا رررررد تغییرررررر  مایرررررددرصرررررورس تررررردم مراجعرررررک بموقرررررع و یرررررا هرررررم برررررک تقاضرررررا موجرررررک

( یررررروم  2در حاالتی رررررک  رررررر ت میعارررررد برررررک وقرررررت زمررررراق پابهرررررد  قا ررررردک  مررررردیر پررررررو   م  ررررره اسرررررت ترررررا در  ررررررف )

رسررررررما  م یررررررروي را بررررررک جا رررررررب  ررررررر ت میعارررررررد اصرررررردار  مرررررررود   حسررررررب  ررررررررایت تررررررام قررررررررارداد میعاررررررد م  ررررررره 

دا ررررررت ی پرررررررو   را رفررررررع  مایررررررد در غیرررررر ر  ق ادار  فرمررررررایش دههررررررد   بررررررا در وررررررر میقا ررررررد  ررررررواقد بررررررک میرررررراق  مررررررد 

ی هئیررررررت فهرررررر  موجررررررود درسرررررراحک بررررررک قیمررررررت روز توسررررررت  رررررررایت تررررررام قرررررررارداد ترررررروار% را بررررررک اسرررررراس  وریررررررک

(  ررررررركت میعاررررررد بررررررک امررررررر 10 ررررررركت دوم ترررررررمیم ویررررررا سرررررراخیماق  مررررررود  ومصررررررارف   رررررررا از پ  رررررر وو گر یرررررر  ) 

مقامرررررراس  یصررررررالح پرداخررررررت میهمایرررررردک    گررررررا   ررررررركت میعاررررررد حررررررق  رررررركایت را  خواهررررررد دا ررررررت . مرررررردس گر یرررررری 

( حجررررررم قرررررررارداد از  حوالررررررک میعاررررررد وضررررررع و مطررررررابق 10امررررررور فررررررو  بعررررررد از تسرررررر یم دهرررررری ی سرررررراو میقا ررررررد و ) 

 طرزالعمه تدار اس بک حساي اما ت  گاداری میگردد .

( از حجررررررم كررررررار پرررررررو   را بررررررک  رررررركه قرررررررارداد فرترررررر  بررررررک  ررررررركت 20قرررررررارداد  اصرررررر   مییوا ررررررد الرررررر  )  -1.6

 قرارداد واگذار  ماید.  رایت تام  7دیگر با در ور دا ت ماد  

 ررررررر ت هررررررای  ررررررامه پروسررررررک داوط قرررررری م  رررررره بررررررک تایررررررک اسررررررهادمال یتک سررررررهد خریرررررردک سررررررهد گمرررررررک وسررررررهد  -1.7

  رایک گیری ما یهری مورد  یاز پرو   میقا هد. 
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

تک تهرررا ک مسخصرررراس لیسرررت  یرررره  رررامه ما ررررهیری  ورررر بررررک ماهیرررت و وتیررررت پررررو   بررررادر ور دا رررت  میرررر

 تخهی ی و سایر خصوصیاس الزم میقا د : 

ر 
 ما

 

  وع ما یهری
 مسخصاس تخهی ی و تهاز 

 تعداد

کیپا 1 اس واتور برای  هدق  اری  1  پایک 1 

کیپا 1 ما ین تت   اری  2  پایک 1 

کیپا 1 می سر  ا  ریت 1  پایک 1 

کیپا 1 تا  ر  ي 4  پایک 1 

 

+( درجررررک سررررا ی  گریررررد  وحسررررب م یرررروي توقرررره  ررررار وزارس 5تررررر ازم)قررررت ) درموسررررم سرررررما  پررررائین -1.8

 42امررور  رررار سرررازیک امررور سررراخیما ی میوقررره گردیرررد  و حسررب  ررررایت مهررردرج  رررایت ترررام قررررارداد) مررراد  

 ررررایت ترررام قررررارداد ( مهحیررر  حررروادس قابررره جقرررراق محسرررقوي گردیرررد   ومررردیر پررررو   م  ررره میقا رررد ترررا 

زمرررا ی ت میررره قررررارداد ) تعررردیه قررررارداد ( ققررره از خررریم میعررراد قررررارداد  حرررداقه  ترتیقررراس الزم را جارررت تمدیرررد

 روز اتخا   ماید.  10

هرگرررا  مررردیر پررررو   وا جهیرررر  ورررارس  ههرررد  احسررراس  مایهرررد  رررک اوضررراع جررروی و درجرررک حررررارس از گرررا   1.9

رد  همایررردک  تخهی ررری و مسررر  ی می رررمن  یفرررت با رررد و در یهرررد   ررردام مسررر ه تخهی ررری و مسررر  ی در پررررو   وا

 با درج  ور اق در ور او  ار امور ساخیما ی مییوا د ادامک یابد.

در هررر دو حالررت فررو ک مرردیر پرررو   م  رره اسررت تررا بررا اصرردار م یرروي رسررمی موضرروع را بررک  ررعقاس  1.10

 مربوط و قراردادی اطالع دهد. 

یررررم اكمررراو وخریررردار  برررک بعررردازتاریق تقرررد قررررارداد ورسررریدق موفقیهامرررک  ریعرررک مكیررروي از ریاسرررت مح -1.11

ریاسررررت سرررراخیما   وم كییاررررا وصرررردور م یرررروي  غرررراز  ررررار و تسرررر یمی سرررراحک ازطرررررف  ررررعقک مربوطررررک بررررک 

میعاررردک درمعیررراد كرررار  قابررره محاسرررقک میقا رررد. درحاالتی رررک سررراحک بهرررابر توامررره مخی ررره دروقرررت و زمررراق  ق 

ي  رررد  و مررردیر پررررو   ققررره بدسررریرس قرررراردادی قررررار  گیررررد ک ایرررن امرررر مهحیررر  حررروادس قابررره جقرررراق محسرررو

روز ققررره اتخرررا   10از خررریم معیررراد قرررراردادک ترتیقررراس الزم را جارررت تمدیرررد زمرررا ی ) تعررردیه قررررارداد ( حرررد اقررره

 میهماید. 

 ررراهش وافررر ایش حجرررمک تغیرررر  ررررایت قررررارداد وتمدیرررد زمرررا ی در قررررارداد مطرررابق مرررواد مهررردرج  ررررایت -1.12

یررروم ققررره از خررریم میعررراد  10بررره تطقیرررق میقا رررد  رررک حرررد اقررره ترررام قررررارداد و طرزالعمررره تررردار اس زمرررا ی قا

زمرررا ی ت میررره قررررارداد اجرررر س الزم مطرررابق برررک مرررواد مهررردرج  ررررایت ترررام قررررارداد صرررورس گرفیرررک وترتیقررراس 

و مهوررروری هرررا الزم درمیعررراد ت می ررری قررررارداد اخرررذ گررررد یرررد  با رررد. مررردیر پررررو   و قرررراردادی هریررر  بهوبرررک 

یرررروم ( ققرررره از ت میرررره میعرررراد قرررررارداد  10دا ررررت میعرررراد زمررررا ی ) حررررداقه خررررود م  رررره میقا ررررهد بررررا در وررررر 

 اجرااس الزم را مرتی  مایهد. 

  رایت اسی)هایی: 

ی  اولررری از تمویررره وجرررو  مرررالی  بعرررد درصرررورتی ک دو ر)تمویررره  ههرررد  مرررالی پررررو  ( بعرررد از موافقرررک .1

بعررررد از اطررررالع  مررررر  ازترررراریق مودرتقررررد قرررررارداد  الرررری زمرررراق ت می رررری پرررررو   خررررود داری   مایرررردک 

سرررراتت طرررری  24اتطررررا  ومهورررروری هررررای الزمک ریاسررررت امررررور سرررراخیما ی م  رررره اسررررت در مرررردس 

تمررراس تی فرررو ی مررردیر پررررو   را مط رررع  مرررود  و الررری دو یررروم م یررروي ارسررراو  مایررردک مررردیر پررررو   

م  ررره اسرررت ترررا برررا تمررراس تی فرررو ی موضررروع را برررا قرررراردادی  رررری  سررراخیک و برررا ارسررراو اطالتیرررک 

یررروم برررک جا رررب قرررراردادیک  رررار امرررور سررراخیما ی را توقررره  7و م اتقرررک ( در مررردس زمررراق )ایمیررره 

 دهدک قراردادی م  ه است تا مطابق مفاد مهدرج این فقر  تمه  ماید. 

درصررررررورس دریافررررررت وجررررررو   ارررررراد فرمررررررایش دههررررررد  و موافقررررررک قررررررراردادی و امررررررر مجرررررردد  غرررررراز 

خیر  رررررد  مهحیررررر  حررررروادس قابررررره  ارتوسرررررت  مرررررر اتطرررررا مربوطرررررک بررررردوق تغییرررررر فیررررراسک زمررررراق ترررررا

 جقراق محسوي  د  و درمورد تعدیه ) تمدید زما ی(  اقدام گردد.



 

 

51 

  

 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 مك ف   ف ما ش گ  ه   : -2.3
یرروم 7قررراردادی م  رره اسررت بعررد از دریافررت م یرروي  غرراز  ررار برردوق تررًخیرک  ررارپرو   راتمررال  الرری ) -2.1

مایرررد وامرررور قررررارداد را مطرررابق پرررالق  رررار زمررراق بهررردی  رررد  ت میررره  مایررردک در صرررورس برررروز  ررراری (  غررراز  

توامررره مجقرررر ک  غیرررر میرققرررکک مسرررائیه امهییررری و یرررا هرررم توامررره دیگرررر  رررک باتررر  تررراخیر در  غررراز  رررار گررررددک 

میعارررد م  ررره اسرررت بصرررورس رسرررمی موضررروع را برررک ا جهیرررر  ورررارس  ههرررد ک مررردیر پررررو   وریاسرررت امرررور 

 ی و م  ییاا و عقاس مربوط درمیعاد فو  الذ راطالع دهد. ساخیما 

در صرررورتی ک سررراحک برررک قرررراردادی تسررر یمی داد   سرررودک  میعررراد  2.1 هرگرررا  بهرررابر توامررره مهررردرج فقرررر  2.2

تررراخیر  رررد  بعرررد از تائیررردی ا جهیرررر  ورررارس  ههرررد  واسرررهاد موجرررک مهحیررر  حررروادس قابررره جقرررراق محسررروي  رررد  

 میه پرو   میقا د. وقابه تعدیه  درمیعاد ت 

قرررراردادی م  ررره اسرررت مطرررابق پرررالق  ررراری زمررراق بهررردی  رررد   مهررردرج قررررارداد و یرررا هرررم پرررالق  ررراری  -2.1

ی ا جهیرررر  ورررارس  ههرررد  در میعررراد تعیرررین  رررد ک  رررار پررررو   را ت میررره  مایررردک درحررراالس تجدیرررد ومهورررور  رررد 

دادک میعرراد تطقیرررق پرررو   مقیهررری برررک غیررر میرققرررک ک مجقررر  و یررراهم سرررایر حرروادس مهررردرج  رررایت تمرررومی قررررار

 دالیه موجک قابه تعدیه) حاالس قابه جقراق ( خواهد بود. 

یررروم  ررراری( بعرررداز خررریم  رررار )میعررراد قررررارداد و هرگو رررک تمدیرررد زمرررا ی 7قرررراردادی م  ررره اسرررت الررری ) -2.4

اضرررافی مهورررور  رررد (  تمرررام پرسرررو ه وتجایررر اس خرررویش را ازسررراحک خرررارج  مرررود  وسررراحک را ازهر ررروع مرررواد 

و )افرراس ایجرراد  ررد  درجریرراق  ررار پرراک  رراری  مایررد ترراهی   رروع صرردمک بررک محرریت زیسررت وارد  گرررددک دریررن 

 مورد باید بک ا جهیر  وارس  ههد  ومسوولین ج وتام اطمیهاق داد   ود.

قررررراردادی م  رررره اسررررت ققرررره از غرررراز  ررررارک درجریرررراق  ررررار )پیسرررررفت هررررربخش پروسررررک هررررای  رررراری  -2.5

ق  ررراری و یررراهم پرررالق  ررراری تجدیرررد  رررد  و مهورررور  رررد  ( والررری خررریم امرررور سررراخیما ی) درمطابقرررت برررک پرررال

درصررورس امررور مرررتقت بررک میعرراد رفررع  ررواقد و گرا یرری ( تمررام سرراحک رات رری برررداری  مایرردک ت رری هررای 

با ررررد وبررررا  مررررر   هررررا یررررا GPSسرررراحاس ضررررروری میقا رررردک ت رررری هررررا بایررررد دارای ترررراریق دیجیررررالی و  رررراس 

 دار اخذ گردد. GPSسمارس  فوق های 

( را تررران   مرررود  طررری گررر ارش مفصررره 2.5قرررراردادی م  ررره اسرررت تمرررام ت ررری هرررای مهررردرج فقرررر  )-2.6

حسررررب پررررالق  رررراری و یررررا هررررم پررررالق  رررراری تجدیررررد  ررررد  بررررا در وررررر دا ررررت محاسررررقک برررره احجررررام  رررراری بررررک 

د میگرررردد ا جهیر ورررارس  ههرررد  ) ا جهیرررر تسرررایالس قعطرررک مربوطرررک ( و یرررا هرررم طوری رررک در قررررارداد مسرررخ

تحویررره داد  وا جهیرررر مرررذ ور بعرررد از مالحورررک و تصررردیق  مریرررت تسرررایالس قطعرررک مربوطرررک برررک  مررردیرپرو   ) 

مررردیر قرررررارداد ( اسررررهاد را تحویرررره دههرررردک هماهرررراق قرررراردادی م  رررره اسررررت بعررررد از ت میرررره امررررور سرررراخیما ی 

را برررک دسررریرس  پررررو    ودرصرررورس لررر وم  یررر   ررراپی از رهمهمرررود هرررای حفررر  ومراققرررت و  قسرررک هرررا الزم

پرداخرررت تامهیررراس  رررر ت الررری ت میررره اسرررهاد میرررذ ر  برررک تعویرررق افیررراد  و از   2ادار  گذا ررریک ودرغیرررر حررراو 

میررررذ ر  قابرررره ا یقرررراو و برررراز پرداخررررت از   2پرداخررررت برررراز خواهررررد ما ررررد  در حررررالیی ترررردم ارائررررکک  پرداخررررت 

 بودجک ساو مالی بعدی  قود   و ضقت میگردد.

گررر ارش مفصررره  ازپسررررفت امرررور سررراخیما ی را برررا در ورررر دا رررت پرررالق  ررراریک  قرررراردادی م  ررره اسرررت -2.7

( مررردیریت تهوررریم Formatی ا جهیررر   ورررارس  ههرررد ک مطرررابق  مو رررک )پرررالق  ررراری تجدیرررد  رررد   ومهورررور  رررد 

وادار  وقرررررارداد سرررراخیماق  ررررک فارمررررت  ق ضررررم  رررررایت هررررذا میقا ررررد بعررررد ازتائیرررردی  ا جهیر وررررارس  ههررررد   

 ترتیب و جات اجرای پرداخت  ارایک  ماید.  2.6 ومواد مهدرج فقرۀ

ی  رررار را ازدسررریرس ترررام مهفصررره  مایرررد تررراهی   ررروع صررردمک برررک پرسرررو ه قرررراردادی م  ررره اسرررت سررراحک -2.8

ج وتامارررای مربوطرررک  رسررردک درصرررورس هر ررروع صررردمک برررک پرسرررو ه ج وترررام هرررای اردوی م ررری قرررراردادی 

 ی قرار خواهدگرفت.تحت پیگیرد قا و ی تدم  رتایت مصو یت ساحک  ار
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در صرررررورس  یررررراز برررررک تجدیرررررد پرررررالق  ررررراریک قرررررراردادی م  ررررره اسرررررت  رررررک بعرررررداز اطرررررالع  -2.9

یررررررروم  ررررررراری( درجریررررررراق قررررررررارداد  وا جهیرررررررر 2رسرررررررمی ا جهیرررررررر  ورررررررارس  ههرررررررد  را درطررررررری )

را بصررررررورس (یرررررروم  رررررراری  وریرررررراس مسرررررر  ی خررررررویش  2 وررررررارس  ههررررررد  در میعرررررراد زمررررررا ی) 

تحریررررررری  ارایررررررک وتصرررررردیق  مریررررررت تسررررررایالس ا جیهیررررررری قطعررررررک مربوطررررررک را اخررررررذ  مایررررررد و 

یرررررروم مرررررردیرپرو   ) مرررررردیرقرارداد ( و ریاسررررررت امررررررور سرررررراخیما ی را ققرررررره از  10س سرررررر یا الرررررری 

 ت میه فیصد های مهدرج برای پرداخت رسما  مط ع  ماید.

ومرررررروارد قابرررررره مهازتررررررکک در صررررررورس ترررررردم توافررررررق جررررررا قین درمررررررورد تجدیررررررد پررررررالق  رررررراری  

مرجررررررع حرررررره مهازتررررررک تخهی رررررری ومسرررررر  ی ریاسررررررت امررررررور سرررررراخیما ی و ررررررعقاس مربرررررروط بررررررود  

یررررروم  7 رررررک بعرررررد از دریافرررررت م یررررروي رسرررررمی موضررررروع قابررررره مهاقسرررررک و مهازترررررک را الررررری مررررردس 

حرررررره وفصرررررره  مررررررود  وجررررررا قین قرررررررارداد بررررررک اجرررررررا وتطقیررررررق  ق م  رررررره میقا رررررردک درصررررررورتی ک  

ی موجررررررک با رررررردک ایررررررن حالررررررت مهحیرررررر  حرررررروادس قابرررررره جقررررررراق ت)قیررررررت گررررررردد ادتررررررای  قرررررررارداد

 ررررررمرد   ررررررد  ومیعرررررراد زمررررررا ی ت میرررررره قرررررررارداد تعرررررردیه خواهررررررد گردیررررررد. درصررررررورس  ادرسررررررت 

بررررودق ادتررررای میعاررررد طرررروری  ررررک  ایررررن امررررر باترررر  ت رررریع زمرررراق برررررای ت میرررره پرررررو   گرررررددک 

امررررور  میعرررراد ت میرررره پرررررو    مررررافی سررررابق قابرررره تطقیررررق بررررود  وبرررررای میعاررررد ازجا ررررب ریاسررررت

 ساخیما ی توصیک  امک اصدار خواهد یافت.

قرررررراردادی  م  ررررره اسرررررت برررررا در ورررررر دا رررررت  ررررررایت ترررررام قررررررارداد بصرررررورس مررررراهوار  -2.10

راپررررررور پیسرررررررفت  ررررررار را بعررررررد ازتصرررررردیق ا جهیررررررر  وررررررارس  ههررررررد   بررررررک ریاسررررررت سرررررراخیما ی 

)مررررررردیریت تمرررررررومی تقرررررررد قررررررررارداد وسررررررراخیماق ( جارررررررت اجررررررررای پرداخرررررررت  رسرررررررما  ارسررررررراو 

( روزاسرررررررهاد میرررررررذ ر  را 5ک  رررررررعقک مربوطرررررررک م  ررررررره میقا رررررررد ترررررررا در مررررررردس زمررررررراق ) مایرررررررد

بررسرررررری و درصررررررورس  یرررررراز بررررررک اصررررررالح با ررررررد برررررررای  ت میرررررره اسررررررهاد الزم رسررررررما   ررررررر ت 

( یررررروم مط رررررع  مایرررررد ومیعارررررد م  ررررره اسرررررت برررررا تفررررراهم ا جهیر ورررررارس  ههرررررد   2میعارررررد را الررررری )

مایرررررد. پرداخرررررت هرررررا بجا رررررب  رررررر ت یررررروم اسرررررهاد را بعرررررد ازطررررری مراحررررره اداری ارایرررررک   10الررررری 

یررررررروم بعرررررررد ت میررررررره اسرررررررهاد ا ررررررروایی  رررررررر ت صرررررررورس خواهرررررررد گرفرررررررت.  10حرررررررداقه درمررررررردس 

درصرررررررورتی ک  رررررررر ت میعارررررررد  یوا رررررررد اسرررررررهاد الزم را بصرررررررورس مررررررراهوار برررررررک جا رررررررب ادار  

 ارائک  مایدک ادار  در حصک تعویق در پرداخت و سایر موارد مسؤو  خواهد بود. 

ا یو یفرررررررورم سررررررریفیی )ایمهررررررری( از ققیررررررره ) رررررررال ک واسررررررر تک پرسرررررررو ه  رررررررر ت م رررررررقی بررررررر-2.11

برررررروس سررررررفییک تیهرررررر ک دسرررررری شک گو رررررری محررررررافویی وماسرررررر  وغیررررررر ( بررررررود  وبرررررردوق لقرررررراس 

ایمهررررری درسررررراحک اجررررراز   رررررار داد   سرررررود وهماهررررراق وسرررررایه  مررررر  هرررررای اولیرررررک  طقررررریک وسرررررایه 

 اطفائیرررررک ) لرررررک ضررررردحریقک سرررررطهک بیرررررهک   هررررردک بی رررررر خرررررالی بررررررای  ي وغیرررررر ( ولوحرررررک هرررررای

رههمرررررودی وتالمرررررک هرررررای  سررررریفی  را درسررررراحک كرررررار دا ررررریک با رررررد وسررررراحک كرررررار را توسرررررت فییرررررک 

 موا ع با تالیم هسدار احاطک  ماید.

یرررررروم  رررررراری( بعررررررد از تسرررررر یمی سرررررراحک  ررررررارک 1قررررررراردادی م  رررررره اسررررررت تادرجریرررررراق ) -2.12

لیسرررررت  ارمهرررررداق    یررررردیک  ارمهررررردی اسررررر ورسک  ررررراپی ترررررذ ر  و رررررارس هرررررای هویرررررت  ررررراق را 

 قررررره مطرررررابق برررررک اصررررره مارررررر وام رررررا  رررررد  توسرررررت رئررررریی ویامعررررراوق  رررررر ت ترتیرررررب  برررررا   رررررر

 مررررررود  ولیسررررررت وسررررررایت  خصرررررری  و رایرررررری را بررررررا درج  وتیررررررت واسررررررطکک  مقرپ یررررررت و اسرررررری 

 مقرررررر با رررررراپی جررررررواز سرررررریر واسررررررطک  والیسررررررهی دریرررررور مربوطررررررک تایررررررک  مررررررود  و جاررررررت اخررررررذ 

 جواز دخوو بک قطعک مربوطک  تس یم  مایهد . 

  ررررره اسرررررت افرررررراد )  رررررارگر مررررراهرک غیرررررر مررررراهر ویرررررا هرررررم روزمررررر د( خرررررویش میعارررررد م– 2.11

اررررر وام ررررا  ررررد  از جا ررررب  ررررخد مسررررؤو ویررررا هررررم   ما یررررد  ی بررررا صرررررالحیت را طرررری جرررردوو ما

خررررررویش بررررررک قطعررررررک مربوطررررررک ویررررررا  و ریررررررواو دروازۀ ورودی ههگررررررام اسرررررر ورس تسرررررر یم  مایرررررردک 

ر مرررررراهرک  ررررررارگر هماهرررررراق میعاررررررد م  رررررره اسررررررت برررررررای   عررررررد  از پرسررررررو ه )   یرررررردیک  ررررررارگ

ارررررر وام رررررا رئررررریی  رررررر ت  رررررارس هویرررررت برررررا ت ررررری مسرررررخد  غیرررررر مررررراهرک دریورهرررررا ( برررررا ما

برررررا قیرررررد پررررررو   ترتیرررررب  مرررررود  وافرررررراد میرررررذ ر  م  ررررره اسرررررت  رررررارس هرررررا را برررررک گرررررردق خرررررویش 

 طوری  وی اق  مایهد  ک  هاسایی  اق بصورس دقیق مم ن با د. 
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ر صرررورس برررروز هرررر  ررروع مسررر الس امهییررری برخاسررریک از پرسرررو ه میعاررردک مسررروولیت بررردوش د 2.14

 رئیی و معاوق  ر ت بود  وبا   اا برخورد قا و ی صورس خواهد گرفت. 

قرررراردادی م  ررره اسرررت   عرررد  از  واقصررری را  رررک در جریررراق قررررارداد توسرررت ا جهیرررر  ورررارس  2.15

پرداخررررت از جا ررررب ادار  رفررررع  مایررررد ه ررررذا رفررررع   ههررررد  بهررررابر اهمرررراو میعاررررد برمالمیگرررررددک برررردوق

  واقد میذ ر  مهحی  حالت قابه جقراق  قود  وتحت میعاد ت میه قرارداد محاسقک میسود. 

میعاررررد م  رررره اسررررت بررررا در وررررر دا ررررت  رررررایتک میعرررراد مهرررردرج قررررراردادک ماهیررررت و  وتیررررت   2.16

د م  ررره اسرررت تجایررر اس ومهرررابع ی ا مررراو برسرررا دک  رررر ت میعارررقررررارداد پررررو   میرررذ ر  را برررک پایرررک

بسرررری مرررورد  یررراز بررررای امرررور سررراخیما ی مربوطرررک را طقرررق مسخصررراس تخه ررریک  قسرررک هرررا وسرررطوح 

جغرافیرررررایی در ورررررر گرفیرررررک وپررررررو   را ت میررررره  مایررررردک درصرررررورس  یررررراز ادار  برررررک تسرررررریع امرررررور 

عارررد سررراخیا ی ویرررا افررر ایش   رررفت هرررا بیسررریر  ررراری ومسررراتد سررراخین زمیهرررک توسرررت فرمرررایش دههررردک می

م  ررره اسرررت برررا تفررراهم جرررا قین  رررفت هرررای خرررویش را افررر ایش داد   رررک درایرررن صرررورس افررر ایش در 

قیمررررت قرررررارداد قابرررره اجرررررا  میقا رررردک در صررررورتی ک ادار  خواهرررراق تسررررریع امررررور سرررراخیما ی پرررررو   

 ررررایت ترررام قررررارداد اجرررراس  27میرررذ ر  بهرررابر دالیررره موجرررک با ررردک درایرررن حالرررت مطرررابق برررک مررراد  

  مد. بعمه خواهد 

میعارررد مك فیرررت دارد یررري  فرا جهیرباتجربرررک ومسررر ك  را برررک صرررفت  مرپررررو   جارررت پیسرررقرد  -2.17

ی بررک خرراطر مصررئو یت  ررار درسرراحک ( Safety Engineer )امررور كررار ک یرر   فررر ا جهیررر ایمهرری 

 ( اسیخدام وتو یه  ماید.QCپرو   ویي  فرا جهیررا مهحی  )

( یررروم  یازمهررردی  سررراحک بررررای 1 یمی سررراحک درمررردس ) رررركت میعارررد مك ررره اسرررت بعرررد ازتسررر -2.18

سرررراخیماق هررررای مرررروقییک دفیرررررک دیتررررو  موادسرررراخیما  ک پار یهرررر  وسررررایت  وغیررررر  را بررررک قطعررررک 

مربرررروط پیسرررر ش  مایرررردک قطعررررک مربرررروط م  رررره اسررررت تررررا م رررراق الزم را  ررررک از گررررا  امهییرررری قابرررره 

( یررروم برررک دسررریرس 1) پرررذیریش برایسررراق با رررد بعرررد از دریافرررت درخواسرررت رسرررمی  رررر ت در مررردس

 میعاد  قرار دهد. 

درمحرررالس  رررا امرررن  رررک تادیرررداس امهییررری  ق برررک ر ررر  سرررر  ویرررا زرد با ررردک قطعرررک مربوطرررک  – 2.19

م  رره اسررت درصررورس لرر وم محرره بررود وبرراش وپخررت وپرر  رابرررای پرسررو ه   یرردی ) ررارگر مرراهرک 

اجرررک  قا رررهد وام ررراق غیرمررراهر ودریرررور( طررروری مایرررا  مایرررد  رررک از گرررا  ترررًمین امهیرررت برررک مسررر ه مو

جابجررا  مررودق سرراخیما ی هررای موقررت از ققیرره  ررا  ی برررای بررودو برراشک تسررهاي وسررایر  یازمهرردی هررا 

 ( وجود دا یک با د.  2.16 ک توست  ر ت میعاد  ورد  میسو دک حسب فقرۀ )
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 رررررررراری برررررررردوق هرررررررردایت  موجررررررررک  ی  ررررررررركت خررررررررارج از برررررررره احجررررررررامكارهررررررررا  خودسرررررررررا ک -2.20

مررررردیرپرو   ودیگرررررر مقامررررراس  یصرررررالح كرررررک درج  رو ررررراو  قا رررررد  الررررری زمررررراق تعررررردیه قررررررارداد ققررررره از 

میعررررراد ت میررررره قررررررارداد  قابررررره مجرائررررر   مررررر  با رررررد وه رررررذا كارهرررررا  بررررر  كیفیرررررت كرررررک بسررررركه خودسررررررا ک 

 توسررررررت  ررررررركت میعاررررررد صررررررورس میگیرررررررد  ویررررررا هررررررم خررررررالف  قسررررررک ومسخصرررررراس موافقیهامرررررر ک با رررررردک

تخریررررررب واتمارمجرررررردد گردیررررررد   ررررررک سررررررتری  رررررردق معیرررررراد كررررررار  وجقررررررراق خسررررررار   ق برررررردوش  ررررررركت 

 میعاد میقا د.

ا یقرررررراو مرررررروادی  ررررررک دارای ترررررراریق ا ق ررررررا  قررررررود  ویررررررا هررررررم بهابرتوامرررررره محیطرررررری ) رطوبررررررتک – 2.21

بررررررودس و یرررررا هرررررم درجرررررک حررررررارس ( قابررررره تخریرررررب  قا رررررهد برررررا در ورررررر دا رررررت امرررررور سررررراخیما ی قابررررره 

و میعاررررررد مییوا ررررررد بهررررررابر معررررررا یر امهییرررررری اجهرررررراس میررررررذ ر  را  خیررررررر  ودرسرررررراحک ا یقرررررراو  خیررررررر  بررررررود  

وا مرررررراو  مایررررررد. اجهاسرررررری ک بهررررررابر توامرررررره فررررررو  الررررررذ ر قاب یررررررت تخریررررررب را دا رررررریک ویرررررراهم باگذ ررررررت 

 زماق  یفیت خویش را ازدست میدههد از این امر مسی)هی میقا هد. 

 مه ف   های ف ما ش  ه   -9.3

 ارداد هذا داری معا ی  یه میقا د. موارد  یه در قر

طرزالعمرررررره تررررردار اس و ررررررایه خررررررویش را  104مررررردیر قرررررررارداد )پررررررو  (: مطررررررابق بررررررک ح رررررم  -1.1

 ا جام میدهد  ک ازجا ب ریاست امورساخیما ی وم  ییاا تو یه میگردد. 

حک اسرررررت  رررررک از جا رررررب تسرررررایالس ا جهیرررررری ا جهیرررررر  ورررررارس  ههرررررد : تقرررررارس از ا جهیرررررر سرررررا -1.2

ویررررررا طرررررروری  ررررررک در رررررررایت قرررررررارداد تررررررذ ر رفیررررررک تو یرررررره گردیررررررد  و مسررررررولیت  یفیررررررتک 

 میررررررتک تطقیررررررق برررررره احجررررررام  رررررراریک مسخصرررررراس  قسررررررک هرررررراک الیحررررررک  ررررررارک ارائررررررک جوابرررررراس 

درمرررررروارد تخهی رررررری بررررررا تفرررررراهم مرررررردیر قرررررررارداد )مرررررردیر پرررررررو   (ک مالحوررررررک  مررررررودق وام ررررررا  

ق امورسرررررراخیما ی را تررررررد  دار میقا رررررردک هماهرررررراق مسررررررئوو تسررررررخید  ور رررررراوک سررررررجه  مررررررود

حرررررروادس قابرررررره جقررررررراقک تسررررررخید مسرررررر الس موجررررررود درسرررررراحکک ایجرررررراد روابررررررت اداری میرررررراق 

جوا ررررررب قرررررررارداد ) میعارررررردک فرمررررررایش دههررررررد ومسرررررریا  ( وسررررررایر مسررررررولیت هررررررای  ررررررک طقررررررق 

  رایت قرارداد برایساق وضع گردید ک میقا د. 

ه موجرررررک طررررررفین  رررررک مهورررررور  رررررد  با رررررد قابررررره تطقیرررررق برررررود  هرررررر  ررررروع تعررررردیه بهرررررابر دالیررررر  -1.1

یررررروم ققررررره از  10ومیعررررراد زمرررررا ی بررررررای طررررری مراحررررره امرررررور تعررررردیه قررررررارداد الررررری حرررررد اقررررره 

ت میررررره میعررررراد قررررررارداد میقا ررررردک بهرررررا  طررررررفین قررررررارداد )فرمرررررایش دههرررررد  وفرمرررررایش گیر رررررد ( 

یراققرررررررک(  م  ررررررره میقا رررررررهد برررررررادر ور دا رررررررت مررررررروارد فرررررررو  ودالیررررررره موجرررررررک ) مجقرررررررر  وغیرم

  عررررررد  ازتعرررررردیالس مررررررورد  یرررررراز را الرررررری میعرررررراد ت میرررررره قرررررررارداد مررررررورد بررسرررررری قرررررررار داد   

 ومهووری بدست  ور د. 

درحالیی رررررررک تعررررررردیه غیرررررررر میوقعرررررررک وغیرررررررر قابررررررره پررررررریش بیهررررررری ) افررررررر ایش و  ررررررراهش ( حجرررررررم  -1.4

قرررررارداد  را درققرررراو دا رررریک با ررررد ویررررا هررررم بهررررابر توامرررره غیررررر قابرررره پرررریش بصررررورس   رررری پرررریش 

یررررروم با رررررد ا جهیرررررر  ورررررارس  10ک اهمررررراو از جا رررررب طررررررفین قررررررارداد  قرررررود  و  میرررررر ازبیایرررررد  ررررر

سرررررراتت  بسرررررر ه تی فررررررو ی و یرررررراهم ایمیرررررره بررررررا مرررررردیرقرار)  24 ههررررررد  م  رررررره اسررررررت در  رررررررف 

مرررررردیر پرررررررو   ( تفرررررراهم  مررررررود  ومرررررردیر پرررررررو   وریاسررررررت امررررررور سرررررراخیما ی درحصررررررک ت)قیررررررت 

 48عررررررراد قررررررررارداد در ررررررررف) تعررررررردیه برررررررک مقامررررررراس  یصرررررررالح  تهررررررردالموقع الررررررری ت میررررررره می

سررررررراتت( پیسرررررررهااد  مرررررررود  و در زمیهرررررررک برررررررا تفررررررراهم ریاسرررررررت ا مررررررراو وخریرررررررداری اقرررررررداماس 

 واجر س الزم وبعدی بک تمه خواهد  مد. 

مررررررواردی  ررررررک  یرررررراز بررررررک تعرررررردیالس را دا رررررریک وجررررررا قین واقرررررره بررررررک  ق میقا ررررررهد بهررررررا  طرررررررفین)  - 1.5

عررررررراد ت می رررررری قررررررررارداد فرمررررررایش دههررررررد وفرمرررررررایش گیر ررررررد ( م  رررررره اسرررررررت بررررررا در وردا ررررررت می

درمررررررورد تعرررررردیالس اجررررررر س الزم  مررررررود  وازتوقرررررره قریررررررب الوقررررررع پرررررررو   خررررررودداری واجررررررر س 

 قابه تطقیق  میقا د.  1.4الزم  مایهد. این امر اسی)ها  برای فقر  
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 مت       کاخ م ب ط  ) ف ما ش  ه   ( -7

  ب ط ) متشه د ( مت     های ج  او م

 مسیا   پرو   م  ه بک امور  تی میقا د: 

ج وترررررام مربوطرررررک و یفرررررک دارد برررررا در ورررررر دا رررررت  ررررررایت مهررررردرج فقرررررر  هرررررای  مهررررردرج   -4.1

 ررررررایت  اررررراد اسررررریفاد   ههرررررد ک  ررررررایت ترررررام وخرررررا  قررررررارداد برررررا درک مسرررررئولیت بعررررردی زمیهرررررک 

 های  اری را بک میعاد مایا سازد. 

م  رررررره اسررررررت تررررررا اجهرررررراسک وسررررررایتک تجایرررررر اس و ارمهررررررداق میعاررررررد  ج وتررررررام مربوطررررررک  -4.2

سررررراتت در مررررررورد تصررررریمم اتخرررررا   مایهرررررد در غیرررررر حرررررراو  24را مرررررورد بررسررررری قررررررارداد الررررری 

 بدوق دالیه موجک  یقی ورسمی هر گو ک مسولیت بعدی بدوش ج وتام خواهد بود. 

اسررررری)هایی هررررری   رررررخد ویرررررا ا رررررخا  حرررررق مداخ رررررک درامرررررور سررررراخیما ی پررررررو   را برررررک   -4.1

ا جهیررررررر  وررررررارس  ههررررررد ک مرررررردیر پرررررررو   و مراتطررررررا ) مهوررررررور  ههررررررد  قرررررررارداد و تقررررررد  ههررررررد  

ی باصررررررالحیت  ررررررک مسررررررولیت هررررررای مسررررررخد برایسرررررراق تفررررررویض قرررررررارداد ( ویررررررا هررررررم  مایهررررررد 

گردیرررررد  با رررررد  رررررداردک هرگرررررا  بهرررررابر  ررررر ایت میعارررررد افرررررراد یرررررا ا رررررخا  غیرررررر مسرررررؤو فرررررو  

  و هاسررررررایی گرد رررررردک بررررررا در وررررررر دا ررررررت قررررررا وق باترررررر  مداخ ررررررک درامررررررور سرررررراخیما ی گردیررررررد

 مورد مجازاس ودر صورس ل وم تعقیب تدلی میگرد د. 

مسررررررریا   پررررررررو   درصرررررررورس اطرررررررالع یرررررررافین از  رررررررواقدک فسررررررراد از ققیررررررره )اتمررررررراو   -4.4

فسرررررراد  ارا ررررررکک تق رررررربک تقررررررا یک اجقررررررارک یررررررا ایجرررررراد موا ررررررع در اجرررررررای قرررررررارداد( را مسرررررراهد  

) ت ررررری و رررررواهید قابررررره ققررررروو( ریاسرررررت امرررررور سررررراخیما ی  مایررررردک م  ررررره اسرررررت بسررررر ه مسررررریهد 

سرررررراتت بررررررا ارسرررررراو  ررررررفر در جریرررررراق گذا رررررریک وریاسررررررت امررررررور سرررررراخیما ی  24را در  رررررررف 

در مررررردس زمررررراق یررررر  هفیرررررک موضررررروع را  ریعرررررک هیئرررررت حرررررد اقررررره  از سرررررک  فرررررر تسررررر یه  رررررد   

با ررررررد و مایهرررررردۀ مسرررررریا    ی ت ررررررو  ق میقا ررررررد مررررررورد بررسرررررری قرررررررارداد ک گرررررر ارش خررررررویش 

ا  ورررررر مسرررررخد  برررررک ج وترررررام مربوطرررررک وریاسرررررت امرررررور سررررراخیما ی در طررررری یررررر  راپرررررور  را بررررر

بعرررررررد از ام رررررررا هرررررررر ور  ارائرررررررک  مایهررررررردک درصرررررررورس لررررررر ومک ریاسرررررررت امرررررررور سررررررراخیما ی و 

 رررررررایت تررررررام قرررررررارداد وسررررررایر مررررررواد  58م  ییاررررررا بررررررا در  وررررررر دا ررررررت مررررررواد مهرررررردرج مرررررراد  

میهمایهررررررردک ج وترررررررام مهررررررردرج  ررررررررایت ترررررررام و خرررررررا  قررررررررارداد اجرررررررر س مقی ررررررری را تعمیررررررره 

مربوطررررررک درصررررررورس مسرررررراهد  اتمرررررراو فررررررو  صررررررالحیت توقرررررره  ررررررار الرررررری صرررررردور تصررررررمیم 

  اایی از جا ب ریاست امورساخیما ی ویا  مر اتطای مربوطک را  دارد. 

ج وتررررررام مربوطررررررک م  فیررررررت دارد تررررررا ازترررررردم اسرررررریفاد  پرسررررررو ه مررررررواد وتجایرررررر اس دولیرررررری  -4.5

صرررررورس مواجرررررک  ررررردق برررررا ایرررررن اتمررررراو اجرررررر س درقررررررارداد هرررررذا اطمیهررررراق حاصررررره  مایرررررد و در

الزم را  مایهررررردک درصرررررورس تررررردم توجرررررک برررررک مررررروارد   رررررر  رررررد  مسرررررولیت بعررررردی بررررردوش  ررررراق 

 خواهد بود. 

 (  مه ف   های ر اس  ام ر سا شباه   م ه شها ) ف ما ش  ه   

                  ررررررر ریاسرررررررت سررررررراخیما ی و یفرررررررک دارد یررررررري  فرررررررر ا جهیرررررررر مسررررررر ك   را برررررررک حی- -4.6

ی یرقرارداد )  مرررررردیرپرو   ( جاررررررت مراققررررررت ازامررررررور پرررررررو   الرررررر  خرررررریم قرررررررارداد بگو ررررررکمررررررد

 رسمی تعیین  ماید. 

ریاسرررررررررت امرررررررررور سررررررررراخیما ی مهحیررررررررر  مرجرررررررررع حررررررررره و فصررررررررره مهازتررررررررراس تخهی ررررررررریک  -4.7

مسخصررررراسک  قسرررررک هررررراک الیحرررررک  رررررار و بررررره اجحرررررام  ررررراری و سرررررایر امرررررور تخهی ررررری و ا جهیرررررری  

 با درک مسئولیت بعدی میقا د. 

ی امررررررور ترررررردار اس وقررررررررارداد از ریاسررررررت ا مرررررراو وخریررررررداری مهحیرررررر  تسرررررررایال  ههررررررد - -4.8 

ققیررررره ارسررررراو برررررک موقرررررع موافقیهامرررررک هررررراک تعررررردیالس قررررررارداد واسرررررهاد الزم  ق وسرررررایر اسرررررهاد مررررریم 

ترررررردار اتی وقرررررررارداد میقا ررررررد وطقررررررق قررررررا وق وطرزالعمرررررره ترررررردار اس م  رررررره بررررررک اجرررررررای  ق 

اد هررررررررای  وررررررررارس  ههررررررررد  حسررررررررب مررررررررواد قررررررررا وق میقا رررررررردک هماهرررررررراق زمیهررررررررک را برررررررررای  ارررررررر

 وطرزالعمه تدار اس با تفاهم ریاست امور ساخیما ی وم  ییاا  مساتد میسازد.
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

ا جهیررررررر  وررررررارس  ههررررررد  و مریررررررت تسررررررایالس ا جهیررررررری قطعررررررک مربوطررررررک م  رررررره اسررررررت  - 4.9

وسررررررایر اسررررررهاد الزمررررررک( قرررررررارداد  ازصررررررحت بررررررودق تصررررررویرها وگ ار رررررراس ) پیسرررررررفت  ررررررارک

  ک توست میعاد ارایک میسود اطمیهاق حاصه  مود  تصدیقک ام ا ومار  مایهد. 

ا جهیررررررر  وررررررارس  ههررررررد  م  رررررره اسررررررت تررررررا گرررررر راش پیسرررررررفت امررررررور سرررررراخیما ی را  ررررررک  -1.7

میعاررررررد تایررررررک میهمایررررررد مررررررورد بررسرررررری قرررررررار داد  و ازصررررررحتک سررررررقم ومحاسررررررقک  ق تصرررررردیق 

  ماید.

پررررررررررو   ) مررررررررردیرقرارداد (  در تفررررررررراهم برررررررررک ج وترررررررررام مربوطرررررررررک وتسرررررررررایالس  مررررررررردیر - 4.10

طرزالعمررررررره تررررررردار اس م  ررررررره اسرررررررت درصرررررررورس  104ا جهیرررررررری مربوطرررررررک  حسرررررررب ح رررررررم 

ترررررًخیر در رررررار پررررررو   ویرررررا توامررررره بیرو ررررری  رررررک بصرررررورس موجرررررک باتررررر   توقررررره میگررررررددک 

 1 ریاسررررررت امورسرررررراخیما ی وم  ییاررررررا وریاسررررررت ا مرررررراو وخریررررررداری را بررررررک اسرررررررع وقررررررت الرررررری

طرررررررز العمررررررره تررررررردار اس و حسرررررررب  98یرررررروم رسرررررررما  درجریررررررراق قرررررررار داد  می ررررررری برررررررک ح رررررررم 

 ررررررررایت مهررررررردرج )  ررررررررایت مررررررریمم  ررررررررایت خرررررررا  قررررررررارداد ( وبرررررررا تفررررررراهم ریاسرررررررت  ا مررررررراو 

وخریررررررداری در حصررررررک ترتیررررررب تعرررررردیه قرررررررارداد  ومهورررررروری هررررررا الزم ققرررررره از ت میرررررره میعرررررراد 

 قرارداد اقداماس الزم را مرتی خواههد  مود. 

مرررررردیرپرو   )مرررررردیرقرارداد( م  رررررره اسررررررت درصررررررورس افرررررر ایش ویررررررا  رررررراهش درحجررررررم  -4.11

قررررررارداد حسرررررب گررررر ارش ا جهیرررررر  ورررررارس  ههرررررد  درمیعررررراد اتیقرررررار قررررررارداد تهررررردالموقع حسرررررب 

 رررررررررایت مهرررررررردرج مرررررررریمم  رررررررررایت خررررررررا  قرررررررررار دادک ریاسررررررررت امورسرررررررراخیما ی وم  ییاررررررررا 

 وریاست ا ماو وخریداری را درجریاق قرار دهد. 

ام اجهرررررراس و مررررررواد سرررررراخیما ی كررررررک درسرررررراحک  صررررررب ویررررررا اسرررررریفاد  میگررررررردد بایررررررد تمرررررر -4.12

 رررررررر ت میعارررررررد  ورررررررارس وتًیرررررررد گررررررررددک القیرررررررک برررررررا  (QC)ازطررررررررف ا جهیركهیرررررررروو  یفیرررررررت 

( QAی سررررررررتیفكیت هررررررررجهی ومرررررررواد بعدازتسرررررررت وققرررررررول  ا جهیرررررررر اطمهررررررراق از یفیرررررررت)ارایرررررررک

خیما ی  یرررررراز بررررررک  وررررررارس بعرررررردا  اجرررررراز   صررررررب وكاردرسرررررراحک را دارد. درحاالتی ررررررک امررررررور سررررررا

ی مررررررردیر قررررررررارداد ) مررررررردیرپرو   ( اجررررررراز  بررسررررررری وتررررررردقیق بیسیردا ررررررریک با ررررررردک برررررررا موافقرررررررک

وتسررررررت البراتررررررواری را دا رررررریک  ررررررک درهماررررررو مررررررورد درصررررررورس موجودیررررررت  وجررررررو  مررررررالی 

بررررررررای پررررررررو   میرررررررذ ر  مهحیررررررر  تعررررررردیه درحجرررررررم قررررررررارداد محاسرررررررقک  رررررررد  ومییوا رررررررد قابررررررره 

ن بررسرررررررری و تسررررررررت هررررررررا البراتررررررررواری در صررررررررورس پرداخررررررررت برررررررررای  ررررررررر ت با رررررررردک ایرررررررر

ار در میعرررررراد برررررر 2موجودیررررررت وجررررررو  مررررررالی جاررررررت ت)قیررررررت   یفیررررررت اجهرررررراس  مییوا ررررررد بیسرررررریر از 

 قرارداد صورس گیرد. 
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

  ا  اخ پ    :-5

  د:ی اسهاد ضمیموی  یه پرداخیک خواهدتادیاس بعدازتصدیق مسئولین وارایک -5.1

ی پرررررررو  ک  مریرررررررت تسررررررایالس ا جهیرررررررری قطعرررررررک در تصررررررردیق ا جهیررررررر  ورررررررارس  ههرررررررد  -ا ررررررف:

جریررررراق پیسرررررررفت امرررررور سرررررراخیما ی ودر زمرررررراق خررررریم ) خرررررریم میعرررررراد گرا یررررری ( وتوسررررررت هیئررررررت 

 ریاست امورساخیما ی وم  ییااک

 تصدیق مدیریت های تسایالس ساحوی ومر  ی ریاست امور ساخیما یک -ب:

 پرو   ) مدیر قرارداد ( ریاست امورساخیما ی و م  یت هاک مالحوک  د مدیر -ج:

 (ک 2.5و ت ی های  ق مطابق فقر )  2.7گذارش مطابق  - :

 وسایر موارد مهدرجک 2.5ک 2.7ی پیسرفت  ار پرو   مطابق فقر ارایک-ه :

ی  امرررررررور سررررررراخیما یک اسرررررررهاد تادیررررررراس پرررررررول  برررررررک اسررررررراس قیمرررررررت احجرررررررام تطقیرررررررق  رررررررد  -ز:

اری پررررررو   و پرررررالق  ررررراری تجدیرررررد  رررررد  كرررررک مرررررورد تائیرررررد مررررردیر پررررررو  ک اصرررررول ک پرررررالق  ررررر

مررررررردیریت هرررررررا   یرررررررربت ومقامررررررراس مئسررررررروو ریاسرررررررت امرررررررور سررررررراخیما   وم كییارررررررا وریاسرررررررت 

اكمرررررررراو وخریرررررررردار   قرررررررررار گرفیررررررررک با ررررررررد ازطریررررررررق ریاسررررررررت امورسرررررررراخیما   وم كییاررررررررا و 

  ا سرررررجام ( مررررردیریت تمررررروم7ریاسرررررت مرررررال  وبودجرررررک وزارس دفررررراع م ررررر  برررررک اسررررراس فرررررورم )م

 ومهابع ریاست امور ساخیما   وم كییاا قرار  یه صورس میگیرد: 

( احجرررررام تمررررروم  كرررررار پررررررو    میهاسرررررب برررررک پرررررالق  ررررراری 40بعرررررد از اجررررررا  )  ترررررط ا س: 

پرررررروو  (10وپررررررالق  رررررراری تجدیررررررد  ررررررد  توسررررررت ا جهیررررررر  وررررررارس  ههررررررد  محاسررررررقک  ررررررد   و) 

 م قابه تادیک میقا د.یو 10قیمت مهوور  د  پروسک ها  كار  اجرا  د  الی 

( احجرررررام تمررررروم  كرررررار پررررررو    میهاسرررررب برررررک پرررررالق  ررررراری 70بعرررررد از اجررررررا  )   ترررررط   و :

دیگررررررر  (60وپررررررالق  رررررراری تجدیررررررد  ررررررد  توسررررررت ا جهیررررررر  وررررررارس  ههررررررد  محاسررررررقک  ررررررد   و) 

 یوم قابه تادیک میقا د. 10ی پروسک ها  كار  اجرا  د  الی پوو قیمت مهوور  د 

( احجررررررام تمرررررروم  كررررررار پرررررررو    میهاسررررررب بررررررک پررررررالق 90اجرررررررا  ) بعررررررد از    تررررررط سرررررر و: 

 (80 رررررراری وپررررررالق  رررررراری تجدیررررررد  ررررررد  توسررررررت ا جهیررررررر  وررررررارس  ههررررررد  محاسررررررقک  ررررررد  و) 

یررررروم قابررررره تادیرررررک  10ی پروسرررررک هرررررا  كرررررار  اجررررررا  رررررد  الررررری دیگرررررر پررررروو قیمرررررت مهورررررور  رررررد 

فت  ررررررار میقا ررررردک هماهررررراق برررررر ورد درررررا  ررررری را مییرررررواق هم مررررراق برررررا برررررر ورد گررررر ارش پیسرررررر

 قست سوم ا جام دادک

( بررررررراقی ما رررررررد  بعرررررررد از اجررررررررای پروسرررررررک برررررررر ورد درررررررا ی پیسررررررررفت  رررررررار وا رررررررت دور  20) 

تسرررررر یمی مطررررررابق فررررررورم مرررررردیریت تمررررررومی پالیسرررررری ودارایرررررری اصرررررر ی ریاسررررررت سرررررراخیما ی  در 

صررررورس ترررردم مررررو جررررو دیررررت   رررردام موا ررررع قررررا  ررررو ی  قابرررره تررررا دیررررک میقا رررردک امررررور سرررراخیما ی 

ت مرررررردیر قرررررررارداد ) مرررررردیر پرررررررو   (ک   ررررررعقاس مربرررررروط ریاسررررررت امررررررور مهرررررردرج قرررررررارداد توسرررررر

سرررررراخیما ی و ریاسررررررت ا مرررررراو وخریررررررداری سررررررجه گردیررررررد  وبررررررک جا ررررررب مسرررررریا   ) ج وتررررررام 

مربوطرررررررررک( تسررررررررر یم داد  میسرررررررررود و جررررررررر ء ازدارای هرررررررررای غیرمهقررررررررروو وزارس د فررررررررراع م ررررررررری  

 محسوي میسود. ک

از ت میرررررره میعرررررراد گرا یرررررری پرررررروو ) تامیهرررررراس( وضررررررع  ررررررد  از حوالررررررک هررررررا  ررررررر ت بعررررررد    10

و سررررررایر  رررررررایت تررررررام قرررررررارداد بررررررک  55و  52پرررررررو   ورفررررررع  ررررررواقد مطررررررابق مرررررراد  هررررررای 

 جا ب  ر ت میعاد قابه پرداخت میقا د.  
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 فتخ   ار ا  : -7

ایت و سررررررایر مررررررواد مرررررررتقت  ررررررر 59ک   58ک  57تررررررالو  بر رررررررایت مهرررررردرج  مرررررراد  هررررررای   -6.1

تررررررام قررررررراردادک درصررررررورس توقرررررره خودسرررررررا ک در جریرررررراق كررررررار ویررررررا تاخیركررررررار پرررررررو   در 

( از قیمرررررررت مجمررررررروت  پررررررررو   طرررررررور جریمرررررررک اخرررررررذک 0.1مق      ررررررر ابه هرررررررر روز تررررررراخیر ) 

 رررررركت میعارررررد مجقرررررور برررررک پرداخرررررت  ق میقا ررررردک بعرررررد از بیسرررررت یررررروم جریمرررررک در صرررررورتی ک 

 ررررررد ومیعاررررررد  دراجرررررررای امرررررروراس ( پرررررریش رفیررررررک با80امرررررروراس  رررررراری پرررررررو    میررررررر از ) 

تقرررررد  رررررد  سرررررعی برررررک خررررررج  دهرررررد و رررررار را برررررک سررررررتت ا جرررررام  دهررررردک قررررررارداد فسرررررق وطقرررررق 

قرررررررا وق تررررررردار اس برررررررا  رررررررر ت میعارررررررد برخرررررررورد صرررررررورس خواهرررررررد گرفرررررررتک درصرررررررورتی ک 

( پررررریش رفیررررررک با ررررررد فسررررررق قررررررارداد بررررررک  فررررررع دولررررررت 80امررررروراس  رررررراری پرررررررو   بیسرررررریر از ) 

( از قیمررررررت مجمرررررروتی پرررررررو   الرررررری ت میرررررره 0.1 ررررررک )  قررررررود   ررررررر ت میعاررررررد بررررررا وضررررررع روزا

(  قیمرررررررت مجمررررررروتی پررررررررو   10قررررررررارداد جریمرررررررک تررررررراخیر گررررررررددک ایرررررررن جریمرررررررک  قایرررررررد از)  

( قیمرررررررت مجمررررررروتی پررررررررو   برسرررررررد 10تجررررررراوز  مایرررررررد در صرررررررورتی ک جریمرررررررک تررررررراخیر برررررررک ) 

وبرررررراز هررررررم قرررررررارداد خرررررریم  گردیررررررد  با رررررردک طقررررررق قررررررا وق وطرزالعمرررررره ترررررردار اس بررررررا  ررررررر ت 

 خورد صورس گیرد . میعاد بر

در حررررررراالس فسرررررررق مررررررردیر پررررررررو  ک ا جهیر ورررررررارس  ههرررررررد ک  مریرررررررت تسرررررررایالس ا جهیرررررررریک  -6.2

سرررررراتت  24مرررررردیریت هررررررا سرررررراحوی ومر رررررر ی م  رررررره ا ررررررد بررررررا تفرررررراهم قطعررررررک مربوطررررررک  الرررررری 

اجهرررررراس وتجایرررررر اس  موجررررررود  درسرررررراحک  ررررررک ازمیعاررررررد برررررراقی میما ررررررد را محاسررررررقک  مررررررود  وبررررررک 

ج وتررررررام مربوطررررررک م  رررررره بررررررک حفرررررر  و گاررررررداری  ق  ررررررخد مسررررررؤو  قیررررررد وجمررررررع  مایهرررررردک 

 میقا د. 

 ح ا ث غ   مش  ک   مجک    : -7.0

حررررروادس غیرررررر میرققرررررک تقرررررارس ازحررررراالتی اسرررررت كرررررک پیسرررررقیه   ق طرررررور دقیرررررق  رررررا ممكرررررن -7.1

میقا رررررد ویرررررا حرررررواددی  رررررک مهجرررررر برررررک : )زل لرررررکک طوفررررراقک امررررررا% سرررررار ک اترررررش فسررررراق هررررراک 

قطرررررررع روابرررررررت تجرررررررارت  سررررررركیور هرررررررا  افررررررراس زمیهررررررر  وسرررررررماو ک اترررررررالق رسرررررررم  حرررررررريک 

خصوصررررر  ودولیررررر  بررررررا مهرررررابع خرررررارج ک بهرررررردش را  هرررررا  مواصرررررالت  وتجررررررارت  برررررین الرررررردوو 

غررررررر% تررررررداركاسک اتیصرررررراباسک اتیراضرررررراس مردمرررررری درمقابرررررره پرررررررو   وغیررررررر  موضرررررروتاس 

كررررررک ازطرررررررف دولررررررت بررررررک  سرمیرسررررررد( میگرررررررددک هماهرررررراق حررررررواددی  ررررررک خررررررارج از  هیررررررروو 

د  و فرمرررررررایش گیر رررررررد (  با ررررررردک در حالرررررررت پررررررریش  مررررررردق جرررررررا قین قررررررررارداد ) فرمرررررررایش دههررررررر

حررررروادس غیررررررر میرققررررررک ومجقررررررر   طرررررررفین قرررررررارداد  موافقرررررک دار ررررررد  ررررررک زمرررررراق  ضررررررایع   ررررررد  

 قابه  تالفی و قابه جقراق ققه از ت میه میعاد قراربود  ومسی  م تعدیه میقا د. 

 

 حهم هها  : 

د  و ورررررر برررررک  ررررررایت هرررررر  ررررررایت هرررررذا مهحیررررر  تفصررررریالس  الزم بررررررای طررررررفین قررررررارداد برررررو

قررررررارداد قابررررره تغیرررررر میقا ررررردک هرررررر  ررررروع تصرررررحیحاس وتغیراتررررری  رررررک  ورررررر برررررک ماهیرررررت پررررررو   

 اتماو گرددک برای جوا ب قرارداد قابه تعمیه میقا د.

 

 

 

 

 1بند  14جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

حیه دهم جوارشفاخانه }ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی واقع نافرمایش دهنده اداره
 سردارمحمد داودخان {میباشد.
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 1بند  17جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 یوم( 511بعد ازتاریخ عقدقرارداد به مدت ) } یتاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان
 { می باشد.  به شمول روز های جمعه و رخصتی (تقویمی

 

 1بند  20جز 

شرایط  1ماده 

 ی قراردادعموم

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

بند ا  22جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

، شبکه برق و شبکه  یامورات ساختمان یپروژه پروسه کار }یساحه کار امور ساختمان
 یکودکستان برا ریو تعم کیدار بشمول چاه سپت یدومنزله تهکو ریتعم یآبرسان

  {0911سال  یملبوسات واقع ششدرک مطابق پالن تدارکات تیریمد

 5بند  51جز 
شرایط   5ماده 

 عمومی قرارداد

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

 5بند  59جز 
شرایط  5ماده 

 عمومی قرارداد

امورات ساختمانی ، شبکه برق و شبکه آبرسانی تعمیر  یارپروژه پروسه ک انی شاملامورساختم

دومنزله تهکوی دار بشمول چاه سپتیک و تعمیر کودکستان برای مدیریت ملبوسات واقع ششدرک 

 میباشد. یه وریک  (ورق56 )بل احجام کاری به تعداد {9911مطابق پالن تدارکاتی سال 

 2ماده  2بند 

ومی شرایط عم

 قرارداد

بررررررا در وررررررر دا ررررررت برررررره  ( احجررررررام تمرررررروم  كررررررار پرررررررو   40قسررررررت اوو:بعررررررد از اجرررررررا  ) 

احجرررررام  ررررراری تطقیقسرررررد  میهاسرررررب برررررک پرررررالق  ررررراری و پرررررالق  ررررراری تجدیرررررد  رررررد  توسرررررت ا جهیرررررر 

پررررروو قیمرررررت مهورررررور  رررررد  پروسرررررک هرررررا  كرررررار  اجررررررا (10)  ورررررارس  ههرررررد  محاسرررررقک  رررررد   و 

 قابه اجراا میقا د. .  یوم 10الی  د  قابه تادیک میقا د 

بررررررا در وررررررر دا ررررررت برررررره  (ازحجررررررم تمررررررومی  ررررررار پرررررررو  70بعررررررد از اجرررررررای)  : قسررررررت دوم 

احجررررررام  رررررراری تطقیررررررق  ررررررد  میهاسررررررب بررررررک پررررررالق  رررررراری و پررررررالق  رررررراری تجدیررررررد  ررررررد  توسررررررت 

(دیگررررررر پرررررروو قیمررررررت 60) ا جهیررررررر  وررررررارس  ههررررررد  محاسررررررقک  ررررررد  و از حجررررررم  رررررراری پرررررررو    

 یوم قابه اجراا میقا د.   10میسود الی امهوور  د  پروسک های  اری اجر

 

 

ماده  1بند  9جز 

شرایط  2

 عمومی قرارداد

 

 

 

 

  :شامل قرارداد می باشند اسناد ذیل

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

 ،)هــ(شرایط عمومی قرارداد

 {،الیحه کار،)س( بل احجام کار)ز( نقشه هاانجنیری وتخنیکی،)و( مشخصات
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 1ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

  زبان آفر میباشد.همان زبان قرارداد . میباشد {پشتو دری ویا}زبان قرارداد 

 

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

 

 8ماده  1ند ب

شرایط عمومی 

 قرارداد

درصورتیکه قراردادی قرارداد فرعی داشته باشد مطابق }جدول فعالیت های قراردادی دیگر 
(شرایط عمومی قرارداد جدول فعالیت خویش را بادرنظرداشت جدول فعالیت 8(ماده )1بند)

 میباشد.{ قراردادی اصلی وفرعی وسایر قراردادیان ان تنظیم نماید

 9ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ امر پروژه وانجینر ساحه }کارمندان کلیدی 

 

 

 11ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد: طور ذیل حذفمبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل 

درمورد بیمه بیمه مطابق قوانین وپالیسی نافذه }، تآسیسات، و مواد خام یامور ساختمان برای  

 .{ مربوط دوطلب می باشدرقوانین نافذه ،وسای

 
 

 14ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ساحه  ،شرقا ربوطهمساحه ، جنوباً ساحه مربوطه}شماال :ویا حدود اربعه ساحه بررسیگزارشات 

 میباشد. مطابق ماسترپالن وکوردینات ذکر شده { ساحه مربوطهغربا مربوطه

 

 

 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 راردادق

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

 

 

 21بند  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 . {می باشدبعد ازتاریخ عقدقرارداد }ساحه  تسلیمیتاریخ 
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شرایط  62ماده 

 عمومی قرارداد

 {میباشد.مطابق به قانون حکیمت، }حکمیت آن استفاده میگردد نهادیکه از روش 

 محل حکمیت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. 

 

 

 

  

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

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

 

 

  25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

(یوم قراردادی جهت 10قراردادبه مدت )درجریان }میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان

 .{ تجدید ویاتصحیات پالن کاری خویش را ارائه بدارد

 

 پنج( %5)}غبعدی مبلپرداخت ازدر صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، 
 ه دشمعطل قرارداده {فیصد

 الی ارائه پالن کاری تجدید شده معطلی پرداخت ان ادامه میابد.

  26ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 

ریاست محترم دفتر مقام وزارت دفاع ملی وامر وزارت  19/9/1192( مورخ 1119قرارمکتوب نمبر )

 . ری قابل مجرائی نمی باشدمحترم مالیه ودفتر محترم سیستیکا اضافه کا

 

 

 ج.  کنترول کیفیت

 11ماده  1بند 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 :میعاد رفع نواقص

میعاد گرنتی بعد ازتکمیل کارواطالعیه رسمی مدیرپروژه به در(روز،و5درجریان کار)} 
(روز می باشد، متعهدمکلفت است درمدت تعین شده نواقصات را رفع 7مدت )

 .{نماید
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  40ادهم 1بند 

شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 

 1بند 

شرایط  45ماده 

 عمومی قرارداد

 .{نیستقابل تعدیل :} شرایط عمومی قرارداد 56قرارداد مطابق ماده 

 

 46ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

بعد ازختم میعاد کارواکت مکمل تسلیمی پروژه تضمین -1}فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 

 (فیصد.10)اجرا قرارداد 

 میباشد.{ (فیصد5بعد ازختم میعاد گرنتی ورفع نواقصات پروژه پول تامینات گرنتی ) -2

 47ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد  از( فیصد1.0اندازه جریمه تاخیر )

صد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، درصورت ( فی10اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی )

توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می 

 باشد.

 48ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

{فیصد قیمت نهایی قرارداد در فی روز میباشد. حد صفر}انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
 {فیصد قیمت نهایی قرارداد میباشد. صفربرای انجام تمام امور ساختمان} اعظمی انعام
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 49ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .{ قابل تطبیق نیست } پیش پرداخت

 

 

 
  

 

 

ماده  1بند 

شرایط  50

عمومی 

 قرارداد

 میقا د. { از قیمت  اائی قرار داد هست فیصد}مق غت مین اجراء 

ما ت با  ی بادر وردا ت مهدرجاس  رطهامک ازطریق مراجع  یربت ت مین اجرابک   ه  ض

(یوم توست داوط ب 10ازی ی ازبا   ها معیقر  سوربعد ازصدور  امک ققولی  درمدس  الی )

 ارائک گردد.بر د  

 

  

 

 

 

 ختم  هـ. 1بند 

 قرارداد

شرایط  56ماده 

 عمومی قرارداد

 راقبت بهارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و م

صورت می {بشمول کورکی ساحه وطبق قرارداد ارائه بداردبعد ازختم قراردادی ویامتعهد }تاریخ 

  گیرد. 

 56ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ماده  1درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 

( شرایط عمومی قرارداد 56( ماده )1دریافت مواد مندرج بند) الی}، مبلغشرایط عمومی قرارداد 58
سترداد نخواهد اازمجموع قرارداد %5توسط متعهدتکمیل نگردد پول از تامینات پرداخت شده 

 .{گردید 
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ماده  2بند  6جز 

شرایط  57

 عمومی قرارداد

 :حد اکثر تاخیر 

جریاق  ارو یا تاخیر در  ار  در صورس توقه در خسار  های  قدی برای تمام امورساخیما ی 

فیصد ازقیمت مجموتی پرو   طور جریمک  ر ت  {1.0}پرو   در مقابه هر روز تاخیر 

اموراس  اری پرو   میعاد مجقور بک پرداخت اق می با د بعدازبیست یوم جریمک درصورتی ک 

اررابک ( پیسرفیک با دوقراردادی دراجرای اموراس تقد د  سعی بک خرچ  دهدو 80 میراز) 

سرتت ا جام  دهدقرارداد فسق وطقق قا وق تدار اس با  ر ت میعادبرخوردصورس 

 خواههدگرفت 

فیصد پیسرفیک با د فسق قرار داد بک  فع دولت  80در صورتی ک اموراس  اری پرو   بیسیر از 

 (ازقمیت  مجموتی پرو   الی بک پایک ا ماو رسا ید 1.0 قود   ر ت میعاد بک وضع روزا ک ) 

 ( قیمت مجموتی پرو   تجاوز ماید. 10قرارداد جریمک تاخیرگردد واین جریمک  قاید از) 

بازهم قرارداد خیم  گردید  برسدو قیمت مجموتی پرو   ( 10) بکدرصورتی ک جریمک تاخیر 

 با دقرارداد فسق وطقق قا وق تدار اس با ر ت میعاد برخوردصورس گیرد.

 59ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 رداد قرا

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف 

 :اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمان 

 

 61ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

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

  عمومی مشخصات  مورد در ها یادداشت

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

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

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

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

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

 دیگری تذکر رفته باشد.

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

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

معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه 
مشخصات  .مه میگرددمسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عاراه ها، بنادر، قطار آهن،

تخنیکی عمومی شامل طرزکار، مواد و تجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری 
نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد.  هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر 

یکی عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری/نهاد وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات تخن
 ( صادر شده باشد. ISO)های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد 

توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین 
جناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا باالتر المللی مبین این باشد که ا

از معیارات ذکر شده، قابل قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج 
 گردد.  

  ها کود و ها معیار بودن معادل

یه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت ته
باشد، آخرین ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاا طور دیگری تذکر رفته 

، معیار های باشد. هرگاه معیارات و کود ها از نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد
دیگر معادل یا باالتر از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت 
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( روز 59میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان )
مدیر پروژه تسلیم می نماید.  در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به 

قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد 

  ملبوسات. ریکار تعم حهیالنماید.   داوطلبی را برآورده

 5 توضیح  رسم

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت دفاع ملی  جمهوری اسالمی افغانستان 

مدیریت  ریاست ساختمانی واداره ملکیت ها 

 عمومی انجینری 

  

  

  

  

  

  

  

 اليــــحه كـــار  

  

  

  

اج اپ  س  های  اری ام راخ سا شباه ر  که  هب ساه    که  ب     ب      م     

  ش  ر  .  م      م ک ساخ    ب      تشاس  ا   
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 خالصه پررژه:    .1.1

اجراپرو ود سیاق وتعمیر دو های  اری اموراس ساخیما یک  ق ک  برسا ی و ق ک  تایک موادک تجای اس مورد ضرورس جات

    بر  تعمیر ود سیاق وتعمیر دو مه لک مدیریت م قوساس واقع  ش درک.

 موقیعت پروژه:    .1.1

    مدیریت م قوساس واقع  ش درک.

 هدف اعمار پروژه:    .1.1

 پرو   جات تایک تسایالس بیسیر برای پرسو ه مدیریت م قوساس  میقا د .   هدف این

 تشریح خالصه پروژه:    .1.1

قرارداد  باید تمام كارگراقک تجای اسک لوازمک ما یهر  برا  تایک موادک تجای اس مورد ضرورس جات اجراپروسک های  اری 

 یاق وتعمیر دو مه لک مدیریت م قوساس واقع  ش درک تایک  مائید. اموراس ساخیما یک  ق ک  برسا ی و ق ک بر  تعمیر ود س

قرارداد  باید بایرین طر  سیهدرد برا  ساخت ساز تعمیر میذكر  با تمام مسخصاس و  قسک ها  مهوور  د  و جداوو 

د  و در تطقیق پروسک ها  بر ورد احجام اسیفاد   ماید وهی  تغیرات  را در  قسک هاک بر ورد احجامک مواد قابه اسیفاد   یاور

تعدیالس  كار  بس ه مس ك  وت م  طور  گاها ک ا جام دهد و پروسک ها  كار  پرو   قرار  یه میقا د.هر گو ک تغیراس یا

 ک در پروسک  اری یا  قسک های پرو   بوجود میاید باید توست  مایهد  ریاست ساخیما ی و ادار  امالک و  مایهد  قراردادی بک 
 ی تائید  ود درغیر اق  ار قرارادی قابه ققوو دولت  میقا د و برای اجرای اق پوو پرداخت  میسود. طور  یق

 مرجع  تماس:    .1.1

آمریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه و مدیریت عمومي تسهیالت انجنیري ساحوی با تمام مشخصات آن از قبیل ایمیل ادرس 

 ز عقد قرارداد بدسترس قراردادی داده خواهد شد.   ،نمبر تیلفون، نام و رتبه ان که بعد ا

 ارایه نمودن اسناد الزمي توسط متعهد:   .1.1

قبل ازاینکه متعهد کار پروژه را درساحه شروع نماید، مکلف است که اسناد ذیل را تهیه و به ریاست ساختمانی و ملکیت ها 

 روژه بصورت درست به پایه اکمال برسد. جهت تصدیق و تائید ارایه نماید، تا اجراي کار و مدیریت پ

میعاد م  ه است  ک پالق  هیرول  كمیت و یفیت پرو   رابک مدیریت تمومی تسایالس ا جیهر  ساحوی  ریاست  .1.6.1

 ساخیما ی و م  یت ها درمدس یي هفیک طقق مسخصاس پرو   مربوطک بعد از تقد قرارداد جات تصدیق وتائید ارایک  ماید. 

یعاد م  ه است  ک پالق ایمهی پرو   را برای مدیریت تمومی تسایالس ا جیهر  ساحوی  ریاست ساخیما ی و م  یت ها م .1.6.1

 درمدس یي هفیک طقق مسخصاس پرو   مربوطک بعد از تقد قرارداد جات تصدیق ارایک  ماید. 
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ر پیسقرد و ت م ی پرو   مذ وررا بیاق  مود  بک میعاد م  ه است  ک پالق  ار (سی جوو  ار) را  ک بک تفصیه طریقک امو .1.6.1

مدیریت تمومی تسایالس ا جیهر  ساحوی ریاست ساخیما ی و م  یت ها درمدس یي هفیک طقق مسخصاس پرو   مربوطک 

 بعد از تقد قرارداد جات تصدیق ارایک  مود . 

یش را با اسهاد تحصی   ک مقرتماس و ایمیه  درس تیم  اری و مس  ی میعاد: میعاد م  ه است  ک  تیم  اری و مس  ی خو .1.6.1

جات هماههگ ک تفاهم وحه مسكه بک  ریاست ساخیما   وادار  م كیت ها ارایک  مایدک تا اطمیهاق حاصه گردد كک كارپرو   

 بک  كه درست پیش برد  میسود. 

  جدول معرفت تیم مسلکی وفنی متعهد

 تعداد 

 نفر 

 تجربه کار در 

  

 پروژه مشابه 

 شماره  وظیفه  درجه  تحصیل  رشته تحصیل  تجربه کاری 

 1  مدیر عمومی پروژه  حداقل لیسانس    سال  3 سال  3 1 

 2  انجینر ساختمان  حداقل لیسانس  انجینر ساختمان  سال  3 سال  3 1 

 3  انجینر برق   حداقل لیسانس  انجینربرق   سال  3 سال  3 1 

 4  انجینر ابرسانی   حداقل لیسانس  نرابرسانی  انجی سال  3 سال  3 1 

مدیر عمومي پروژه مسئول بخش تخینك بي خطر(ایمني) و كنترول كمیت وكیفیت با درنظر داشت مواد مندرج شرایط  نوت:

  خصوصی نهاد استفاده کننده و قرارداد میباشد .

Page  of 11  

 پالن كاري وگزارش هفته وار پروژه:   .1.1

باید پالن كاري مكمل قابل فهم را براي مدیریت هاي تسهیالت انجینري ساحوي ومركز ریاست ساختماني و  قرارداد . 1.7.1

اداره ملكیت ها در مدت یك هفته بعد از عقدقرارداد جهت تصدق وتائید ارایه و پالن كاري پروژه باید تمام مشخصات 

م مشخصات وادرس انها وقراردادي ها فرعي كه براي انجام پروسه هاي كاري پروژه، لست پرسول كاري پروژه با تما

پروسه هاي كاري پروژه معرفي میگردد باید داراي تمام مشخصات انها ازقبیل ایمیل ادرس، نام كمپني، مهارت هاي 

ام كمپني، پرسونل مسلكي، پروسونل غیرفني وغیره را باید جهت  تائیدي انرا قبل از اغاز پروژه  بادر نظر داشت تم

 ضروریت هاي پروژه به زبان دري وانگلیسي تهیه وتصدیق نماید. 

 جدول ثبت تحویل دهیها 

اج اپ  س  های  اری ام راخ سا شباه ر  که  هب ساه    که  ب     ب      تشاس    ب      م     م      

    م ک ساخ  ا    ش  ر .
 پروژه: 

 باید تحویل داده شود: 

 ویل داده شود شرح اقالمی که باید تح

شماره 

تحویل 

 در جریان اجرای پروژه  دهی 
روز بعد از عقد 7در جریان

 قرارداد  

   X ) پالن ایمنیSafety (  1 

  X   1  پالن تقویمی داوطلب و پالن اجرایی کار 

   X  1  اشخاص ارتباطی داوطلب 

   X   1  پالن کنترول کیفیت 

 X   1  ار گزارش هفته وار پیشرفت ک 

 X     1  کتالکها مواد استفاده شونده 

 متعهد باید گزارش هفته وار جریان كار پروژه را با جزئیات طبق پالن كاري تاید شده پروژه آرایه نماید و هدف از . 1.7.2

   گ ارش هفیک وار جات مطمین  دق ا جام پروسک ها  قرارداد  د  پرو   در مدس  معین اق(مدس زماق تكمیه پرو

شامل دوسیه پروژه میباشد) با كمیت وكیفیت و مقدار پیشرفت فصیدي تكمیل پروژه درمحل كار ساخت ساز پروژه 

وگزارش پروژه باید داراي عكس هاي دیجیتلي  قبل از اغازهر پروسه هاي كاري پروژه در جریان پروسه هاي كار 
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ي تاریخ، وقت و كوردینات به زبان دري و انگلیسي وبعد از تكمیل هر پروسه كاري پروژه و همه عكس ها باید دارا

تحریر شده باشد تا اطمینان حاصل گردد كه پروژه متذكره در وقت وزمان معین ان در محل تعین شده با همه مشخصات 

 ) ضمیمه باشد .  DVDقرارداده شده انجام میابد وگزارش اخري پروژه باید داراي همه عكس هاي پروژه در یك( 

 از دید از ساحه کار: ب   .1.1

داوطلب میتواند قبل ازاینکه در داوطلبی این پروژه شرکت نماید ،از ساحات پروژه  بازدید نموده تا از امنیت، راه های 

انتقاالتی، دسترسی به مواد، دسترسی به ماشنیری، دسترسی به قواي بشری، اسناد پروژه و غیره موضوعات مربوطه 

 مطمئین ساخته تااسناد و فیات دقیق را برای پیشبرد این  قرارداد ارایه نماید.  این پروژه خود را آگاه و 

 مدت زمان تكمیل پروژه:   .1.1

تمام پروسه هاي كاري الزمي پروژه باید در مدت تعین شده پروژه كه درشرطنامه پروژه هذا میباشد با در نظرداشت تمام . 1.9.1

 نافذه كشور به پایه اكمال رساند. ستندرهاي انجینري ، قوانین تدراكاتي و

متعهد باید قبل از اغاز كار پروژه باید تمام وسایل، لوازم، تجهیزات، پرسونل مسلكي، پرسونل غیر مسلكي، پالن كاري . 1.9.2

،پالن ایمني، پالن كنترول كیفیت وغیره را باید در مدت ده یوم بعد از عقد قرارداد واجازه اغاز كار پروژه تكمیل 

 صدیق نماید . وت

 محدویت هاي كاري پروژه:     .1.11

متعهد باید ساحه كار پروژه را كه توسط آمریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه تثبیت میگردد مسولیت دارد كه به 

ملكیت مجاور تجاوز ننموده وتمام پرسونل متعهد، قراردادي هاي فرعي وغیره كارگران قراردادي خارج از محوطه 

 وژه بدون هماهنگي با انجینر مراقبت كننده و امریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه رفت امد نه نماید   . كاري پر

متعهد مکلف است که افراد مطمین راجهت اکمال اجناس ، لوازم و تجهیزات مورد نیاز پروسه های کاری قراردادشده 

 قطعات وجزوتام مربوطه توظیف و استخدام  نماید .   
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 مسائل ایمنی:  .1.11

 عالوه برمواد مرتبط ومندرج شرایط خصوصی نهاد استفاده کننده، متعهد مکلف به تطبق امور ذیل میباشد . 

متعهد باید پروسیجر ایمنی کار را رعایت نموده و اطمینان حاصل نماید که در ساحه کار،کارمندان وپرسونل از هرگونه . 1.11.1

 آسیب کامالا محفوظ می باشد . 

 متعهد باید یک زون امن کاری را تاسیس کرده و یک برنامه ایمنی را برای جلوگیری از صدمات به کارگران ایجاد نماید . . 1.11.2

 متعهد باید صندوق کمکهای اولیه را در محل کار برای تداوی صدمههای سطحی فراهم نماید . . 1.11.3

 ن از خطرات ، کار ساخت و ساز باید مورد استفاده قرار بگیرد . عالمت های مخصوص جهت هشدار دادن به کارمندا. 1.11.4

 متعهد باید مسئولیت تمام مسایل ایمنی کارگران را در محل کار که شامل قرارداد های فرعی نیز میشود، به عهده دارد. . 1.11.1

مانند: دست کش، بوت، عینک ،واسکت، و  متعهد باید اطمینان حاصل نماید که تمام کارمندان شرکت دارای تجهیزات ایمنی. 1.11.1

کاله ایمنی وغیره بوده و از آن به درستی استفاده نمایند. متعهد باید طرزالعمل های ایمنی در ساحه کار را تعقیب کرده و از 

 حفاظت درست کارمندان در مجاورت ساحه کاری اطمینان حاصل نماید . 

) که در آن هربخش الیحه كار Activity Hazard Analysisکاری یا( متعهد مکلف است تا سند تحلیل خطرات . 1.11.7

تاسیسات، تسهیالت، تجهیزات وجداول احجام به شمول پالنهای دقیق و احتمالی، مسایل ایمنی و خطرات جانی گنجانیده شده 

مراقبت وقایوی/  است، همراه با پالن مفصل اجرایوی متعهد مانند: جایگزینی و نصب ترانسفارمر، ترک ساحه، حفظ و

 خدمات وغیره را فراهم نماید . 

متعهد مکلف است که تمام تجهیزات ایمنی را مطابق قواعد جمهوری اسالمی افغانستان که شامل لوازم محافظتی برای . 1.11.1

 کارمندان جهت استفاده در زمان بررسیهای محدود، فراهم نماید  . 

 ) سیستم برق ومیخانیكي باشد . Lockout / Tag outشخص در مورد قفل/هشدار(پالن ایمنی باید شامل معلومات م. 1.11.9

 هشدار عدم تطابق:   .1.11

 هشدار عدم تطابق طبق شرایط عمومي وخاص قرارداد قابل تطبیق میباشد . 

 مسایل امنیتي:    .1.11

امات الزم را جهت محافظت از قوای مطابق به مواد مرتبط و مواد مندرج شرایط خصوصی قرارداد ،متعهد باید تمام اقد

کاری روی دست گیرد و هرگاه متعهد، کارکنان متعهد و یا متعهدهای فرعی با تهدید، صدمه از اقدامات جنایتکارانه، 

اعمال تروریستی و صدمه از فعالیتهای افراط گرایی مواجه شدند، متعهد باید كنترولر پروژه یا نماینده ریاست ساختمانی 

کیتها وآمریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه را اطالع دهد وهم چنان متعهد اجازه دخول افراد مسلح رابه داخل  واداره مل

 قطعات وجزوتام های نظامی ندارد. 

 نیازمندیهای کود:   .1.11

 ار نماید. متعهد باید کارهای مندرج در این قرارداد را طبق جدیدترین کودهای ذیل به ترتیب اولویت آنها  طرح و اعم

 . ANSF ،(2113معیارهای ساختمانی قوای ملی دفاعی و امنیتی افغان(. 1.14.1

 . AED ،(2111نیازمندی های حوزه انجنیری افغانستان( . 1.14.2

 هرتز.)  11(کود اصلی سیستم برق  2111): BS7671انگلِستان ( 7171معیار شماره . 1.14.3

 .. NEC (2114کود ملی برق( . 1.14.4

 . IBC (2119کود بینالمللی ساختمانی( . 1.14.1

 . IPC (2119کود بینالمللی آب رسانی( . 1.14.1

 . IMC (2119کود بینالمللی میخانیکی( . 1.14.7

 . NESC (2117کود ملی ایمنی برق( . 1.14.1

 . 2119)، ایاالت متحده NFPAکود انجمن ملی حفاظت در برابر حریق( . 1.14.9

 ). UFCد تاسیسات( کود واح. 1.14.11

 تجهیزات و ملکیت هاي دولتي:    .1.11

 عالوه از مواد مرتبط و مندرج شرایط خصوصی نهاد استفاده کننده  متعهد مکلف به اجرای موارد ذیل نیزمیباشد:  
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یزات متعهد جهت مسئولیت قطعه وجزوتام مربوطه میباشد كه هماهنگی های الزم را براي وسایل نقلیه ، کارمندان و تجه. 1.11.1

 وارد شدن و خارج شدن از قطعه وجزوتام مربوطه فراهم نماید . 

 قطعه وجزوتام مربوطه در تهیه مواد، ماشنیری ، تجهیزات و یا کارگران  به متعهد هیچ نوع مسئولیت نخواهد داشت .   .1.11.2

 ضمانت / ورنتی:   .1.11

نهاد استفاده کننده متعهد باید برعالوه تهیه نمودن اسناد ضمانت با درنظر داشت مواد مرتبط و مندرج شرایط خصوصی 

تجهیزات وسیستم های نصب شده را بعد از ساختن ونصب  آنها الي مدت یک سال بعد ازنصب و بررسی نهایی با تائید 

 تبدیل نماید .  مسئولین ضمانت نماید. متعهد باید در جریان یک سال دوره تضمین شده، تمام اجناس ناقص را ترمیم و یا

 ضرورتهای عمومی:   .1.11

 عالوه از مواد مرتبط و مندرج شرایط خصوصی نهاد استفاده کننده ، ضرورت های عمومی پروژه قرارذیل است. 

درصورتیکه تجیهزات ووسایل ساختماني قطعه مربوطه ، كه در جریان كار پروژه از طرف كاركنان شركت متعهد تخریب . 1.17.1

 شركت متعهد مكلف به ترمیم ونصب دوباره آن میباشد. شده باشد 

تمام مواد و امورات ساختمانی ،شبکه برق ،شبکه آبرسانی وسیستم کانالیزاسیون مورد ضرورت پروژه باید قبل ازاینکه در . 1.17.2

 ساحه استعمال گردد توسط انجینران مراقبت کننده تائید وتصدیق گردد. 

 مشخصات تخنیکی   .2 

 بخش ساختمانی:   .1.1

 هدق  اری برای تاداي ها , تت   اری ,وطرح ری ی پروسک های پرو   درساحک باید درمطابقت با قسک ها با د ک دور  .1.1.1

 ی ومیری. قراردادی باید پر اری را از خاک  ک تاری از  11 ردق تمام مواد اضافی  هد   د  از ساحک پرو   بک فاص ک 

جک مط وي تست خاک را بدهد اسیفاد   مائیدک تمام مواد پر اری باید ک تمام مواد پر اری باید از محه مواد اضافی با د و  یی

ا یخاي  د   ک در  رطهامک   ر گردید  در غیر  ق از بیروق ساحک ا ماو گرددک مواد پر اری باید در مطابقت با سیهدرد 

د ریسک ها ک مواد ت وی کمواد بی ار  و سهگاای و باید تاری از مواد های اضافی ما ه  ,ASTM D 2487های  

و ا داز  دا ک  (ASTM D 4318)ب رگ وغیر  مواد سواو برا گی  با د.رطوبت مواد پر اری باید در مطابقت بک  ود 

) ) ASTMD  1557)و مسخصاس تت   اری باید در مطابقت با  ود  ASTM D 422)ها باید در مطابقت با  ود( 

میر م عب یا بک اساس اسهاد تخهی ی ( قسک های دی این  د )و هدایت ا جیهر مراققت  ههد   111ر در ی  تهاوي ی  ب

 ریاست ساخیما ی با د. 

مواد پرا ک باید بعد از  ییجک ازمایش ابید ائی و تعین  مودق پر یر خاک (مح میت خاک) وتائیدی ا جیهری مراققت  ههد   .1.1.1

 برای پرا ک اسیفاد  گردد . 

اج ای اهن  ا  رییی ساخیماق از ققیه ( تاداي ها ک گادرها و پایک ها ) از  ا  ریت وسیق طقق مسخصاس  قسک ها تاید  د   .1.1.1

 ا جام  ود . 

قراردادی باید در اج ای ساخما ی  ک در اق ریخت  ا  ریت صورس میگیرد را پاک وتاری از مواد اضافی ما هد گه  .1.1.1

ید و ققه از ریخت  ا  ریت باید تجیا اس و سیق بهدی همک اج اک قالب بهدیک وغیر  توست ا جیهراق کتوي ک اي وغیر   ما

  ر ت میعاد وا جیهر مراققت  ههد  برسی و اجاز   ا  ریت ری ی داد   ود . 

ی  ر ت میعاد ازمایساس مح میت  ا  ریت در همک اج ای ساخیماق باید در البراتورهای سیهدر ومجوز از مسولیت ها .1.1.2

ساتت  11بدوق در  ور دا ت قمیت اضافی اق میقا د و یایج تمام ازمایساس  ا  ریت باید دارای تاریق و ت ی در مدس 

 باید راپور ت  میه ازمایساس بک دسیرس ا جیهر مراققت  ههد ریاست ساخمیا ی قرارگیرد . 

فاد  صورس میگیرد باید تاری از ز  ک خاکک روغهیاس وغیر  مواد سیق های  ک ازاق در سیق بهدی همک اج ای ساخیماق اسی .1.1.6

  ACI ک ما ع تستش با  ا  ریت میگردد با د و همک سیق بهدی های ساخیماق باید مطابق  ود 

318/318R  .بود  وسیق های قسمت درز های ساخیما ی و درز های توسعک یی باید امیداد  دا یک با د 

رتایت گردد و سیق های اج ای بدوق مما عت با    ACI 318/318Rیت باید در مطابقت با  ودقسر محافووی  ا  ر .1.1.2

دیگر اج ا ا جام یافیک و هم تهاق قسر محافووی در همک اج ای بین قالب بهدی و سیق های دی این  د  و سیق های باهم 

وطقق ضروریاس ساخیما ی ققه از  ا  ریت تستید واز ی  ج  بک ج  دیگر حد اقه بک ا داز  قطر سیق فاص ک دا ت با د 

 ری ی برسی وتاید گردد. 

  ASTM C 33سه  های دا ک دار(جغه) : ا داز  ها و وتیت سه  های دا ک دار(جغه) در مطابق با مسخصاس  ود  .1.1.2

 ا یخاي گردد . 

 عقی دارای ا داز  های مهوم ودر ت ا داز  های  سه  های دا ک دار(جغه): ا داز  جغه بطور تموم بس ه  روی یا م .1.1.2

فیصد از جغه های  روی کم عقی ودر ت  قا د و  سقت ا داز   11با د. مقدار سای  جغه ها در جریاق تخ یک  قاید از 

 با د .  1های تر% جغه بر ضخماس ا اا و سقت طوو بر تر% بیسیر از 

توست ما ین میخا ی ی (ویقراتور) بعد از ریخین  ا  ریت میرا م  میرا م ساخین  ا  ریت : میرا م ساخین  ا  ریت باید .1.1.11

 دا یک میرا میت صورس گیرد و در ساحک  ار  ا  ریت ری ی  11گردد و هم تهاق در ی  قسمت  قاید بیسیر از 
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 همیسک دوتدد ویقراتور جات میرا م ساخین  ا  ریت فعاو وموجود بود   ک مورد تائیدی مسوو بخش تخهی  بی خطر

 وا جیر مراققت  ههد ریاست ساخیما ی وادار  م  یت ها با د . 

سه   اری: سه  باید مقاوم ودارای  یفیت قابه اطمهاق وبادوام  با د در ار ساخیماق دیوارسهگی باید بک مسایه  اي  .1.1.11

 یفیت سه  هامی  وهوای محیت توجک الزم صورس گرفیک وسه  هابایدتاری ازدرزها ودیگر  واقصاس  ک بات   اسیی

فیصد قسراضافی ازخاک 2 ود بود  وبک جات یابی و یفیت اق توجک خا  صورس گیرد وسه  های  ک اضافک تر از 

م ی میر م تربا د  111وری  ودیگرمواد اضافی دا یک با د باید اجاز  داد   سود  وا داز  های توتک سه  ها ی  ک از

مرتقک ارتفاع سه  با د وطوو  1.2ا ی  ک دردیوار اسیفاد  می  ود بای روی دیوار اسیفاد  صورس  گیرد تمق سه  ه

سه  روی  ارباید دوتهد ارتفاع سه   وهماهاق طوو سه  فوقا ی باالی اق حد اقه دوتهد ارتفاع با د وسه  های  ک 

یدوق اجاز  وت   مودق م ی مت  م  قا د وسه  ها باید ب 111دربین دیواراسیفاد  میسود توتک های پسیقاق باید حد ا  از

  یفیت اق توست ا جهیر ریاست ساخیما ی درساحک  ار سود. 

دیوار های ساخیماق از خست بخیک با  یفیت با اموراس ایجابی  ق مطابق  قسک ا جام گردد. ققه از خست كار  بایدا جهیر  .1.1.11

ری  اقوو ک  جک قسمی  ک در  قسک  ساق داد  ریه  و بیم را  هیروو  مائید  ک درست جابجا گردید  است یا خیرخست  ا

 د  و یا قسمی  ک ایجاي میهمائید توست  معمار مس  ی یا سوپروای ر  اروت  گردد خست ها باید پاک وبیدوق مواد 

ساتت باید ققه ازاسیعماو دراي د د  د  ما د   د  وبعد   ارگردد.  تمام درزها بین قطارهای افقی 1اضافی با د ومدس 

 اری باید بس ه موازی وهمواربا د وهماهاق درز های تمودی درخست  ار ی باید بک   ه ی  درمیا ق ومسیقیم خست 

تجاوز  هماید   8mmویاهم از  6mmدرزهاباالی ی  دیگر قرار گیرد فاص ک بین درزها (مصالح خور ) خست ها باید 

 11رست مخ وط گردد ومصالک تایک  د  باید درمدس .م)الک  ا  رییی  ک برای خست  اری تایک میگردد باید بک   ه د
 دقیقک بک مصرف رسد. وهماهاق خست  ار ی باید بعد ازمدس هفت روزاي دهی پ سیر اری  ود.  

پو ش بام :پو ش بام تعمیر اگر از ترس های اههی با اموراس ایجابی اق با د  ارساخیماق پو ش درمطابقت با  قسک های  .1.1.11

با د ساخت قیای پوش  AISC 325 اراجرای  ساخت قیای پوش برابر بامقرراس وسیهد رد های  ققوو  د  با د

 درور سان صورس گیرد  ک وسعت اق جواي گوی ساخت قیای میذ ر  با د  

 تسایالس : ی ی ازمسولیت های  ر ت قراردادی این است  ک محه مسخد برای بودباش  ارمهداق خود ک مجا  بک  .1.1.11

ر  میخا ی ی ک اي وغیر  ساولت ها را دارا با د بک   موو گدام برای  خیر   مودق مواد و اي ا امید ی وغذا  سیسیم ب

تا  راي تسهاي ها ومراققت موقت اق درجریا قرارداد.  قراردادی تمام اسهاد قرارداد را همک اوقاس در ساحک پرو   با خود 

 دا یک با د . 

ردادی باید گردوخاک را در ساحک  ار  هیروو  مائید تا بات  اتیرا%  گردد کو سرتت تراد   هیروو گرد و خاک: قرا .1.1.12

جاس خود را در سرک های موتر رو و سرک های فرتی  هیروو  مائیدک اسیفاد  از  ي پا ی و یا ایجاد  همودق گردوخاک. 

همایهد باید توست ا جهیر ریاست ساخیما ی تراد  جاس ترا ستورس ری  کسمهت ک جغه و دیگر مواد  ک گردوخاک ایجاد می

 ویا مطابق قوا ین مح ی رهقری گردد.  

تت   اری:  تت   اری باید ا جام  د  توست رولر دوسیسیمک ویا رولر  ک توست فسارهوا  ارمی هد وهماها ق ما ین تت   .1.1.16

برای تت   اری با د وهر طققک مواد پر اری   اری پ یت ما هد ک تت  دارای لرز  ک یا دیگر وع ازما ین های ققوو  د 

فیصد غ وت  دا یک با د وضخامت هرطققک خاک پرا ک باید   22 د  باید بعد ازتست  دق توست ما ین های تست 

 سا یی میر اضافک  قا د.   11از

  ه هموار مطابق خطوط  ت می ی پروسک  اری: سطح  هدق  اری  ک در  ق خاک ری   ها ک خاک های زیربهائی باید بک .1.1.12

 هدق  اریکمقطع ها ویا ارتفاتاس س تعیین  د   هدق  اری و تت   اری گردد.  او  هاوجویاک ها باید بک اساس روش 

 های مودریت اق برای ساحک تعین گردد. 

) NEC2008بر (  پروسک ها  سیسیم بر :میعاد باید تمام پروسک ها  كار  بر  مطابق بک سیهدرد ها  بین الم     .1.1.12

 براورد احجام و قسک ها  تاید  د  اجرا  ماید. 

 میعاد باید تمام سیسیم بر ک تاویک تسخین را طقق براورد احجام و قسک ها  داد   د   صب  ماید .  .1.1.12

جداوو براورد  سیسیم بر  داخ   تعمیر: تاویک و صب تمام سیسیم ها  بر  داخ   تعمیر طقق مسخصاق  قسک داد   د  .1.1.11

احجام ما هد پا یه بروردک كا دویتک كیقه با ولیا  پاینک ساكت ها کسوی  تراغ هاکتراغ هاک كیقه بدوق برا  ارسکتراغ 

 ها  باغ  وپروجكیورها . 

از مهابع  تسایالس: میعاد م  ه بک تایک خدماس بر ک میخا ی ک  يک  خایرمواد و مهابع  خویش بود  ا را  گاداری  ماید و .1.1.11

ايک بر  وغیر  قطعک وج وتام مربوطک اسیفاد  كرد   م  توا د مگر بک اجاز  قوما داق / امر تسایالس قطعک .تمام اسهاد 

 تخهیك  و جدا وو پروسک  اری و دیگراسهاد پرو   مربوطک باید در ساحک  ار   همیسک ال  خیم پرو   موجود با د. 

 اد و  مایهد  ریاست ساخیما ی كار كارگراق بخش مربوطک را كهیروو  ماید .ا جیهراق بخش ها  مربوطک  ركت میع

تمام مواد كک از طرف مسئولین مربوط  مرین تسایالس ا جیهر  و مایهد  ریاست ساخیما   (كهیرولر پرو  ) مسیردگردید  با د 

 هرتک تاجه از ساحک تخ یک گردد. 

 بخـــــــــــش نیازمندیهای تخنیکی   .3 

 تطابق دهی:   .1.1

تمام  ارهای قراردادی باید در مطابقت بک  قسااای داد   د  و  یازمهدیاای مهدرج تخهی ی با د. طوری ک درین پرو   الزم دید  

 میسودک ا جهیراق ساحوی باید با رههمودها و پیایدگی  ار بک ا داز   افی ب دیت دا یک با د. قراردادی باید از تمام توا اییاایش برای
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ساخین همک ی بخساای این پرو   با  میرین ه یهکک  ارایی ساخیما یک مقاومت و دوام سیسیمک ساولت دهی حف  و مراققت و 

 سازگاری محیطی اسیفاد   ماید . 

 محدودیت فضای کاری:   .1.1

خود را در محوطای ساحک  ارهای  یا دیگر دالیهک (Service Connections)قراردادی بایدک بک ج  در موارد اتصاالس خدماتی 

تعیین  د  محدود سازد.  ارمهداق اجاز  ورود بک ساحاس همجوار را  دارد. هرگو ک تم یاس یا اسیفاد  از ساحاس بیروق از محوطک 

تعیین  د ک باید با ا خا   یدخه هماههگی صورس گیرد. باید بصورس جدی اقداماس تم ی روی دست گرفیک  ود تا قراردادی ما ع 

 ارمهداق  اق بک داخه محوطک یا م  یت همجوار  گردد. در صورس مساهدهی هرگو ک تخطیک مسئولیت تام و تام بدوش  ورود

 قراردادی میقا د . 

 ساختمانهای موقتی :   .1.1

فوت قراردادی باید ساخیماق های موقیی مهاسب از ققیه دیوارهای جالی فیهیک تراغااک و تعمیرهای مورد ضرورس را بخاطر محا

 ساحکک مواد و ما ین  الس در مقابه  سیب و یا دزدید   دق   اا روی دست گیرد .  

 لست کودها و معیارهای تخنیکی:   .1.1

 پرو   باید با فارست  ودها و معیارهای تخهی ی  ک ضمیمک این قرارداد میقا دک مطابقت دا یک با د. 

 بــــخش بهـــــبود ســــــاحـــــه   .4 

 معلومات عمومی:   .1.1

 این پر    امه تایک و فراهم  مودق تمامی موادک تجای اس و  ارگراق جات اتمار تعمیر مذ ور میقا د . 

 حفاظت از محیط زیست:   .1.1

 قراردادی در مورد  هیروو و ج وگیری از  لودگی محیت زیسیی باید در مطابقت با قوا ینک مقرراسک دساتیر و معیارهای  سور می باق

تمه  مود  و در مورد  اهش  لودگی محیت زیسیی از رها  ردق مایعاس فاض ک در جویاای طقیعی یا  ا الاای ساخیک  د  خود داری 

  ماید. قراردادی م  ه است  ک قوا ین و مقرراس  سور می باق را در رابطک بک محیت زیست بررسی و مرور  ماید  . 

 اطالعات :   .1.1

 یقی قراردادی را از مساهد  هرگو ک  ارهای  ک با مقرراس از ققه تعیین  د  مطابقت  دا یک با د  گا   مسئوو قرارداد بصورس

خواهد ساخت. قراردادی باید فورا  اقداماس اصالحی را روی دست گیرد. اگر قراردادی  یوا د  ارهای اصالحی را بصورس فوری 

برخورد خواهد  د. برای قراردادی هیاگو ک تمدید زما ی و خسارتی صورس  روی دست گیردک مطابق دسیورالعم اای قا و ی با   اق

  خواهد گرفت مگر ایه ک با قراردادی موافقت صورس گیرد  . 

 دفع زباله جات:   .1.1

رارداد بک مواد فاض کک فاضاليک زبالک ها و تمامی مواد خرد  ساخیما یک روغهیاسک گرییک مواد  یمیاوی و غیر  باید با تًیید مسئوو ق

خارج از ساحک ا یقاو داد   د  و در جای مهاسب ا داخیک  ود.  تش زدق مواد فاض ک از ققیه موادهای قابه سوخت در محه پرو   

 مجوز  می با د. 

 سیستم زهکشی:  .1.1

 است:  قراردادی م  ه است  ک بک سیسیم زه سی (جویاای  ي) توجک جدی  ماید  ک بر حسب  یه بک دو بخش تقسیم  د 

 زه ش های  ک از داخه قرارگا  از زیر دیوارهای جدید بک طرف بیروق هدایت داد   د  است .  •

زه ش های  ک از طرف  و  ها بطرف داخه قرارگا  هدایت داد   د  است  ک بعدا  از داخه قرارگا  بطرف بیروق جریاق یافیک  •

 است . 

ید سرویاای مهاسقی را بخاطر تعیین  مودق ساحاس  بگیر  ا الاای طقیعی قسمی  ک در الیحک  اری مسخد  د  استک قراردادی با
 ا جام داد  و مع وماس دقیق دررابطک بک مجراهای خروجی   اا دا یک با د. 

 مصالح:   .1.1

ا داز  دقیقک توست می سرهای میخا ی ی مخ وط گردد .مواد تس یه دههد  مصالح باید توست حجم  اق  1مصالح باید حد اقه بمدس 

گیری  ود. موادی ک بیروق از خریطک یا جعقک قراردار دک ما هد: جغه سهگاا و غیر ک باید توست پیما ک مورد ا داز  گیری قرار گیرد. 

 ي بک ا دازهی باید با سایر مواد خس  مصالح مخ وط گردد  ک مصالح قاب یت تسقهدگی در سطوح دیوارهای تمودی را دا یک با د. 

 اق تقخیر  د  با د و بک سقب از دست دادق  ي  اق سخت  د  با دک باید با تالو   ردق  ي در  ق دوبار  مورد مصالح  ک  ي 
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 ارایی و بار  برداری قرار گیرد. مصالح  ک ی قار سخت  د  و یا ایه ک برای دو یم ساتت مورد اسیفاد  قرار  گرفیک با دک باید دور 

 ا داخیک  ود  . 

  مواد مصالح:  .1.1

  وع اوو یا معیارهای معادو  ق با د.  C-150مسخصک  ASTMسمهیاای معمولی پورت هد باید در مطابقت با  رایت 

برای هموار اری باید از سهگاای  َرش مید  دا ک (ری )  ک تاری از مواد  ور و  م ین بود  و ا داز  ِگه  ق بسیار ا دک  ر گ:

ریایی یا جغ اای معد ی باید  رش ما هدک  وک تی ک صاف و فاقد هرگو ک موادت وی و خاک با دک مورد اسیفاد  قرار گیرد. جغ اای د

 و گه با د . 

 ي  ک برای مخ وط  ردق مصالح ب ار میرود باید صاف بود  و فاقد تريک تی ايک الق یک  م ک مواد ت ویک یا سایر موادی ک  هب:

 برای مخ وط مصالح م را دک با د . 

 س گهای   ش: 

   هگاای مید  دا ک باید قسما  یا تماما  از سهگاای  رشک و یا از مواد با  وتیت معادو  ق ساخیک  د  با د .س 

   اه از  گ  ی حجم م ا :

  برای ا داز  گیری حجم جغ اا باید از سطه یا جعقک اسیفاد  گردد. ریگاا در ادر جذي  ي  قاید باهمدیگر تود  گردد  .

 ز اتمام کار ساخت و ساز: پاک کاری بعد ا  .1.1

قراردادک پاک  اری « پاک  اری»قراردادی باید تمام ساحاتی را  ک برای  ار ساخت و ساز مورد اسیفاد  قرار میگیرد مطابق ماد  

ق هاک  ماید: قراردادی باید تمام  دار و  سا ک های ساخیماق های تسایالس موقیی از ققیه: سر اای حمه و  قهک ساحاس  اریک ساخیما

تاداي های ساخیما اای موقییک  خایر مواد بی ار  و فاض ک و سایر بقایای ساخیما ی راک مگر بک ترتیب دیگری  یقا  توست مسئوو 

 قرارداد هدایت داد   د  با دک باید ققه از ققولی  اایی  ار پا سازی  ماید . 

 ر  بک   ه اولی  ق بازگردا د   ود. ساحاس تخریب  د  باید دوبار  پر اری گردید  و تمام ساحاس دوبا

 شرایط موجودیت اسناد:   .1.1

ققه از  روع تخریب یا  ار اتمار, قراردادی باید ساحک را سروی,  قسک ها و مسخصاس  ق را مساهد   مود  تاحدود و ا داز   ار را  

و ادار  امالک, تسایالس ا جهیری و یا قوما داق مسخد  ماید. قراردادی باید  رایت موجود  را در ح ور  مایهد  ریاست ساخیما ی 

قطعک مربوطک با گرفین تصاویردقت  ماید. قراردادی باید ققه از  روع  ار ارتفاع دیوارهای قسمت باالی تاداي,  ماهای طققاس, 

و همک سورا  ها  ک  مجرای سیم برقی ا یقاو خطوط لولک  سی سیسیم های هسدار, موقعیت ا داز  درزها و دیگر و غیر  مسخد  د 

در جریاق  ار بوجود میاید ترمیم  ماید. قراردادی باید لست تجای اس موجود  تخریب  د  را مسخد ساخیک و تا زما ی ک تائیدی 

 رسمی دریافت  همود  اقدام  هماید. 

 درخت ها:   .1.11

و اگر در صورس ضرر دیدق یا از بین رفین  ق در  قراردادی مسئوو است تا از درخیاق  ک در ساحک وجود دار د در جاهای  اق باقی

 . جریاق  ار دوبار  هم ما هد  ق درخت و یا تائید  د   ق از طرف ا جهیری غر  گردد

 محافظت کارمندان:   .1.11

مراققت قراردادی مسئوو است  ک در جریاق و بعد از تخریب بک   ه دوامدار وضعیت ساخیماق را ارزیابی  مود  و در ققاو حف  و 

پرسو ه داخه پرو   و اطراف پرو   تدابیر الزمک را اخذ  ماید. در هی  ساحک و  قطک از سقه ها, فرش ها, دیوارها, پایک ها و یا 

دیگر تهاصر های ساخیماق  یازمهدی بک قالب بهدی اسیح ام بهدی بخاطری تخریب  دق جات  ق  قا د و  ارگراق  ارهای تاجه 

 ام دههد. خویش را بک درسیی ا ج

 جابجایی :   .1.11

قراردادی مسئوو است  ک مواد ساخیما ی می رر و یا از بین میرود دوبار  تحت  وارس ا جهیر ریاست ساخیما ی ترمیم یا تعدیه  

  ود. 

 شرایط برای کانکریت   .1.11

صورس بگیرد.  ادار   زمایش  ههد  باید   زمایش  ا  ریت باید توست ی  البراتواِردارای تجربک در  زمایش و  مو ک گیری  ا  ریت

 با د.    ASTM E 329دارای معیار های 

بسیرهای  ک  ا  ریت ری ی در   جا صورس میگیرد از هرگو ک مواد اضافیک  )افاسک مواد مخروبکک  ي ایسیاد ک برفک یق و سایر 

 و د.  باای ایسیاد  از سطح  ا  ریت تاز  ریخت  د   مواد  ک سقب  سیب رسا دق  ا  ریت میگرددک باید ققه از  ا  ریت ری ی دور

بدوق    ک بات  تخریب سطح  ق گرددک باید برطرف گردد. جریاق  ي باید بک سوی جویاای مهحرف گردد  ک برای این هدف اتمار 

 گردید  است. 

ریت ج وگیری  ود. اگر در  دام قسمت  ا  ریت باید بک   ه دوامدار ریخت گردید  تا بک وجود  مدق ترکک   اف و یا ضعیفی  ا  

 ا  ریت ری ی بصورس پیوسیک ریخت گردید   می توا دک باید در   جاها مفصه ها طقق هدایاس ایجاد گردد.  ا  ریت ری ی باالی 
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ی را قسمت های  ک  ا  ریت ققال ریخت گردید  استک باید قسمی صورس بگیرد  ک  ا  ریت از ققه ریخت  د   باید حالت پالسیی 

) گردد تا از depositبخود دا یک با د تا با  ا  ریت تاز  خوي تستش پیدا  هد.  ا  ریت باید در   دی  ترین قسمت مم ن  خیر  (

 )  ا  ریت ج وگیری گردد . segregationجدا  دگی( 

ایجاد دوغاي و حقاي در سطح  ا  ریت  ا  رییی  ک باالی  ق ساخت وساز دیگر ایجاد میگرددک باید بک ا داز   افی تراز گردد تا از 

 مذ ور ج وگیری بعمه  ید. 

  

 ا  رییی  ک غیرپالسیی ی یا غیر قابه  ار رد میگردد یا در مطابقت بک معیارهای  هیروو  یفیت  می با د و یا هم با مواد بی ار  

اسیفاد   د  با د مجاز  می با د.  ا  ریت مسیرد  د    لود  میگردد  قاید مورد اسیفاد  قرار بگیرد. اسیفاد  مجدد  ا  رییی  ک ی  بار

 باید از ساحک دور ساخیک  ود . 

 ا  ریت  ک حالت پالسیی ی و قاب یت  اری خود را ازدست داد ک و یا توست مواد اجهقی  لود  گردید  استک  قاید مورد اسیفاد  

 باید از ساحک ساخیماق دور گردد. قرارگیرد .اسیفاد  از  ا  ریت دوبار  مخ وط  د  مجاز  قود  و 

 نمونه گیری و آزمایش کانکریت   .1.11

 زمایساای را  ک قراردادی ا جام میدهد باید  امه  مو ک گیری و  زمایش مواد  ا  ریت  بک هدف اسیفاد  در  ا  ریت ری ی و 

ق  ا  ریت ری ی  زمایش  هیروو  یفیت را  زمایش مخ وط دی این برای هر صهه  ا  ریت با د. قراردادی م  ه است  ک در جریا

 ا جام دهد. 

 مو ک گیری و  زمایش گردد. سمهت پرت هد باید  ASTM C 33سهگدا ک های در  ور گرفیک  د  برای  ا  ریت باید مطابق معیارهای 

  مو ک گیری و  زمایش گردد.  ASTM C 150مطابق 

  سمنت پرتلند  .4..5

با د. برای قسمیاای قابه دید ( ق قسمت سطح  ا  ریت  ک  IIA, II, IA, Iک  وتیت ASTM C 150سمهت باید در مطابقت با 

 . قابه تسم دید ا د) باید از ی   وع سمهت اسیفاد  گردد

  )Reinforcing Bars (1.11.  سیخهای فوالدی 

  ACIو  ACI/MCP 405ک 61ک گرید S1و الحاقیک  ASTM A 615/A 615Mسیخاای فوالدی باید در مطابقت با 

 912/912R، ک1.2.1.1بخش  kg/sq. cm 4218.0 با د. 

  

  

 نصب سیخها  .1.11

 سیق ها باید در مطابقت با ACI/MCP 405, ACI 318/318R و ACI/MCP 305 جا گذاری یا  صب  و د . 

سیق فاص ک گذاری  د  ا د کباید برای سیخقهدی پو ش های باالی زمین و سته هاک سیق ها و سیم های ولد    د   ک میهاسب با قطر 

 باالی  ا  ریت گذا یک  و د. این  ار سیق ها را از تماس مسیقیم با زمین دور  گامیدارد. 

 ترتیب كننده گان: 

 بااحــــــــــــترام 
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 کار احجام بل رمورد د ها داشت یاد

 اهدافبه اداره بوده و در اسناد نهایی شامل نمیگردد.  صرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار این یادداشت

 اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

 ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب میگردد؛ -5
 در صورت عقد قرارداد. ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان اجرا شده -5

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقالم در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور ساختمان 
با تفکیک بخش ها یا امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحات مختلف، شرایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از جهات 

 میگردد، صورت گیرد.   مختلف 

 جدول مزد کار با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خالصه باشد. 

جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش بینی نشده بیرون از بل احجام کار بیشتر باشد. جهت 
 ائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد:بررسی واقعی بودن نرخ ار

لست بخش های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج  -5
 میگردد، با بیانیه شرایط پرداخت امور ساختمان به قراردادی

 ار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد. مقدار اسمی برای هر قلم ک -5
 مبالغ احتمالی 

 یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی )افزایش مقدار( در بل احجام کار شامل میگردد. 

 مت گذاری شده ارائه میگردد. همچنان هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در بل احجام کار قی

 شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد. 

( روش استفاده و مقام با صالحیت منظور کننده آن که معموالا مدیر Contingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی )
 محاسبوی اشتباهات  تصحیحدر شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد.  پروژه میباشد،

هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در  قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از تسلیمی 
کار توام با بیانیه ذکر مقدار  آفر آنرا تصحیح و هر تصحیح توسط شخص با صالحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل احجام

 مجموعی اصالحات وارده در بل احجام کار قیمت گذاری شده، ارائه میگردد.

 اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می نماید:
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تهکویدار بشمول چاه سپتیک ,شبکه برق وشبکه آبرسانی تعمیر دومنزله  یامورات ساختمان جدول توحید

 .مدیریت ملبوسات واقع شش درکتعمیر کودکستان برای  و
 5399مطابق پالن تدارکاتی بودجه عادی سال مالی 

 بار 
 

 

   ا   فـصـــــــــــ الخ                       
 

الو
ا 

 

   ـــــــــ ب  مجب ع 

 مالحظاخ
 ب   ح    ب  عــــــ   

1 
   68 م ا  سا شباه 

 

2 
  111 مـ ا  اب ســا ه 

  

3 
   75 مـ ا  بـــــــ  

 

 
 257 مــــــــــ ـــــــ اس

  
 

 

    اق  الم مواد م   ورد ض     رورس م حه م یذ ر  صحت است. (257(ق  رار  رح فو  تع  داد      

 با احترام
 ماروام ا رئیی  ر ت

 

 

 

 

 

 

 

بکه برق وشبکه ابرسانی تعمیر ,ش یامورات ساختمان یاحجام پروسه کار یمواد واجرا هیته :ضرورت

 .مدیریت ملبوسات واقع شش درکمترمکعب برای 65تهکویداربشمول چاه سپتیک دومنزله 
 5399مطابق پالن تدارکاتی بودجه عادی سال مالی 

 بار 
  

   ا   فـصـــــــــــ الخ                       
 

الو
ا 

 

   ـــــــــ ب  مجب ع 

 مالحظاخ

 ب   ح     ب  عــــــ  

1 
   42 م ا  سا شباه 

 

2 
  51 مـ ا  اب ســا ه 

  

3 
   41 مـ ا  بـــــــ  

 

 
 997 مــــــــــ ـــــــ اس

  
 

 

  افغا ی صحت است. (                                    قرار  رح فو   قیمت مجموت  ی هذا  مق غ )      
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کودکستان بشمول یک باب  تعمیر یامورات ساختمان یاحجام پروسه کار یمواد واجرا هیته :ضرورت

 .ملبوسات واقع شش درکشبکه برق،آبرسانی وسیستم دیگدان های گازی آن برای مدیریت عمومی 
 5399کاتی بودجه عادی سال مالی مطابق پالن تدار

 بار 
 

 

   ا   فـصـــــــــــ الخ                       
 

الو
ا 

 

   ـــــــــ ب  مجب ع 

 مالحظاخ
 ب   ح    ب  عــــــ   

1 
   26 سا شباه 

 

2 
    62 هب ســا ه 

3 
   12 بـــــــ  

 

 

 923 مــــــــــ ـــــــ اس
  

 

 

    اق  الم مواد م   ورد ض     رورس م حه م یذ ر  صحت است. (923(رح فو  تع  دادق  رار        

 با احترام

 ماروام ا رئیی  ر ت
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 تایک مواد واجرای احجام پروسک  اری اموراس  ق ک ابرسا ی و ا الی اسیوق تعمیر جدید دومه لک تا وی دارمدیریت م قوساس

س
وا
ح
ال
ت        م قی م  

د 
ح
وا

ی
س
یا
 ق

ام
ج
ح
 ا

 تفصیالس

ر 
ما
 

 

 فی واحد مجموتی

 4 پایک   
لییر  ارسیوق م مه السقاي اییالیوی یامعادو  80تایک و صب بای ر

 اق.
1 

 2 تایک و صب  مود فر ی م مه السقاي تیهائی یامعادو اق. 14 پایک   

 3 عادو اق.تایک و صب  مود ایسیاد  م مه السقاي تیهائی یام 4 پایک   

 4 تایک و  صب  اور اسیاد  م مه السقاي تیهائی یامعادو اق. 4 تدد   

 12 پایک   
تایک و صب دسیسوی م مه السقاي معک مخ وط  ن تیهائی 

 یامعادو اق .
5 

 6 م مه السقاي    ی تر ی یامعادو اق. 1تایک و صب پایک  ویک " 8 تدد   

 7 ا   تر ی یامعادو اق.تایک و صب توتک واو  یم  50 تدد   

 8 تایک و  صب  یاک واو  یم ا      ی تر ی یامعادو اق. 12 جور    

 9    ی تر ی یامعادو اق. 0.5تایک و صب  یردهن " 18 تدد   

 10 پالسیی ی درجک اوو وطهی. 4تایک و  صب   ین اوس " 4 تدد   

 11 طهی.پالسیی ی درجک اوو و 1تایک و  صب   ین اوس " 4 تدد   

 12 تدد   
سا یی  40*60تایک و صب ایهک سردسیسوی م مه السقاي بک سای 

 میر تیهائی یامعادو اق
12 

 13 تایک و صب صابوق دا ی م مه السقاي تیهائی یامعادو اق. 12 تدد   

 14 درجک اوو وطهی. pprc 2تایک وتمدید  ه " 15 میر   

 15 ک اوو وطهی.درج pprc 1.5تایک وتمدید  ه " 28 میر   

 16 درجک اوو وطهی. pprc 1تایک وتمدید  ه " 18 میر   

 17 درجک اوو وطهی. pprc  1/4تایک وتمدید  ه " 48 میر   

 18 درجک اوو وطهی. D الس  PVC 4تایک وتمدید  ه " 74 میر   

 19 درجک اوو وطهی. D الس  PVC 1تایک وتمدید  ه " 28 میر   

 20 درجک اوو وطهی. D الس  PVC 2مدید  ه "تایک وت 18 میر   

 21 درجک اوو وطهی. PPRC 2تایک و صب واو " 2 تدد   

 22 درجک اوو وطهی. PPRC 1.5تایک و صب واو " 2 تدد   

 23 درجک اوو وطهی. PPRC 1تایک و صب واو " 4 تدد   

 24 درجک اوو وطهی. PPRC 2تایک و صب پیو د " 2 تدد   

 25 درجک اوو وطهی. PPRC 1.5یک و صب پیو د "تا 2 تدد   

 26 درجک اوو وطهی. PPRC 1تایک و صب پیو د " 4 تدد   

 20 تدد   
درجک اوو  D الس PVCدرجک 90  4تایک و صب زا وخم "

 وطهی.
27 

 16 تدد   
درجک اوو  D الس PVCدرجک 45  4تایک و صب زا وخم "

 وطهی.
28 

 28 تدد   
درجک اوو  D الس PVCدرجک 90  1"تایک و صب زا وخم 

 وطهی.
29 

 19 تدد   
درجک اوو  D الس PVCدرجک 45  1تایک و صب زا وخم "

 وطهی.
30 

 18 تدد   
درجک اوو  D الس PVCدرجک 45  2تایک و صب زا وخم "

 وطهی.
31 

 32 درجک اوو وطهی. PPRCساد   2تایک و صب زا وخم " 8 تدد   

 33 درجک اوو وطهی. PPRCساد   1.5خم "تایک و صب زا و 10 تدد   

 34 درجک اوو وطهی. PPRCساد   1تایک و صب زا وخم " 18 تدد   

 35 درجک اوو وطهی. PPRC 1/4تایک و صب زا وخم " 72 تدد   

ی طرفک توری درجک اوو PPRC 1/4تایک و صب زا وخم " 70 تدد    36 
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 وطهی.

 22 تدد   
درجک اوو  PVC 4*"4"*4درجک" 90تایک و صب سک دهن 

 وطهی.
37 

 21 تدد   
درجک اوو D الس  PVC 4*"1*"4تایک و صب سک دهن درجک"

 وطهی.
38 

 18 تدد   
درجک اوو D الس  PVC 4*"2*"4تایک و صب سک دهن درجک"

 وطهی.
39 

 14 تدد   
درجک اوو D الس  PVC 1*"2*"1تایک و صب سک دهن درجک"

 وطهی.
40 

 41 درجک اوو وطهی.D الس  PVC 1سک دهن درجک"تایک و صب  12 تدد   

 42 درجک اوو وطهی.D الس  PVC 2تایک و صب سک دهن درجک" 10 تدد   

 43 درجک اوو وطهی.PPRC 1تایک و صب سک دهن درجک" 6 تدد   

 44 درجک اوو وطهی. PPRC 1/4*"1تایک و صب سک دهن " 10 تدد   

 45 درجک اوو وطهی. PPRC 1/4تایک و صب سک دهن " 56 تدد   

 46 درجک اوو وطهی. PPR 1.5*"2تایک و صب بوت ی " 2 تدد   

 47 درجک اوو وطهی. PPR 1/4*"1تایک و صب بوت ی " 4 تدد   

 48 پولی ایی ین درجک اوو وطهی. 1/4تایک و صب ا یت سامی " 10 تدد   

 12 میرم عب   
م اموراس تایک سرمک ری  برای اطراف مسیر پایپ ها باتما

 ایجابی اق.
49 

 1 ح قک   
*(میرازخست پخیک 0.8*0.8*0.8ساخت مهاوو بک ابعاد )

 معک سرپوش اهن  ا  رییی 200بامصالک مارک 
50 

 41 میرم عب   
 هدق  اری وپر اری مسیر پایپ های  ا الی اسیوق وابرسا ی بک 

 (میر باتمام اموراس ایجابی اق.0.9*0.5*90ابعاد)
51 

                 ی اقم        
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 تایک مواد واجرای احجام پروسک  اری اموراس  ق ک بر  تعمیر جدید دومه لک تا وی دارمدیریت م قوساس واقع  ش درک

مالحوا

 س

واحد  قی م        ت

 قیاسی
ر تفصیالس احجام

ما
 

 
 

 فی واحد مجموتی

   
 24 پایک

 24000BTUیسن دوسیسیمک سامسو  تایک و صب ایر هد

  وریائی یامعادو اق.
1 

   
 4 پایک

 18000BTUتایک و صب ایر هدیسن دوسیسیمک سامسو  

  وریائی یامعادو اق.
2 

   
 6 پایک

 12000BTUتایک و صب ایر هدیسن دوسیسیمک سامسو  

  وریائی یامعادو اق
3 

 4 ی یامعادو اقدرجک اوو تر  2X36Wتایک و صب تراغ  یوق  470  یت   

   
 10  یت

م ی معک 100تایک و صب تراغ سقفی  یت دار واترپروف 

 درجک اوو تیهائی یامعادو اق. 1X18W ,LEDگرون 
5 

   
 16  یت

تر ی یامعادو  2X20Wتایک و صب امرجهسی الیت معک گرون 

 اق.
6 

 7 تایک و صب اگ یت الیت درجک اوو تر ی یامعادو اق. 12  یت   

 16A/220V. 8سا ت روی ار ف  ی درجک اوو تر ی یامعادو اق 709 تدد   

 9 تایک و صب سوچ روی ار ی تولک درجک اوو . 15 تدد   

   

 180 میر

معک راد MM(50X200)تایک وتمدید  یقه تری ف  ی بک ابعاد

م مه السقاي تر ی یامعادو اق )بعداز هرسک میر ی  راد ف  ی 

ضرورس اق درسقه اوی اق بک طوو ی  میر بابرا ت مورد 

 گردد(باتمام اموراس ایجابی اق.

10 

   

 170 میر

معک راد MM(50X150)تایک وتمدید  یقه تری ف  ی بک ابعاد

م مه السقاي تر ی یامعادو اق )بعداز هرسک میر ی  راد ف  ی 

بک طوو ی  میر بابرا ت مورد ضرورس اق درسقه اوی اق 

 گردد(باتمام اموراس ایجابی اق.

11 

   
 10551 میر

درجک اوو MM2(1X2.5)تایک وتمدید سیم مسی ف سولی 

 وطهی.
12 

   
 8 پایک

واس او ای دی م مه السقاي معک 100تایک و صب پرج یور 

 برا ت درجک  اوو تیهائی یامعادو اق.
13 

 14 درجک اوو وطهی.MM2(1X4)تایک وتمدید سیم مسی ف سولی  18117 میر   

   

 5550 میر

م مه السقاي معک )گ هد,جین,القو,بست(  EMT 1/4مدید "تایک وت

درجک اوو تر ی برای سا ت ها ,سوچ ها واتا  ها باتمام اموراس 

 ایجابی اق.

15 

   

 1 پایک

تایک و صب صهدوقاک ف  ی روی ار بک 

( معک اتوماس درجک اوو تر ی یامعادو 10*80*100)CMابعاد

 .1X160A/380V+12X10A+20X32A/220Vاق . 

16 

   

 1 پایک

تایک و صب صهدوقاک ف  ی روی ار بک 

( معک 10*80*100)CMابعاد

دجک  1X125A/380V+9X10A+17X32A/220Vاتوماس

 اوو تر ی یامعادو اق.

17 

   

 1 پایک

تایک و صب صهدوقاک ف  ی روی ار بک 

( معک اتوماس 10*80*100)CMابعاد

1X200A/380V+11X10A+23X32A/220V  درجک اوو

 ادو اق.تر ی یامع

18 

   
 6 پایک

پالسیی ی درجک اوو پا سیا ی یامعادو  14تایک و صب هوا ش "

 اق.
19 

 20 درجک اوو وطهی.10A/220Vتایک و صب سوچ دوپولک زیر ار  45 تدد   

 21 درجک اوو وطهی .mm2(4X240)تایک وتمدید  یقه مسی  200 میر   

ای گرو د مقطع برmm2(1X120)تایک وتمدید  یقه مسی  200 میر    22 
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 (م ی میر مربع) یقه تمومی است( درجک اوو وطهی .4*240)

   
 66.5 میرم عب

 هد  اری,پر اری وتت   اری مسیر یقه بک 

 ( میر باتمام اموراس ایجابی اق.190*0.5*0.7ابعاد)
23 

 24 برای  یقه تمومی درجک اوو وطهی. PVC 6تایک وتمدید پایپ " 200 میر   

 25  اور خطر وطهی. 190 میر   

   

 4 ح قک

ساخت مهاوو از از  ا  ریت سیخدار بک 

(میر معک سرپوش تد ی برای مسی  یقه 1.2*1.2*1.1ابعاد)

 باتمام اموراس ایجابی اق.

26 

 27 (سا یی میر .10*20*20تایک و صب پوو ب ی ف  ی بک ابعاد) 15 تدد   

   

 500 میر

ک م مه السقاي مع EMT 2تایک وتمدید "

)گ هد,جین,القو,بست(درجک اوو تر ی از سرپایهه بردهای 

تمومی الی پوو ب ی های  ک باالی  یقه تری وصه گردید  

 است.

28 

   
 500 میر

م ی میر برای لین های 20تایک وتمدید پایپ ف  سیقه  ا دویت 

 باالی  یقه تری درجک اوو وطهی.
29 

 30 (سا یی میر .10*10)تایک و صب جین ب ی ف  ی بک ابعاد 200 تدد   

 31 (سا یی میر .15*10تایک و صب جین ب ی ف  ی بک ابعاد) 100 تدد   

   

 9 پایک

تایک و صب صهدوقاک ف  ی ویر    د  سای  

CM(60*40*10 معک اتوماس )

1X25A/380V+9X25A/220V.درجک اوو تر ی یامعادو اق 

32 

   

 4 پایک

ی  تایک و صب صهدوقاک ف  ی ویر    د  سا

CM(60*40*10 معک اتوماس )

1X32A/380V+12X25A/220V درجک اوو تر ی یامعادو

 اق.

33 

   

 1 پایک

تایک و صب صهدوقاک ف  ی ویر    د  سای  

CM(80*60*10 معک اتوماس )

1X40A/380V+15X25A/220V درجک اوو تر ی یامعادو

 اق.

34 

   

 2 پایک

تایک و صب صهدوقاک ف  ی ویر    د  سای  

CM(80*40*10 معک اتوماس )

1X25A/380V+10X25A/220V درجک اوو تر ی یامعادو

 اق.

35 

   
 120 میر

درجک اوو  mm2(5X16)تایک وتمدید  یقه مسی ف سولی 

 وطهی.
36 

   
 100 میر

برای گرو دمقطع mm2(1X70)تایک وتمدید  یقه مسی ف سولی 

 (برای سب پیهه هادر ورگرفیک  د  درجک اوو وطهی.4*120)
37 

 38 درجک اوو وطهی. mm2(4X120)تایک وتمدید  یقه مسی   100 میر   

   
 15  یت

درجک  1X10W ,LEDتایک و صب تراغ سرایهک معک گرون 

 اوو تر ی یامعادو اق.
39 

   

 1 پایک

تایک و صب سب پیهه بوردتمومی ویر    د  

( سا یی میر معک مین سوچ 120*80*40سای )

1X800A+3X250A/380V. 

40 

   

 1 پایک

تایک و صب سب پیهه بوردتمومی ویر    د  

( سا یی میردرجک اوو وطهی معک مین سوچ 120*80*40سای )

ت ی یامعادو اق. 

1X200A+6X32A+1X40A+1X160A/380V. 

41 

   

 1 پایک

تایک و صب سب پیهه بوردتمومی ویر    د  

( سا یی میردرجک اوو وطهی معک مین سوچ 120*80*40سای )

امعادو اق . ت ی ی

1X200A+3X32A+1X40A+2X50A+1x160A/380V

42 
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. 

   

 1 پایک

تایک و صب سب پیهه بوردتمومی ویر    د  

( سا یی میر درجک اوو وطهی معک مین سوچ 120*80*40سای )

ت ی یامعادو اق . 

1X200A+6X32A+1X40A+1x160A/380V. 

43 

 م                       ی اق     

 

  ای احجاو پ  س   اری ام راخ سا شباه    ب   ج      م      هه ی  ار م      م ک ساخ  ا    ش  ر  ه   م ا   اج

 مالحظاخ
   ـبــــــــ 

  فص الخ احجاو  اح    اس 
 مار

 فی واحد مجموتی  

 
 1150 میرم عب  

 هد  اری زمین قسم دوم وسوم باتمام اموراس ایجابی اق طقق 

  قسک.
1 

 
 1100 ربعمیرم  

تهک باتمام اموراس ایجابی اق 16 مت سن ساحک توست رولر

 طقق  قسک.
2 

 
 220 میرم عب  

پرا ک اطراف تعمیر از خاک  هد   د  ساحک وتت   اری اق 

 توست  مت سن دسیی باتمام اموراس ایجابی اق.
3 

 
 2910 میرم عب  

ا یقاو خاک  هد   د  ومواد اضافی دورتر ازساحک بک فاص ک 

  ی ومیرباتما اموراس ایجابی اق.20
4 

 
 250 میرم عب  

سا یی میر در ار  ه 20فرش جغه  رش بک ضخامت 

 واطراف تعمیر باتمام اموراس ایجابی اق.
5 

 

 100 میرم عب  

درقسمت تحیا ی 150 ا  ریت بدوق سیق بامارک مصالک 

تاداي ,اطراف تعمیر وبام باتمام اموراس ایجابی اق طقق  قسک 

. 

6 

 
 1690 میرم عب  

فابر ک یی توست پمپ در ار 250 ا  ریت سیخدار مارک 

 تاداي ,پایک ,س ب وگادرباتمام اموراس ایجابی اق طقق  قسک .
7 

 
 2700 میرمربع  

تایق  اری  ه ودیوارهای تا وی,بام وتسهاي ها از ای وگام 

 م ی درجک اوو تر ی یامعادو اق باتمام اموراس ایجابی اق.5
8 

 
 185 میرمربع  

سا یی در ار 2وردگ بک ضخامت  تایک و صب سه  مرمر

 .100 ه تا وی ,مه و اوو ودوم وتمام زیهک بامارک مصالک 
9 

 

 600 میرم عب  

خست  اری ازخست پخیک درجک اوو در ار دیوارها بامارک 

از مخ وط ری  وسمهت طقق  قسک باتمام اموراس  1:4مصالک 

 ایجابی اق.

10 

 

 70 میرم عب  

ب وک  اری دیوارهای تا وی ازب وک درجک اوو بامصالک 

از ری  وسمهت طقق  قسک باتمام اموراس ایجابی  1:4مارک 

 اق.

11 

 
 6400 میرمربع  

پالسیر اری داخ ی وخارجی تعمیر ازمصالک مارک 

 مطابق  قسک باتمام اموراس ایجابی اق .200
12 

 
 165 میرم عب  

های خست ومواد سق  بک  میه اق دادق بام توست توتک

 سا یی میر باتمام اموراس ایجابی اق.10ضخامت 
13 

 
 90 میر  

(سا یی میر از اهن 16*20تایک و صب  او  خسی بک ابعاد)

 گی  روسی معک   ک فیه باتمام اموراس ایجابی اق.24تادر 
14 

 
 400 میرمربع  

تایک و صب    ین المو یمی معک  یسک وپ ک جالی درجک اوو 

 ر ی یامعادو اق طقق  قسک باتمام اموراس ایجابی اق.ت
15 

 
 120 میرمربع  

سا یی میر برای 1*1تایک و صب پهجر  ف  ی از پروفیه 

    ین های تا وی باتمام اموراس ایجابی اق طقق  قسک .
16 

 
 50 میرمربع  

درجک اوو تر ی یامعادو اق طقق  pvcتایک و صب درواز  

 یجابی اق . قسک باتمام اموراس ا
17 

 
 150 میرمربع  

تایک و  صب درواز  ف  ی مخی ه الس ه باتمام اموراس 

 ایجابی اق طقق  قسک
18 

فیصد 100ر گمالی داخ ی وخارجی تعمیر از ر   پالسیی   6400 میرمربع    19 
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درجک اوو با یفیت تالی سک ق مک معک )اسیر(باتمام اموراس 

 ایجابی اق.

 
 400 میرمربع  

و صب  ا ی  اری در ار تسهاباا از ا ی درجک اوو  تایک

 باتمام اموراس ایجابی اق. 100با یفیت تالی بامصالک مارک 
20 

 

 150 میر مربع   

تایک و  صب سرامی  در  ار  ه تسهاباا از سرامی  درجک 

اموراس با تمام  100اوو با  یفیت تالی با مصالک مارک 

 ایجابی اق طقق  قسک 

21 

 
 60 بعمیرمر  

تایک و صب  یار     ی درجک اوو تر ی یامعادو اق باتمام 

 اموراس ایجابی اق طقق  قسک.
22 

 

 25 میرمربع  

 

تایک و صب زیهک ف  ی مطابق مسخصاس بسموو ر   وضد 

 ز    قسک باتمام اموراس ایجابی اق.

21 

 

 60 میرمربع  

 

گی  روسی در ار لقگرد پی  ها  24تایک و صب اهن تادر 

 طابق  قسک باتمام اموراس ایجابی اق.م

24 

 
 7 مرح ک  

 

 تست  ا  ریت با مو ک های اسیهدرد البراتوار .
25 

 26 تست خاک ققه از  روع اتمار ساخیماق درالبراتوار. 1 مرح ک   

 
 1 مرح ک  

 

 تست سیق گوو مخی ه السای در البراتوار
27 

 مــــــــــــــــــــ  اس     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میرم عب تیتی  دوخا ک ئی تعمیر جدید دومه لک تا وی  70تایک مواد واجرای احجام پروسک  اری اموراس ساخیما ی ی  باي تا  سیی  

 دار مدیریت م قوساس واقع  ش درک

 مالحواس
ت        م قی  

  مار  تفصیالس احجام واحد قیاسی
 فی واحد مجموتی
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 1 با اموراس ایجابی اق. 1-2 هدق  اری تاداي درزمین ق   سم  167 میرم عب   

 
 62 میرم عب  

 150سه   اری ازسه  پارتک  وهی با مصالک مارک 

 ازمخ وط ری  جغ دار وسمهت طقق  قسک.
2 

 
 4 میرم عب  

فرش جغه  رش در ارفرش تا  ستیی  باتمام اموراس ایجابی 

 اق.
3 

 
 4 میرم عب  

از مخ وط  150kg/cm2با مصالک مارک  ا  ریت بدوق سیق 

 ری  جغ دار وسمهت در ارفرش طقق  قسک .
4 

 

 10 میرم عب  

از مخ وط  200kg/cm2 ا  ریت سیخدار با مصالک مارک 

ری  جغه  رش وسمهت بک  موو قالقهدی کسیم تابی 

 در ارپو ش کوبیم با اموراس ایجابی اق طقق  قسک.

5 

 

 8 میرم عب  

پخیک درجک اوو با مصالک مارک خست  اری ازخست 

150kg/cm2  ازمح وط ری  وسمهت با اموراس ایجابی اق

 در ار دیوارهای مقابه تایق طقق  قسک.

6 

 

 157 میرمربع  

از مخ وط ری   250kg/cm2پ سیر اری با مصالک مارک 

وسمهت روی دیوارهای سهگ اری وخست  اری تا  طقق 

  قسک.

7 

 

 0.2 میرم عب  

سرپوش تا  از ا  ریت سیخدار با مصالک ساخت و صب 

( ازمخ وط 90*90*12)cmبک ابعاد  250kg/cm2مارک 

 ری  جغه  رش وسمهت طقق  قسک .

8 

 9 درجک اوو طقق  قسک. 14ساخت و صب زیهک ازسیق گوو  مقر  5 میرمربع   

 
 2 ح قک  

بک قطر  250kg/cm2ب وو  ا  رییی با مصالک مارک 

 و ی  میر .(سا یی میر وبک طو20)
10 

 
 1 میر  

درجک اوو وطهی 40ا   پالسیی ی س جوو  4تایک و صب  ه 

 برای هوا ش .
11 

 
 2 تدد  

ا   پالسیی ی درج اوو وطهی  4درجک  90تایک و صب زا وخم 

 برای هوا ش .
12 

 
 92 میرمربع  

م ی درجک اوو در  4تایق  اری توست ای وگام زرورقدار

 سک. ار ه ودیوار تا  طقق  ق
13 

 
 20 میرم عب  

پرا ک اطراف سه   اری از خاک  هد   د  ساحک معک تت  

  اری اق با اموراس ایجابی اق .
14 

 
 142 میرم عب  

ا یقاو خاک  هد   د  محه بسموو پاک  اری وجمع اوری بک 

 . 10kmفاص ک 
15 

 م                 ی اق     
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  راخ سا شباهي  ك باب ك  كتشاس ب اي م      عب مي م ک ساخ ه   م ا   اج اي احجاو پ  س  كاري ام

مالحظ

 اخ

   ـبــــــــ 
 اح  

   اس 
  فص الخ احجاو

 با

 ر 
مجب ع

 ی

ف  

  اح 

   
مش مك 

 ب

 ك   مش  93ك  س كاري  ه ابها  رزم ن  تم   و  س و  اهشقاس  اك اس ا ي فاص    580
1 

 
 

 
 

مش مك 

 ب

ازمخ  ط ر گجغ  ار  سب    ركار باو  953با مصا   مار     اهه    ب  س س خ 993

 پ  س  هاي   ب  طکق هقل  با ام راخ ا جابي اس.
2 

   

مش مك 

 ب

ازمخ  ط ر گ ر جغل   ش  سب    253 اهه    س خ  ار فاب  ك  ئي با مصا   مار   400

ارپ   با پ    بلب س س خ ب  ي اس   ر ارف ش ر  ه اب ر پا   ها ر  ر  گ ر س پ  

 ام راخ ا جاب  اس طکق هقل .

3 

   
مش مك 

 ب

ازمخ  ط ر گ  سب    953 ل   اری از ل  پخش   رج  ا س بامصا   مار   180

  ركار   ارهاي  ا  ي   ارجي ر پاراپ  باو   ب   با ام راخ ا جابي اس طکق هقل .
4 

   
   ها  ا ب   هبا لي   ب   بامصا   پ تش  اری    ارهای  ا    ر  ارج  ر سقف ر پا 1550 مش م ب 

 ازمخ  ط ر گ م     سب   با ام راخ ا جابي اس طکق هقل  . 953مار  
5 

   
پالسش ه  س    ب  بلب س  %933زهگبا      ارهاي  ا    ر سقف ر پا   هاي   ب    900 مش م ب 

 گ گل كاري اس با ام راخ ا جاب  اس ازرهگ  رج  ا س  ط ي.
6 

   
رهگبا    ارج      ارهاي   جي ازه ع    ر    س    ب   با ام راخ ا جاب  اس  650 مش م ب 

 ازرهگ  رج  ا س  ط ي.
7 

   
ازمخ  ط ر گ  933 ه    هصب س گ هبا ازس گ ك هي زر   ر ك با مصا   مارك  100 مش م ب 

  سب    ركار   ار ارجي   ب  طکق ملخصاخ هقل  با ام راخ ا جابي اس.
8 

   
ازمخ  ط  933ساهشي مش با مصا   مارك  2 ه    هصب س گ م م  ررك ب  ضخام   650  م ب مش

 ر گ  سب    ركاررا  ر ر را  پ    كف   ب  با  باو ام راخ ا جابي اس طکق هقل .
9 

   
ازمخ  ط  933 ه    هصب س گ م م  ررك ب  ضخام   ك ساهشي مش با مصا   مارك  25 مش م ب 

 اط اف پا   هاي  ا   ي با  باو ام راخ ا جابي اس طکق هقل .ر گ  سب    ركار
10 

   
مش مك 

 ب

 ف ص    ك كاري اس طکق هقل . 15ف ش جغل  ر ائ   ر ارف ش   ب  م    120
11 

   
مش مك 

 ب

 ف ص    ك كاري اس طکق هقل . 15پ كاري از  اك جغ  ار  ر ارف ش   ب  م    200
12 

.   
مش مك 

 ب

  ح ارخ  باو   سط      های  ل  پخش   م ا  سکد با ام راخ ا جاب  اس عا ق  ار ض 70

 طکق هقل .
13 

   
مش مك 

 ب

ازمخ  ط ر گ  سب    ركارز  اه   س اه  ا   گاو باو  953مصا   ه م  بامارك  50

   ب  با ام راخ ا جابي اس طکق هقل 
14 

   
م   زر ر   ار رج  ا س   كي  ا م ا س  5عا ق  اری ض  رط ب    سط ا   گاو   ال 650 مش م ب 

 اس  ركارباو    ب   با ام راخ ا جاب  اس
15 

.   
D40+70 مش 

:D50 

گ چ ه  ی  ا م ا س اس ب   27سا    هصب ها    ت  م       ف ل ازههن تا ر

 ( ب اي باو   ب  با ام راخ ا جابي اس .92x12cmسا  )
16 

   
 ج   رج  ا س ه  ي  ا م ا س اس  ركارس اه  پ اپ  طکق گ 27 ه    هصب ههن تا ر 40 مش م ب 

 هقل  با ام راخ ا جابي اس.
17 

   

 رج  ا س       ا م ا س اس م    هصب اهن PVC( 8333سا    هصب   ه ن های ) 95 مش م ب 

جام  ر   ل   پ    جا   ض  حل اخ     گ  ام راخ ا جاب  اس كار باو طکق ملخصاخ 

 هقل .

18 

   
سا    هصب  ر از  ت بي ازت بي  ار رج  ا س ر سي م   اهن جام  ر  فل مغ پ    30  ب مش م

  رهگبا ي ر غ ي س    ب  ازرهگ  رج  ا س با  باو ام راخ ا جابي اس طکق هقل .
19 

   

(  پ   ازپ  ف ل 83x80x2)mmسا    هصب  ر از  ف  ي ت كاخ ازپ  ف ل  3 مش م ب 

83x60x2)mm7ا ي س بي (  ر    كش ازجmm   7سا   اهx4)cm م   اهن )

جام ر  ك   م رهگبا ي ض  زهگ     م رهگبا ي ر غ ي ازم ا   رج  ا س با  باو 

20 
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 ام راخ ا جابي اس طکق هقل 

   
ازمخ  ط ر گ  سب    ركاركف  933 ه    هصب س ام ك  رج  ا س بامصا   مارك  60 مش م ب 

  جابي اس طکق هقل . ل اب ها  حباو ها با باو ام راخ ا
21 

   

ازمخ  ط ر گ  سب    933 ه    هصب  ا   از ا    رج  ا س  ط ي بامصا   مار   135 مش م ب 

ساهشي مش  با  باو ام راخ ا جابي اس طکق  293 ر ار   ارهاي  ل اب  حباو ب  ار فاع 

 هقل .

22 

   
مش مك 

 ب

 ك   مش . 23جب  ا ري  اهشقاس م ا  اضاف  ازساح  با فاص    40
23 

 24  ت  ه رما  في  اك 1 م ح     

 25  ت  كاهك    س خ  ار 4 م ح     

 26  ت  س خ گ س 1 م ح     

   
D40+70 مش 

:D50 

گ چ ه  ی  ا م ا س اس ب   27سا    هصب ها    ت  م       ف ل ازههن تا ر

 ( ب اي باو   ب  با ام راخ ا جابي اس .92x12cmسا  )
16 

   
گ ج   رج  ا س ه  ي  ا م ا س اس  ركارس اه  پ اپ  طکق  27 ه    هصب ههن تا ر 40  م ب مش

 هقل  با ام راخ ا جابي اس.
17 

   

 رج  ا س       ا م ا س اس م    هصب اهن PVC( 8333سا    هصب   ه ن های ) 95 مش م ب 

او طکق ملخصاخ جام  ر   ل   پ    جا   ض  حل اخ     گ  ام راخ ا جاب  اس كار ب

 هقل .

18 

   
سا    هصب  ر از  ت بي ازت بي  ار رج  ا س ر سي م   اهن جام  ر  فل مغ پ    30 مش م ب 

  رهگبا ي ر غ ي س    ب  ازرهگ  رج  ا س با  باو ام راخ ا جابي اس طکق هقل .
19 

   

پ  ف ل (  پ   از83x80x2)mmسا    هصب  ر از  ف  ي ت كاخ ازپ  ف ل  3 مش م ب 

83x60x2)mm 7(  ر    كش ازجا ي س بيmm   7سا   اهx4)cm م   اهن )

جام ر  ك   م رهگبا ي ض  زهگ     م رهگبا ي ر غ ي ازم ا   رج  ا س با  باو 

 ام راخ ا جابي اس طکق هقل 

20 

   
ازمخ  ط ر گ  سب    ركاركف  933 ه    هصب س ام ك  رج  ا س بامصا   مارك  60 مش م ب 

  اب ها  حباو ها با باو ام راخ ا جابي اس طکق هقل . ل
21 

   

ازمخ  ط ر گ  سب    933 ه    هصب  ا   از ا    رج  ا س  ط ي بامصا   مار   135 مش م ب 

ساهشي مش  با  باو ام راخ ا جابي اس طکق  293 ر ار   ارهاي  ل اب  حباو ب  ار فاع 

 هقل .

22 

   
مش مك 

 ب

 ك   مش . 23قاس م ا  اضاف  ازساح  با فاص   جب  ا ري  اهش 40
23 

 24  ت  ه رما  في  اك 1 م ح     

 25  ت  كاهك    س خ  ار 4 م ح     

 26  ت  س خ گ س 1 م ح     

 مــــــــــــــــــــــ  اس     



 

 

4 

 

 

 

اس ب اي م      عب مي ه   م ا   اج اي احجاو پ  س  كاري ام راخ  کك  هب ساهي  كاها   اس  س   ب  ك  كتش  

 مالحظاخ
 اح     ـبــــــــ 

   اس 
  بار   فص الخ احجاو

 ف   اح  مجب ع 

 
  

  ش   ارسش س مكبل ا تکاب  رج  ا س  953 ه    هصب با   ب  ي  1 پا  

 1 ا شا  ي.

 2   ش   ارسش س مكبل ا تکاب  رج  ا س ا شا  ي. 83 ه    هصب با   ب  ي  2 پا     

 3  ه    هصب كب   ف  ي مكبل ا تکاب  رج  ا س ت  ائي  ام ا س اس. 6 كب       

 4  ه    هصب كب   ا تشا    مكبل ا تکاب  رج  ا س ت  ائي  ام ا س اس. 1 كب       

 5  ه    هصب  ا رمكبل ا تکاب  رج  ا س ت  ائي  ا م ا س اس. 3 كب       

 6 بل ا تکاب  رج  ا س ت  ائي  ا م ا س اس. ه    هصب  سشل ی مه 10 كب       

 
  

(  رج  73X60)cm ه    هصب ا     س  سشل ي  مكبل ا تکاب ب  اب ا  10 ع  

 7 ا س ت  ائي  ام ا س اس.

 8  ه    هصب صاب س  اهي مكبل ا تکاب  رج  ا س ت  ائي  ا م ا س اس. 10 ع     

 9 ا تکاب  رج  ا س   كي  ام ا س اس. اهج هك ي مكبل 9 ه    هصب پا ل     9 ع     

 10 اهج هك ي  رج  ا س   كي  ام ا س اس. 3.5 ه    هصب ت ت   اس  33 ع     

 11  ه    هصب ه چ   اس ه م اهج هك ي  رج  ا س ت  ائي  ام ا س اس. 5 ع     

 12 اهج ب هجي  رج  ا س ت  ائي  ام ا س اس. 9/7 ه    هصب     هن 1 ع     

 13 اهج ب هجي  رج  ا س ت  ائي  ام ا س اس. 3.5 ه    هصب     هن 7 غ   

 14  رج  ا س  ط ي. PVCاهج 7 ه    هصب ك  ن ا خ  5 ع     

 15  رج  ا س  ط ي. PVCاهج 9 ه    هصب ك  ن ا خ  5 ع     

 16  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  2 ه     ب    هل  30 مش    

 17  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  9.5ل  ه     ب    ه 15 مش    

 18  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  9 ه     ب    هل  25 مش    

 19  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  9/7 ه     ب    هل  45 مش    

 20  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCاهج  7 ه     ب    هل  60 مش    

 21 ا س  ط ي. رج   Dكالس   PVCاهج  9 ه     ب    هل  28 مش    

 22  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCاهج  2 ه     ب    هل  30 مش    

 23  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  2 ه    هصب  اس  1 ع     

 24  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  9.5 ه    هصب  اس  2 ع     

 25  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  9 ه    هصب  اس  2 ع     

 26  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  2پ  ه   ه    هصب  1 ع     

 27  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  9.5 ه    هصب پ  ه   2 ع     

 
  

 2 ع  

 

  رج  ا س  ط ي. PPRCاهج  9 ه    هصب پ  ه  

28 

 29  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCاهج  7 رج 13 ه    هصب زاه  م   8 ع     

 30  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCج اه 7 رج 75 ه    هصب زاه  م   8 ع     

 31  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCاهج   9 رج 13 ه    هصب زاه  م   25 ع     

 32  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCاهج   9 رج 75 ه    هصب زاه  م   14 ع     

 33  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCاهج  2 رج  13 ه    هصب زاه  م   12 ع     

 34 سا    رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  2 ه    هصب زاه  م  4 ع     

 35 سا    رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9.5 ه    هصب زاه  م  8 ع     

 36 سا    رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9 ه    هصب زاه  م  18 ع     

 37 سا    رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9.7 ه    هصب زاه  م  48 ع     

 38  ك ط ف ت ري  رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9/7 ه    هصب زاه  م  40 ع     

 39  رج  ا س  ط ي.  PVC( اهج 7X4X4 رج  )13 ه    هصب س   هن  10 ع     

 40  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVC( اهج 7X3X4 ه    هصب س   هن  ) 12 ع     

 41 رج  ا س  ط ي.  Dكالس   PVC( اهج 7X2X4 ه    هصب س   هن  ) 8 ع     

 42  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVC( اهج 9X2X3 ه    هصب س   هن  ) 12 ع     

 43  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCاهج  9 ه    هصب س   هن  14 ع     

 44  رج  ا س  ط ي. Dكالس   PVCاهج  2 ه    هصب س   هن  12 ع     



 

 

5 

 

 

 

 

 

  تایک مواد واجرا  احجام پروسک كار  اموراس سیسیم  قكک دیگداق ها  گاز  برا  كودكسیاق برا  مدیریت تموم

 مالحواس
ت        م قی واحد  

 قیاسی
  مار  تفصیالس احجام

 فی واحد مجموتی

 1 تایک و صب لكالتوردرجک اوو ترك  یا معادو اق برا  كهیروو فسارگاز. 3 تدد   

 
  

 3 پایک

( سک  ع ک ئ  درجک اوو 80x80)cmتایک و صب دیگداق گاز  بک سای 

 وطه .
2 

 3 سا ی  میرمخصو  گاز 60 یم ا ج تایک و صب  یاک  6 تدد   

 4 ا ج درجک اوو ترك  یا معادو اق مخصو  گاز 0.5تایک وتمدید  ه  هه   8 میر   

 
  

 7 تدد

ا ج بر ج  درجک اوو ترك  یا معادو اق مخصو   0.5تایک و صب واو 

 گاز
5 

 
  

 4 تدد

ا ج درجک اوو ترك  یا معادو اق مخصو   0.5تایک و صب پیو د  هه  

 ازگ
6 

 
  

 6 تدد

ا ج درجک اوو ترك  یا معادو اق مخصو   0.5تایک و صب زا وخم  هه  

 گاز
7 

 
  

 5 تدد

ا ج درجک اوو ترك  یا معادو اق  0.5تایک و صب سک دهن  هه  

 مخصو  گاز
8 

 
  

 20 تدد

ا ج درجک اوو ترك  یا معادو اق برا   ه  0.5تایک و صب بست جسی 

 ا ج 0.5
9 

            ی اقم            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45 رج  ا س  ط ي.   PPRCاهج  9 ه    هصب س   هن  2 ع     

 46  رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9/7X1 ه    هصب س   هن  12 ع     

 47  رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9/7 ه    هصب س   هن  46 ع     

 
  

  2 ع  

 48  رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9.5X2 ه    هصب ب   ي 

 49  رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9/7X1 ه    هصب ب   ي  3 ع     

 50  رج  ا س  ط ي.  PPRCاهج  9/7 ه    هصب ا ش  سامي  25 ع     

 51  ه    اكباس س م  ر گ ب اي اط اف مت  پا پ ها 12 مش مك ب   

 

  

 233(  از ل  پخش   رج  ا س بامصا   مارك 83x80x80)mم ه س  4 ح ق 

ازمخ  ط ر گ  سب   بلب س ك  س كاري ر پ تش كاري  م   س پ ش 

 52 ي سا    طن با ام راخ ا جاب  اس.ت ه

 
  

ك  س كاري   پ كار مت  پا پ ها ي كاها   اس  س  هب ساهي ب   27 مش مك ب

 3.1x0.5x60)m) 53اب ا 

 مــــــــــــــ  اس     



 

 

6 

 

 

 

 

 

 تایک مواد واجرا  احجام پروسک كار  اموراس  قكک بر  تعمیر كودكسیاق برا  مدیریت تموم  م قوساس

 

 مالحواس

ت        م قی  
واحد 

 قیاسی
مجموت  مار  تفصیالس احجام

 ی

فی 

 واحد

 15  یت   
قاي (  یت دارم مه الس2X36Wتایک و صب  یت تراغ  یوق )

 درجک اوو تر ی یا معادو اق
1 

 18  یت   
(  واترپروف م مه السقاي 2X36Wتایک و صب  یت تراغ  یوق )

 درجک اوو تر ی یا معادو اق
2 

 7  یت   
درجک اوو تیهائ  یا معادو اق 100mmتایک و صب تراغ سقفی 

 1x18w-LEDمعک گرون 
3 

 12  یت   
( واترپروف 1X18Wتایک و صب  یت تراغ  یوق دیوار   )

 م مه السقاي درجک اوو تر ی یا معادو اق برا  سراییهک.
4 

 7  یت   
مكمه السقاي درجک  2X20Wتایک و صب تراغ ایمرجهس  الیت

 اوو تر ی یا معادو اق.
5 

 2  یت   
تایک و صب تراغ اگ یت الیت مكمه السقاي درجک اوو تر ی یا 

 معادو اق.
6 

 4 پایک   
درجک اوو تیهائ  یا معادو  100W-LEDورتایک و صب پروج ی

 اق.
7 

 6 تدد   
مكمه السقاي  10A/220V+Nتایک و صب سوچ ی تولک زیرپ سیر

 درجک اوو وطه .
8 

 6 تدد   
مكمه السقاي  10A/220V+Nتایک و صب سوچ ی تولک زیرپ سیر

 واترپروف درجک اوو وطه 
9 

 4 تدد   
مكمه السقاي  10A/220V+Nتایک و صب سوچ دوپولک زیرپ سیر

 درجک اوو وطه .
10 

 21 تدد   
درجک اوو وطه    16A/220V+Nتایک و صب سا ت زیر ار

 مكمه السقاي.
11 

 9 تدد   
واترپروف درجک اوو وطه   16A/220V+Nتایک و صب سا ت 

 مكمه السقاي.
12 

 4 پایک   
تایک و صب بخار  برق  یي فازدوكی واتک  درجک اوو ترك  یا معادو 

 مطابق ج یاس داد  واموراس ایجاب  اق.اق 
13 

   
 مت ی

 س
5 

ا ج پالسییك  درجک اوو پا سیا ی یا معادو  14تایک و صب هوا ش 

 اق برا  تسهاي ها.
14 

    3 
ا ج مكمه السقاي با سوچ اق درجک اوو  56تایک و صب بادپكک سقف  

 پاكسیا   یا معادو اق.
15 

 6 پایک   
دوسیسیمک  سامسو    BTU -12000  تایک و صب  ا یر هدیسن

 مكمه الساي درجک اوو  وریائی یا معادو اق .
16 

 1 پایک   
دوسیسیمک  سامسو    BTU -24000تایک و صب  ا یر هدیسن  

 مكمه الساي درجک اوو  وریائی یا معادو اق .
17 

 18 ( درجک اوو وطه .1x2.5)mm2تایک وتمدید سیم مسی ف سولی  1512 میر   

 19 ( درجک اوو وطه .1x4)mm2تایک وتمدید سیم مسی ف سولی  1470 میر   

 20 ا ج پالسیی ی درجک اوو وطه . 1تایک وتمدید پیپ  504 میر   

 490 میر   
ا ج پالسیی ی درجک اوو وطه  برا   0.5تایک وتمدید پیپ خرطم 

 سیم كس  درسقه.
21 

 22 (  درجک اوو وطه .1x16)mm2تایک وتمدید سیم مسی پو دار 15 میر   
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 23 (  درجک اوو وطه  .1x16)mm2تایک وتمدید سیم مسی بدوق پوش 15 میر   

 4 تدد   
م ی میردرجک اوو  20میروقطر 1تایک و صب سیق ارتی بک طوو 

 ترك  یا معادو اق برا  سیسیم گرو د.
24 

 5 تدد   
یم تایک و صب قف ي مس  درجک اوو ترك  یا معادو اق برا  سیس

 گرو د.
25 

   
كمت ی

 س
1 

تایک و صب كهیروو پیهه یي زو ک مكمه السقاي درجک اوو ترك  یا 

 معادو اق .
26 

 27 تایک و صب سموك دیدكیور درجک اوو ترك  یا معادو اق . 5 تدد   

 28 تایک و صب كالتا یت درجک اوو ترك  یا معادو اق . 3 تدد   

 29 رجک اوو ترك  یا معادو اق .تایک و صب هید دیدكیور د 1 تدد   

 30 تایک و صب سو دروسگهاو درجک اوو ترك  یا معادو اق . 4 تدد   

 185 میر   
  J-Y(st)Yتایک وتمدید سیم سیسیم فایراالرم  وع

2X0.8+0.8)mm2.درجک اوو ترك  یا معادو اق ) 
31 

   
كمت ی

 س
1 

  یا تایک و صب فیوزبكی سک لر  زیركارمعک اتوماس ها  تك

معادو 

1اق.

X80A/380V+15X20A/220V+6X16A/2)20V+3X10A/

220V+1X25A/220V) 

32 

 م                      ی اق     

 

 

 جدوو مقایسو   رخگیری مواد ساخیما   طقق مسخصاس  یه:

 مالحواس
ت        م قی واحد  

 قیاسی
  مار  تفصیالس مقدار

 فی واحد مجموتی

 

 1 میرمربع  

و صب سه   ما ازسه  كوه  زرد وردك با مصالک  تایک

ازمخ وط ری  وسمهت دركاردیوارخارج   100مارك 

 تعمیرطقق مسخصاس  قسک با اموراس ایجاب  اق.

1 

 

 1 میرمربع  

تایک و صب سه  مرمروررك بک ضخامت یي سا ی  میربا 

ازمخ وط ری  وسمهت دركاراطراف پایک  100مصالک مارك 

 ام اموراس ایجاب  اق طقق  قسک.ها  دایرو  با تم

2 

 

 1 میرمربع  

ساخت و صب درواز  ف    توكاس ازپروفیه 

80x80x2)mm 80( وپ ک ازپروفیهx60x2)mm ورویک كش )

( معک اهن جامکک یي 4x4)cmسای خا ک  4mmازجال  سیم  

ق م ر گمال  ضد ز   دوق م ر گمال  روغه  ازمواد درجک اوو 

 اق طقق  قسک با تمام اموراس ایجاب 

3 

 م                ی اق     
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 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 فورمه ها                                  عنوان فورمه ها

 تضمین آفر: تضمین بانکی   35فورمه امور ساختمان کوچک/

 اظهار نامه تضمین آفر   37فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    34امور ساختمان کوچک/فورمه 

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     38فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   31کوچک/ ساختمانی امور فورمه

 

 

 !  ار اخب  مقاو محش و ر اس              

 

 محش ماً:           

 

تهکویدار بشمول ,شبکه برق وشبکه آبرسانی تعمیر دومنزله  یامورات ساختمان ار ا   د ج          ط ام  م  اری      
 .مدیریت ملبوسات واقع شش درکچاه سپتیک و تعمیر کودکستان برای 

 
 ((MOD-1399-W –C0127-25105   ارای هبک   لخ ص         

 

  

 ب   ائ  اً ب  مقاو محش و  ق  م اس  .(صفح  ام راخ ف                                   ر    )        

 

 بااحش او

 

  ب ش  م ظف  ائ     ط ام  ها :         

 

9-  

2-  

9-  

- 

 

 

 خان آقا انجنیر )خیرخواه(انجنیر دگرمن کننده شرطنامه ترتیب 

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

 35فورمه امور ساختمان کوچک/
  ......................}نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 تدارکات رت دفاع ملی ، ریاستوزا}نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع

 5399/     /     {}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددتاریخ: 

 .}شماره درج گردد{  شماره تضمین بانکی آفر

 {5399   /    }منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ  ،...… ...............}نام مکمل داوطلب درج گردد{که  یافتیماطالع 

, ق ک بر  و ق ک  برسا ی تعمیر  یاموراس ساخیما    ار ا   تایک مواد واجرا  احجام پروسک كار  }جرای برای ا

 .مدیریت م قوساس واقع  ش درکتا ویدار بسموو تا  ستیی  و تعمیر  ود سیاق برای دومه لک 

  به شما ارائه نموده است..{ (2710C–W –9139-MOD-(25105-تحت اعالن تدارکات شماره .

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

بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ  .........}نام بانک درج گردد{بر اساس درخواست داوطلب، ما 

را  بعد از  ش هزار و نو صدو شصت دو افغانی دو میلیون سه صد ش، 2106962}مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{مجموعی 

 دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

 تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ (5)

 ر جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی د (5)

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

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

 ه چهل و نهم این قانون.در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماد (1)

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   

درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی  (1)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانتضمین اجرا طبق 

روز بعد از ختم میعاد  59( 5ارداد با داوطلب برنده؛ یا )( امضای قر5درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (6)
 ..............}تاریخ ختم آفر درج گردد{اعتبار آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 

 در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 691منتشره شماره این تضمین تابع مقرره 

 ................}امضای مسئول مربوط درج گردد{امضا: 

 .....................}مهر گردد{مهر: 

 اظهار نامه تضمین آفر
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 37فورمه امور ساختمان کوچک/

 قابل تطبیق نیست
 

 {                           }  شماره اعالن تدارکات:

   ه شرطنامه داوطلبی:شمار

 {وجود ندارد}  شماره آفر بدیل:

 1399/        /     }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{ تاریخ:

 

 .........................{                          }به: 

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

سر از  ................}تعداد سال درج گردد{ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت 

 وارد ذیل می باشد:محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل م ................}تاریخ درج گردد{

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ -2

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ -1

 و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛ اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه -4

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

روز بعد از  28این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا 

 آفر مان فاقد اعتبار می گردد.  ختم میعاد اعتبار

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

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

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

 ..........د{}مهر گردمهر :  

 

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

 34فورمه امور ساختمان کوچک/

  ................}نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک: 

 ...................ام و آدرس اداره درج گردد{}ن: ذینفع

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

 ....................}شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

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

یاد می شود، قرارداد شماره  "قراردادی"منبعد بنام ، که ..............}نام مکمل قراردادی درج گردد{حاصل نمودیم که اطالع 

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره  .......................سال درج گردد{ }روز، ماه ومؤرخ }شماره قرارداد درج گردد{ 
 عقد می نماید.  ..................}نام قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد{ انجاممحترم شما بمنظور 

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

را بمجرد  .................{ددبه حروف و ارقام درج گر 17مبلغ}به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه 

  های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

درج  18روز، ماه و سال}تاریخ ( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی 28این تضمین )

هر کدام که اول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ .................{گردد

 متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

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

 

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

 

 بانک{ }مهر

                                                 
 هماید{}ت مین  ههد  )با  ( مق غ  ک بیا گر فیصدی قیمت قرارداد را  ک بک اسعار قرارداد یا قابه تقادلک قابه ققوو ادار ک تقدیه  د  درج می17 

خمیهی ت میه میقا د. ادار  توجک باید دا ت  ک در موقع تمدید میعاد ت میه امور ساخیماقک تمدید  این ت مین را از ( روز بعد از تاریق ت28}این تاریق )18 
فورمک درج  با   بصورس  یقی ققه از خیم اتیقار ت مین اجرا درخواست  ماید. جات تایک این ت مینک ادار  یاددا ت زیر را در قسمت  خر پاراگراف این

 ( ساو در مقابه درخواست  یقی ادار  ققه از خیم اتیقار ت مینک موافقک میهماید"{1( ما  یا )6ن  ههد )با  ( بک ی  تمدید زماق برای مدس )میهماید:"ت می
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 کننده{ اکمال }مهر

 

 

 

 

 

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 38فورمه امور ساختمان کوچک/

 دراین پروژه پیش پرداخت قابل تطبیق نیست

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

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
 }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

منبعد بنام  }نام و آدرس قراردادی درج گردد{، کهاطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

}روز، ماه وسال درج گردد{ را که منبعد بنام مؤرخ }شماره قرارداد درج گردد{ یاد می شود، قرارداد شماره  "قراردادی"
ضیح مختصر امور ساختمان درج }نام قرارداد تو قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان

 گردد{عقد نماید. 

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

ن را بمجرد دریافت اولی{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}به درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت 

  گرفته باشد، به شما بپردازیم.

متذکره فوق باید توسط این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت 

 }شماره و محل حساب درج گردد{نمبرش دریافت شده باشد قراردادی به حساب 

مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه 

که بیانگر اینکه  پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت

 فاقد اعتبار میگردد.   {درج گردد 19روز، ماه و سال}( فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ 80)

                                                 
این ت مین را از  ( روز بعد از تاریق تخمیهی ت میه میقا د. ادار  توجک باید دا ت  ک در موقع تمدید میعاد ت میه امور ساخیماقک تمدید 28}این تاریق )19  

فورمک درج  با   بصورس  یقی ققه از خیم اتیقار ت مین اجرا درخواست  ماید. جات تایک این ت مینک ادار  یاددا ت زیر را در قسمت  خر پاراگراف این
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 اطاق تجارت بین المللی، میباشد. 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 }امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

 

 

 

 وافقتنامه قرارداد  فورمه م

 31فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل  59در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده }
آفر دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب  51ماده  3برای داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

طلبان، یا ودستور العمل برای دا 56دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  59بدیل مطابق ماده 
تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، 

  {جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.

 }نام و آدرس اداره درج گردد{میان  ...........}سال، ماه و روز درج گردد{ین موافقتنامه به تاریخ ا
 عقد گردیده است. ..............}نام و آدرس داوطلب برنده درج گردد{و ...........................

}نام و نمبر تشخیصیه اجراآت در قرارداد اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از 
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.  ...                 .... .........قرارداد درج گردد{

 این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

رتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بت .5
 می شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند. 

قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را  .5
 مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.

عهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، اداره نیز ت .3
 تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید. 

5.   
 

 طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

 .................پری گردد{ }خانه  مهر در حضور 

 .................}خانه پری گردد{ امضا، مهر، و تسلیم گردید

 .................}خانه پری گردد{   در حضور

                                                                                                                                                                         
است  یقی ادار  ققه از خیم اتیقار ت مینک ( ساو در مقابه درخو1( ما  یا )6میهماید:"ت مین  ههد )با  ( بک ی  تمدید زماق برای مدس  ک  قاید بیسیر از )

 موافقک میهماید"{
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 ...........................}امضا توسط نماینده با صالحیت اداره{  امضا الزام آور اداره:      

 ...................قراردادی{ ط نماینده با صالحیت}امضا توس امضا الزام آور قراردادی: 
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