
1 

 

                

 

 

 

 
 

 اسالمی افغانستان   جمهوری
 وزارت دفاع ملی

 تامینات، تکنالوژی و لوژستیکمعاونیت 
 تدارکاتریاست 

  ساختمانی آمریت تدارکات
تدارک امور ساختمانی کوچکمعیاری شرطنامه   

 
 

 

 

 

 ملیباز: ازروش

 .ه نمایدئیفر خویش را اراآرداوطلب مکلف است تابعد ازمطالعه شرطنامه خصوصی والیحه کانوت :
 
 

کابل 51خواجه بغرا ناحیه -آدرس اداره  
 

 (MOD-1399-W-C0152-22416) :شماره داوطلبی
 
 

   {بخش5}(:LOTSتعداد بخش ها )
.سستیکا اختیاری {9539منظورشده سال مالی  عادی بودجه (11452)کود}: بودجه  

 شمارۀ دعوت به داوطلبی:) 1 (
{33/9539 /    }تاریخ صدور:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د و پروسهههههی اههههه تر یمهههههبتی  ررمشبههههه را یهههههختی نر،تیهههههختی  نرسههههه  ا و سههههه   ب  اتر شی مهههههبی

ید و تر شهههی مهههب ب  ا ر شهههی و یابههه ع مبی هههی ا  تر  ا یجهههریر یم ههه ه پروسهههی اههه تر یمهههبتی  سههه 

یجههههریر یم هههه ه پروسههههی اهههه تر یمههههبتی  یههههختی نههههر، ر شههههی و م  هههه   ج ریرههههبت و ر شههههی مههههبید و 

 یجهههریر یم ههه ه پروسهههی اههه تر یمهههبتی  سههه   ب  ا دو ماههها سههه  خ   ج ریربت ههه  نهههریر مههه  ر  

 ملخبس    ظ ما)یعب ال     ی( ویقی یش دتک.

 

 

 عببما
 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 محتویات

 مقدمه

 دستور العمل برای داوطلبان  قسمت اول:

 صفحه معلومات داوطلبی  قسمت دوم:

 فورمه های داوطلبی قسمت سوم:

 شرایط عمومی قرارداد قسمت چهارم:

 شرایط خاص قرارداد  قسمت پنجم:

 مشخصات  قسمت ششم:

 نقشه ها  قسمت هفتم:

 بل احجام کاری قسمت هشتم:

 فورمه های قرارداد و تضمینات قسمت نهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمه

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

( میلیون 500کات الی )که قیمت تخمینی تدار نی کوچک ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختماالمللی ترتیب گردیده و توس

تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد  1با استفاده از وجوه عامه افغانی بوده و

 استفاده قرار می گیرد. 
 

ه و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردید

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

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

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

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

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

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

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

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

 گذاشته می شود، می باشد.
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 دستورالعمل برای داوطلبان قسمت اول:

 الف. عمومیات

ساحه  -1ماده 

 داوطلبی

 5قسمت  و داوطلبی صفحه معلومات مندرج یامور ساختمانامه را به منظور تدارک این شرطنداره ا 1.1
به این داوطلبی  یصادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش ها (شرایط خاص قرارداد )

و شرایط   صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  (Lot) بخش شمول نام و نمبر تشخیصیه هر
 . گرددمی درج خاص قرارداد 

شرایط خاص مندرجات و  صفحه معلومات داوطلبی ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجداوطلب برند 1.2
 تکمیل می نماید.  قرارداد

 : در این شرطنامه 1.1

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

 د؛وسط طرف مقابل می باشتاسناد دریافتی 

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

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

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

که این شرطنامه به منظور ر ساختمانی امووجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد 

  آن صادر گردیده است به کار می گیرد.

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

احل امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مر

در اختیار اداره گذاشته کمک ها و قرضه های که بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول 

 می شود، می باشد.

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اندداوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف  اداره، 1.1 فساد و تقلب -1ماده 

یت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعا

 افاده می نمایند: 

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

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار 

 دهد. 

هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال تقلب: ارتکاب  -2

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای 

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح 

 گردیده باشد.

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

 ا غیر مستقیم می باشد.داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم ی

اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه ایجاد  -5

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

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

ر یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می تبانی، اجبا

 نماید. 

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

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

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

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

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

فتشین موظف از جانب اداره فراهم سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  م

 نماید. 

داوطلب  - 4ماده 

 واجد شرایط
 

صفحه داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج  4.1
داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا  معلومات داوطلبی

یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می  ثبت در یک کشور بوده و

 گردد. 

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

این و سایر اسناد مربوط  صاتطرح، مشخکه  طرفبصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا  اگر 

شده  پیشنهاد داوطلبیمنحیث مدیر پروژه تحت این  با شخص که را ترتیب نموده و یا تدارکات

داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود. . باشد ارتباط داشته باشد

نظارت امور ساختمانی شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و 

   در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.  همچنین شرکت های متعلق به آن و گردیده

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

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

 صفحه معلومات داوطلبی مطابق مندرجات دارک تثبیت اهلیت خویش را است شواهد و م داوطلب مکلف 4.4

 .نماید ارائه
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اهلیت  - 5ماده 

 داوطلب 

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

 یند.  نمامی ، ارائه فورمه های داوطلبی 3قسمت  در مورد نیاز را ی ها

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

در مورد اهلیت  تجدید شدهمعلومات  ارزیابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در اهلیت صورت می گیرد. 

 استمرار یا تآیید تجدید د. ننمای ارائه می استمرار اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر خویش و یا

  درج میگردد.  3قسمت اهلیت در 

بر عالوه  در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را 5.1

می  3قسمت شامل ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات 2فقره ) 6و  5، 4، 1، 2اسناد مندرج اجزای 
 طور دیگر تذکر رفته باشد: صفحه معلومات داوطلبینکه در مگر اینمایند. 

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

 داوطلب باشد؛ 

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

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

پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا  مشابه در ت و اندازهییتجربه کاری با ماه -4

 . معلومات بیشتر با وی تماس گرفت برای کر طرف قرارداد که می توانقرارداد شده با ذ

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

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

 ؛اختصاص داده می شود

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

 ؛سال گذشته( 5در )مالیاتی 

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

، که بدون شمولیت پیش منابع مالی قابل دسترس( سایرو  رضه(اعتبارات )ق)دسترسی به 

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 آن دخیل  پنجدر  اختتام یافتهدعاوی در جریان و یا  در موردمعلومات  -9

 باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.  بوده

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

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

 ته باشد: طور دیگر تذکر رف ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در رعایت موارد زیر می باشد

 باشد؛برای هر شریک مشترک دستور العمل این  5ماده  1بند  شامل معلومات مندرج آفر -1
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 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

ود مو مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهن یدهمعرفی گردشریک اصلی یکی از شرکا منحیث  -4

 ؛ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد

 ؛شریک اصلی صورت میگیردبا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

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

 داراذیل را اهلیت  یبرای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیار ها شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

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

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

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

مطابقت با بمنظور ) صفحه معلومات داوطلبی مندرج د یعاچیدگی معادل در مو پیماهیت  ،اندازه

قرارداد که باشد(  نمودهتکمیل  راامور ساختمانی  فیصد( 70) داوطلب باید حد اقل این معیار

( فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیث 10تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از )

 شود؛ تجربه مد نظر گرفته

صفحه معلومات  تجهیزات مورد نیاز مندرجبه موقع اجاره(  و )مالکیتیک پالن دسترسی  -1
 ؛داوطلبی

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

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛ (1)اقل 

صفحه معلومات که کمتر از مبلغ تذکر رفته در انواع اعتبارات )قرضه(   یاو  سیالدارایی های  -5
پیش بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت نباشد و  داوطلبی

  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

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

 شده می تواند.  ه فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبنجر بم

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

فیصد معیار 100شرکا اهلیت  مجموع ارقام  ریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد وهر ش

( فیصد 40و شریک اصلی حد اقل )( فیصد 25هر شریک باید حد اقل ) ید.اهلیت را تکمیل نما

معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. 

توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه  قراردادی فرعی در تکمیل معیار هاتجربه و منابع 

 اشد. در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته ب

هر   -6ماده 

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

باشد منجر به رد تمام آفر  ه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریکارائ تر از یک آفرداوطلب بیشگاه 

در ک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشترا
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 از این امر مستثنی است. صورتیکه مجاز باشد 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و م ولیت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.1

را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل امور ساختمانی  زم جهت ترتیب آفر و عقد قراردادمعلومات ال

 به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

 شرطنامه 
 :می باشددستور العمل این  11 ماده بق ذیل و ضمایم صادره مطاقسمت های این شرطنامه شامل  9.1

 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:   

 2یتم: بل احجام کارقسمت هش  

 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 آدرس  10.1

در وز ( ر7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره ( روز در داوطلبی مقید 4داوطلبی باز و )

توضیح کتبی را به کاری در داوطلبی مقید روز ( 2کاری در داوطلبی باز و )( روز 1درخالل مدت )

را دریافت نموده اند بدون تذکر داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه 

                                                 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2
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 منبع درخواست ارسال میگردد. 

به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد  10.2

صفحه اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در 
 دعوت نماید. ،معلومات داوطلبی

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

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

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

هر  ( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد.4رمدت حد اکثر )بعد از جلسه، د

این  11گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده 

 دستورالعمل صورت می گیرد. 

تعدیل  -11ماده 

 شرطنامه
 یمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.اداره میتواند، در طول میعاد تسل 11.1

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

 نمایند. می تصدیق  را به صورت کتبیضمیمه  دریافتاند ارسال میگردد. داوطلبان 

قت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن و 11.1

 این دستورالعمل تمدید نماید. 21ماده  2میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 

 ج. تهیه آفر ها 

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

اسناد  -11ماده 

 شامل آفر
 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

 .ومات داوطلبیصفحه معلمطالبه شده در  موادسایر  -6

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

   می باشد.  قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد

ی را ارائه احجام کار مندرج بلداوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی  14.2
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قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده ارائه نشده باشد، نرخ و قیمت برای آنها نماید. اقالم که 

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. 

آفر وی غیر جوابگو  ،( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید10برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

تصحیح درج تاریخ  شده، تصحیح شده امضا و خط زدهدر صورت تصحیح، اغالط محسوب میگردد. 

  گردد. 

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

نرخ  ،در قیمت ها ،د تسلیمی آفرروز قبل از ختم میعا 28تحت این قرارداد قابل پرداخت  های مالی

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرها و 

شرایط عمومی  47ماده  احکامو  شرایط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4
. داوطلب معلومات باشندتعدیل میقابل آفر در جریان اجرای قرارداد  ی، نرخ ها و قیمت هاقراداد

 رائه می نماید. با آفر خویش ا توامرا  خاص قرارداد وشرایط عمومی  47 ماده الزم مندرج

و  آفر اسعار -15ماده 

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

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر 

 می باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر روز مندرج نرخ فروش د افغانستان بانک بادله، تمنبع نرخ  15.2

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

میعاد  -16ماده 

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

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار 90می تواند بیشتر از )ملی ن

کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی 

 روز بوده نمی تواند.  120میعاد اعتبار آفر بیشتر از 

وطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید در حاالت استثنائی اداره از دا

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

اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر 

از این امر مستثنی این دستورالعمل  17ماده یرات وارد نماید، حاالت مندرج تمدید شده خویش تغی

است. در صورت رد درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می 

 گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد. 

تضمین آفر  -17ماده 

اظهار نامه تضمین و 

 آفر 

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

 تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

ر مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سای صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  17.2

 ارایه گردد. تضمین آفر می تواند: صفحه معلومات داوطلبیاسعار قابل تبدیل مطابق 

                                                 
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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 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. هر گاه نهاد  -2

افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی  صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی

 مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را  ضمانت نماید.  

)فورمه های  9قسمت تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج  -1
می آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلی قرارداد و تضمینات(

 ترتیب گردد. 

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

 قابل پرداخت باشد. 

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

این دستورالعمل، حد  16ماده  2مطابقت با بند  درین آفر یا اظهار نامه تضممیعاد اعتبار تضمین آفر  -6

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

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

ضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، گردیده باشد، تمام آفر های که توام با ت

 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

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

ماده  2در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند  -1

 این دستور العمل؛ 16

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

این  28ماده  2ر در مطابقت با بند آف اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -1

 دستور العمل؛

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

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

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

اظهار نامه تضمین آفر باید بنام  ، تضمین آفر یاباشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6

 باشد.  (JV) داوطلب مشترک

 های آفر –18ماده 

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

رت اجراآت صو این دستور العمل 18ماده  2و  1احکام بند  بدیل طبق رفته باشد. در صورت قبولی آفر

 :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد یکی از گزینه های ذیل میگیرد و پذیرش
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 صرف در صورت که آفر اصلی 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 

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

 بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 

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

ناسب و دیگر جزئیات مربوط جهت پیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود م

 د.    نارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمای

شکل و  -19ماده 

 امضاء آفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

عالمه گذاری شده و به  "کاپی"ماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه عالمه گذاری ن "اصل"عالمه کلمه 

تسلیم گردد. درصورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل  صفحه معلومات داوطلبیتعداد مندرج 

 آن قابل اعتبار خواهد بود. 

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

این دستورالعمل امضا  5ماده  1ند ب 1در مطابقت با جزء  )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( داوطلب

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

 گردد.     

 ف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صر  19.1

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

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

توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا که در این صورت اصالح اشتباهات  اشتباهات داوطلب باشد.

  می گردد. 

 

 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 در صورت  20.1

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

پیروی می نماید. داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب از روش متذکره 



 

 

13 

 

 

 

  بنویسد. "کاپی"و  "اصل"سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه 

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

 باشد؛صفحه معلومات داوطلبی ه تدارکاتی در مطابقت به عنوانی ادار -1

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

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

 العمل.  

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

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

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

 العجل را ندارد.

  یعادم –21ماده 

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

 تسلیم گردند. داوطلبی 

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

این صورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب در طول  تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در

 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

 -21ماده 

انصراف، تعویض 

 و تعدیل آفرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با  داوطلب می تواند، 21.1

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 

 اطالعیه باید: این

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

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

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

 صورت گرفته نمی تواند.    سلیمی آفربعد از ضرب االجل ت تعویض یا تعدیل آفر ها 21.2

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

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

ج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین نمی تواند. انصراف در چنین حالت منت

 میگردد. دستور العمل برای داوطلبی  17آفر مطابق ماده 
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این ماده دستور العمل پیشنهاد می  با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتداوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 21.4 

 نماید. 

 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

 شاییگ آفر –24ماده 

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

تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت  صفحه معلومات داوطلبی تاریخ و زمان که در

 درج گردد.لبی صفحه معلومات داوطالکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 

 

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

قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را اعالم و بدون باز 

  شدن مسترد می نماید.

نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل )در  هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، 24.1

صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم 

موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند 

این دستور  22ماده  1نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند  قرائت می

این دستور العمل برای  21العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

 ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.  

این دستور  24ماده  1لسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند ج رویداداداره  24.4

 العمل تهیه می نماید. 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری،  24.5

 شفاف )اسکاشتیپ( می نماید.  امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ

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

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

 نماید. 

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

این دستور  14ماده  4پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی هر نوع العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد. 

علی  ی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد.ابتدای

الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر 

 جام دهد.مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را ان

 آفر توضیح –26ماده 

 ها

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

کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد 

ه شده بدون هر نوع توضیح ارائنماید. نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. رد
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ارزیابی و   -27ماده 

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

 اسب امضاء گردیده است؛بطور من -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، شرایط و  27.2

 می شود که:مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته 

 باالی حدود، کیفیت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ هتاثیر قابل مالحظ -1

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

 بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

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

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

 قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

 صورت گرفته نمی تواند.  ان داوطلببا سایر هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا  27.4

اد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارد 27.5 

 قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد. 

 تصحیح – 28ماده 

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

می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل اشتباهات حسابی بررسی  جهت تصحیحاز ارزیابی مالی 

 ذیل صورت میگیرد: 

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

 بود.

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

ح کدام عالمه اعشاری گراینکه ازنظر اداره به صورت واضم ردد.شده، قیمت مجموعی تصحیح میگ

در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده 

 و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

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

این دستور العمل اجرا  17ماده  5بند  2قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 

 می گردد. 

 در اسعار –29ماده 

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

با استفاده از  واحد پولی افغانی آفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد ا رداوطلب نرخ مبادله دیگری 
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صفحه مگر اینکه در میگردد.  ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و مندرج ادله مشخص شده نرخ مب
 طور دیگر ذکر گردیده باشد.  معلومات داوطلبی

 -10ماده 

ارزیابی و 

 مقایسه آفر ها 
 

ازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی آفر دارای ناداره  10.1

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

قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت 

ابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای ارزی

نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی 

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

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

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

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

 اند؛

میل بدیل در گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تک تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر -1

 این دستور العمل؛ 18شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت به ماده  حدود معقول قبالً تعیین

 5تطبیق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند  -4

 این دستور العمل؛ 21ماده 

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

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. 

شرایط   47مینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده در ارزیابی آفر، اثر تخ 10.1 
 مد نظر گرفته نمی شود. عمومی قرارداد، 

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

 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 ترجیح  11.1

 و.اعطاء قرارداد

 معیارات – 12ماده 

 قرارداد اعطاء

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

   اعطاء می نماید. 

 حق –11ماده 

 رد و آفر هر قبول

 آفر تمام یا یک

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

را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می 

رسمی به اطالع  مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور ر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخباشد مشروط ب
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 داوطلبان رسانیده شود.    ها

 – 14ماده 

 و اعطاء اطالعیه

 امضای

 موافقتنامه

  قرارداد

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

در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده صورتیکه قرارداد 

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

اداره نامه قبولی را بعد از کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  آنمنظوری 

یش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قبول آفر، پ

 به قراردادی پرداخت میگردد. یساختمان امورقیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت 
 

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

در طی  میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در 

 ( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید10مدت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یت اداره ویب سا 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 میگردند، نشر می نماید: تدارکات ملی و سایر

 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

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

 

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

دالیل نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر بصورت کتبی از اداره مطالبه 

 ائه می نماید. رتخاب آفر اعدم ان

تضمین  -15ماده 

 اجراء

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

)فورمه  8قسمت قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 
به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده  باشده اداره یا سایر اشکال قابل قبول ب های قرارداد(

 ، ارایه نماید.شده است 

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

بمنظور اجرای  خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیمقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک 

 تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.  این

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

 میگردد. نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 
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و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت   15.4

 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

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

باشد. فورم تضمین بانکی  صفحه معلومات داوطلبی. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج پردازد

 این شرطنامه می باشد.  9قسمت  تضمینو  فورمه های قراردادپیش پرداخت شامل در 

مرجع حل  -17ماده 

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

حق  -18ماده 

 شکایت داوطلبان
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا  18.1

کمیته بررسی گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 
 مشخص گردیده، ارسال نماید.حه معلومات داوطلبی صفکه محل و آدرس آن در   اداری

 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. { تدارکاتوزارت دفاع ملی ریاست  }اداره 

ـــام و شـــماره ایـــن داوطلبـــی  پروسهههی اههه تر یمهههبتی  ررمشبههه را یهههختی نر،تیهههختی )ن

 نرسههههه  ا و سههههه   ب  اتر شی مهههههبید و یجهههههریر یم ههههه ه پروسهههههی اههههه تر یمهههههبتی  

سههه   ب  ا ر شهههی و یابههه ع مبی هههی ا  تر  اتر شهههی مهههبید و یجهههریر یم ههه ه پروسهههی 

ر، ر شههی و م  هه   ج ریرههبت و ر شههی مههبید و یجههریر یم هه ه اهه تر یمههبتی  یههختی نهه

پروسههههی اهههه تر یمههههبتی  سهههه   ب  ا دو ماهههها سهههه  خ   ج ریربت هههه  نههههریر مهههه  ر   

   می باشد. دریک بخش  وقرارداد(.ملخبس    ظ ما)یعب ال     ی( ویقی یش دتک

 نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از:

(22416-C0152-W-1399-MOD) 

 { میباشد. قرارداد فی واحدنوع قرارداد }

دستور العمل  5.1ماده 
 برای داوطلبان 

   می باشد. { یوم 583بعد ازتاریخ عقدقرارداد به میعاد   ور ساختمان }ــــــــــــــتاریخ تکمیلی ام

دستورالعمل برای  1.1ماده 

 داوطلبان

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

  { می باشد. 1199سال مالی عادی بودجه منظورشدهاز ختیاریا سستیکا(22416)بودجویکود}پروژه 

دستورالعمل برای  4.1ماده 

 داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 {وروسی  سوریه،ایران }
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غیرواجد 1195ورهای متذکره مطابق به تعهد نامه مالی سال )البته اجناس مورد ضرورت قرارداد ازکش

 شرایط پنداشته میشود.

دستورالعمل برای  4.1ماده 

 داوطلبان

لست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل 

 دریافت می باشد:

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

دستورالعمل   5.16ماده 

 برای داوطلبان

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

 { "قابل تطبیق نیست" } 

 10جزء  75.1ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

موافقه  تی واداره تدارکا دهنده : درصورتیکه فرمایشفیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی
 بدهد .ازحجم قرارداد را میتواند به قراراداد فرعی  (بیست فیصد%13 )داشته باشد

دستورالعمل برای  5.4ماده 

 داوطلبان

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

  {قابل تطبیق است  تور العمل برای داوطلباندس 1.4لست مندرج ماده  }

دستورالعمل برای  5.5ماده 

 داوطلبان

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

 { ذیاًل قابل تطبیق استمطابق موادات مندرج }

 1جزء  5.5ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان 

 .باشدباید  افغانی (49187235)داوطلب در خالل پنج سال اخیر معامالت دوسال   حجم 

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

 2جزء  5.5ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان 

 تعداد پروژه های مشابه: 

( 44244219د مبلغ )( افغانی یامجموع دوقراردا32183323تطبیق وتکمیل یک قراردادحداقل  مبلغ )

ده  سال اخیر تطبیق و خالل افغانی می باشد بانوعیت ساختمان وپیچدگی مشابه تدارکات مورد نظرکه در

 .تکمیل گردیده باشد

                                                 
.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

ــه میگــردد  ــب تهی ــه توســط داوطل ــزات ضــروری ک شررر ت هررای شرراسه پروسرری داو   رری تجهی

وسرررر د  رایرررری گیررررری  سالکیررررتد سرررر د خریرررردد سرررر د گمررررر  دسک رررر  برررری ت یرررری اسرررر ا

 ساشی ری سورد نیاز پروژه سی اش د. 

لیسرررت  یررره شررراسه ساشررر یری نورررر بررری ساهیرررت ونوتیرررت پرررروژه برررادرنور داشرررت 

  میتد ت اژد سشخصات تخ یکی و سایر خصوصیات الزم سی اشد : 
 کار. لباسانتخاب - ۱

 ب هوای منطقه باشد.لباس باید مناسب نوع کاروهمچنین وضعیت ا-1

 کارباید مناسب اندام واندازه باشد. لباس -3

 نهاکم باشد.آهای لباس کارباید کوچک .حتی االمکان تعداد  جیب-4

مدیرتهیه وتدارک تجهیزات -انجنیران کنترول کیفیت ومصونیت کار)یکنفر( -انجنیر مسلکی )یک نفر( -
رغیرماهرنظربه لزوم دید ساحه کارگ -ارگر)یک نفر( )انجنیر(یاسرک معاون کارگرماهر یعنی  -)یکنفر( 

 .کار

 
 

 5جزء  5.58ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان
 سایر تعهدات داوطلب ال )نقدی(  یا انواع اعتبارات )قرضه(، خالصیمبلغ حد اقل دارائی های س

شامل )صورت داوطلبان اسناد بانکی {دراکونت نمبر خویش داشته باشدافغانی ( 9428843 ) مبلغ}

حساب یا اعتبار نامه های بانکی ( خویش را از تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم معیاد تسلیمی افر اراییه 

 نماید.

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

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  10.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردجهت دریافت توضی

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

سقیم تاسی ات د تک الوژی و لوژستیک وزارت دفاع س ی  ونیتسعا ریاست تدار ات  }

  {خواجی بغراء واقع گارد سابقی  

 {ساختمای امور اتتدارکامریت }

 {202اتاق 2منزل  جدیدبالک }

 (.3131264381تیلفون  نمبر ساختمانی امور تدارکات آمر نثاراحمد) نصرت(  } 

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

 تهیه آفرهاج.  

                                                 
 .ذف گردددر صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده ح8
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دستورالعمل برای  12.1ماده 

 داوطلبان

 گردد. ارائه می{  دری یا پشتو }آفر به زبان

دستورالعمل  6جزء  11ماده 

 برای داوطلبان

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

 این دستورالعمل. 56تضمین افر(درمطابقت با ماده -

 بل احجام کاری قیمت گذاری شده. -

 (.35افرداوطلبی نمبر) ،فورمه تسلیمی -

 . (31اسناد وفورم معلومات داوطلب) -

 ( :33فورمه نامه قبولی ) -

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

 کاپی جواز شرکت واساسنامه شرکت. -

 لست ماشینری ولست کارمندان کلیدی شرکت. -

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

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

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

براینکه موصوف ویا یکی از کارمندان ومدیران مربوطه وی مطابق  تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی- 
 ( قانون محروم نگردیده باشد.49ماده)

(طرزالعمل تدارکات یک نقل ازاوراق ثبت وراجستر مالیه، سند تصدیق 56( حکم )1مطابق فقره)
 دوره. نازتصفیه حساب مالیات اخری

وطلب مکلف است مکتوب تصفیه حسابات ( داNPA/PPD/No.16/1395متحدالمال شماره ) مطابق -
مالیاتی اخرین دوره ی قبل ازافرگشائی )صادره وزارت محترم مالیه (راضم افرخویش ارائه نماید.هرگاه 
تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب درجریان باشد ،وی میتواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات 

  ه نماید.مالیاتی )صادره محترم وزارت مالیه را ارائ

 ( باید ازطرف شرکت اسکاشتیب گردد.35،31،33جدول قیمت دار بل احجام کاری وفوم های )

 تمام اوراق شرطنامه توسط شخص مسول شرکت مهر وامضا گردد.

ی داوطلب (طرزالعمل قانون تدارکات درصورتیکه داوطلب درفورم معلومات13(حکم )4مطابق بند)
مالی وقرارداد های اجرا شده خویش متذکر نگردیده وبه ضم بودن این  ن سرمایهوازارائه معلومات پیرام

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

 39/53/5396(مورخ1993وفیصله شماره )  NPA/PPD/No-25/1397ل شماره متحدالما مطابق -
ین عقد قرارداد باادارات دولتی از منبعدتصدی هاوشرکت های دولتی حمیسیون محترم تدارکات ملی ک

 تضمینات آفرواجراءمعاف می باشد.

 کمیسیون محترم تدارکات ملی 19/55/5396(مورخ3551اساس فیصله شماره )به 

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

دستورالعمل  54.4ماده 
 ی داوطلبانبرا

 . } قابل تعدیل نیست{قیم قرارداد 

دستورالعمل 51.5ماده 
 برای داوطلبان

  می باشد.{افغانیواحد پول }اسعار 
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دستورالعمل 51.1ماده 
 برای داوطلبان

 می باشد.  { د افغانستان بانک}منبع نرخ تبادله اسعار 

دستورالعمل  52.5ماده 
 برای داوطلبان

  { می باشد. تقویمی (نودروز90)ازتاریخ بازگشائی آفراعتبار}میعاداعتبارآفر

دستورالعمل برای  17.2ماده 

 داوطلبان

فورمه های قرارداد و تضمینات   9تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت "آفر شامل
 ."صادر شده باشد

 افغانی صدو پنجاه و یکیک میلیون و دوصدو هشتادو پنج هزارو هفت، 1285751} مبلغ تضمین آفر 

 می باشد. {به شکل تضمین بانکی

 مینتض(بیست وهشت روز بیشترازمدت اعتبار افرباشد.)یعنی مدت اعتبار82ضمانت بانکی باید مدت)

(روز باشد. 112افرحداقل)  

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

  { می باشد.ویا اسعارقبول شده افغانی حد پولیواحد پولی تضمین آفر }وا

دستورالعمل برای  18.1ماده 

 داوطلبان
   .{ قابل قبول نیستآفر های بدیل } 

دستورالعمل برای  19.1ماده 

 داوطلبان
 .تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند

  {تمام اسناد دریک نسخه اصلی ارائه گردد} 

 .فر خویش را ارائه نمایدآطالعه شرطنامه خصوصی والیحه کارداوطلب مکلف است تابعد ازم -

 ج. تسلیمی آفر ها 

دستورالعمل   20.1ماده 

 برای داوطلبان

 .ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی 

 { قابل قبول نیست} 

 

 1جزء  20.2ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

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

 {ساختمانی امور تدارکات آمر (نثاراحمد) نصرت }جه: تو

وزیت  دف ع ملا  ر مش    رت  لب ر و لب س شک  س  ر یتا   مع و ش  ت }: آدرس

 {مقشم  بیجی نغریء ویقی گ تد س نقی  

  {(101) ( اتاق نمبر1منزل )جدید  بالک}منزل و شماره اطاق: 

 {(شهرکابل افغانستان25ناحیه )}شهر: 
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 2جزء  20.2ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

پروسی ا تر یمبتی  ) )C0152-W-1399-MOD-22416} نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی

ررمشب را یختی نر،تیختی  نرس  ا و س   ب  اتر شی مبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  

روسی ا تر یمبتی  یختی تر شی مبید و یجریر یم  ه پاس   ب  ا ر شی و یاب ع مبی ی ا  تر  

نر، ر شی و م     ج ریربت و ر شی مبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  س   ب  ا دو ماا 

  .)س  خ   ج ریربت   نریر م  ر   ملخبس    ظ ما)یعب ال     ی( ویقی یش دتک

 1جزء  20.2ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

     { بازنگردد.4/9239   /32   }ل از تاریخ رطنامه حاوی هشدار اینکه قبــپاکت ش 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 32/4/9239  قبل ازظهرمورخ(بجه 20:00ازنشراعالن الی ساعت ) :رهاـضرب االجل برای تسلیمی آف

 دراطاق افرگشائی. تدارکات ریاست 

دف نمایدافرهادر روز بعدی درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی تصا

 فرگشائی تسلیم وافرهابازگشائی  خواهد شد.آاعتبارازشروع رسمیات تاشروع ساعت 

دستورالعمل   21.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. { روز تقویمی نود (90) فرآفرگشائی آاز روز }ر ــــــمیعاد اعتبار آف

 آفر گشایی و ارزیابی د.  

  24.1ماده 

مل برای دستورالع

 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

 باشد.(می   دوشنبه روز) قبل ازظهر، (بجه10:00ساعت ){ 4/2399/ 23: }افرگشائی زمان و تاریخ

درصورتیکه تاریخ معین شده به روز رخصتی تصادف نمایدافرهادر روز بعدی درهمان ساعت تعین شده بازگشائی  خواهد 

 شد.

 11.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 (.15 سی ربلش ی    تجا )%ربلش ی  دی لا دتمق  -2

 (20یرا    ر دی لا ویرا    ر   تجا مقشم یفغ  س     دتمق  سی یرا    ر   تجا غشر مقشم )% -1 

 (NPA/PPD/C20/1396مط نق م ا یلب ع یب ته)

 (ما ن ی .%5دیوطلب دی لا ز  دتمق  سی دیوطلب دی لا ودیوطلب   تجا مقشم یفغ  س   ) -3

( دیت   و  م ع    نی دیی ن قریتدیدر فرعا دی لا ما ن ی   چر   و  ی  یرا ر دی لا  )ج      ر   تجا ایرا -4

 ( ما ن ی .5دتمق  سی س  ر یرا    ر   تجا )%

 ( ی ن متم مس فش  یبد.2 ردیوطلب مش بی   صرف یز تا یزیم ش زی  ررجشح م  تج فقره)

 هـ.  اعطا عقد قرارداد

 31.5ماده 
دستورالعمل 

 اوطلبانبرای د

 تضمین اجرای قابل قبول اداره، تضمین بانکی می باشد. 

یوم  (01می باشد، که بعد ازصدور نامه قبولی الی ) قرارداد منظورشده(   قیمت نهائی %5مبلغ) تضمین اجرا قرارداد
 ماده میگردد.آازجانب داوطلب برنده 

های دولتی از ارایه تضمینان افر و تصدیها و شرکت  NPA /PPD/No.25/1397نوټ : طبق اطالعیه شماره 
 اجرا کار معاف میباشد.



 

 

24 

 

 

 

 32.5ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 . {قابل اجرانیست}پیش پرداخت 

 38.5ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 {تدارکاتحشمت هللا "لطیفی" رئیس }

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

 {(شهر کابل افغانستان51ناحیه )شهر: }

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

  فورمه تسلیمی آفر   01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فورمه نامه قبولی آفر    01/ امور ساختمانی کوچک فورمه

 

 یمی آفر تسلفورمه 

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/

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

 {وزارت دفاع ملی تامینات،تکنالوژی و لوژستیکتدارکات معاونیت ریاست : }اداره

 (C0152-W-1399-MOD-22416)شماره داوطلبی: 
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شب را یختی نر،تیختی  نرس  ا و س   ب  اتر شی مبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  س   ب  ا پروسی ا تر یمبتی  ررم } :تدارکاتعنوان 

پروسی ا تر ر شی و یاب ع مبی ی ا  تر  تر شی مبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  یختی نر، ر شی و م     ج ریربت و ر شی مبید و یجریر یم  ه 

 {ج ریربت   نریر م  ر   ملخبس    ظ ما)یعب ال     ی( ویقی یش دتکیمبتی  س   ب  ا دو ماا س  خ   
 مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

 }شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت لزوم درج گردد{ و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 

 به  شرایط عمومی قرارداددر مطابقت به }عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد{ته و پیشنهاد اجرای نداش

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

 درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:پیشنهاد شده:  تخفیفات .1

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

را  است، را که قابل اج بل احجام کار}هر تخفیف پیشنهاد شده و  اقالم مشخص شده قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... (2)
 ؛با جزئیات آن مشخص کنید{

 م. نحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیرا م }مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد{ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 

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

فحه معلومات ص تضمین آفر مندرج یا اظهار نامه در صورت لزوم تضمین آفرو میعاد اعتبار در مطابقت با یله تصدیق می داریم که این آفر ما بدینوس
می باشد. یبداوطل  

  21ماده  1بند  ، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت بادستورالعمل برای داوطلبان  16ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

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

ای بموقع قرارداد ، بخاطر اجر دستورالعمل برای داوطلبان 15ماده  1بند  قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با آفرماهرگاه 

 فراهم می نمائیم؛

دستور العمل برای  4ماده  1ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 
می باشیم. داوطلبان   

ریم. ، ندادستور العمل برای داوطلبان 4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

دستور العمل  4ماده  4و  1ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 
شناخته نشده ایم. ، محروم برای داوطلبان  

 {                       }نام : 

 {                       }وظیفه: 

 }                       {                            تاریخ:                                    امضاء:
 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/



 

 

26 

 

 

 

لعمل برای دستور ا 5این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده 
داوطلب می تواند در جدول های موجود ردیف ها  استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلبان

صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب  و ستون های اضافی عالوه و

 تجدید شده را درج نماید. باید صرف معلومات 
 

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .2

 {                                } حالت حقوقی داوطلب: 1.1

 {                                          } محل ثبت:

 {                                      }: آدرش تجارتی

 {                        }: صالحیت نامه امضا کننده آفر

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

 

 2تعداد مطابق به جزء }جریان  حیث قراردادی اصلی درتعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده من 1.1
جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند 

  م بودن اسناد در جدول ذیل اشاره نموده اسناد را ضم نمایندهکذا داوطلب میتواند به ض،می باشد{گردد

  

 5ماده  5بند  1جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  1.4
مام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت لزوم ردیف اضافی دستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و ت

 {می باشد.عالوه گردد

 

 

نام طرف قرارداد و شخص  و کشور نام پروژه 

 ارتباطی

نوعیت امور ساختمان 

تکمیل شده و سال تکمیل 

 آن

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

 

 

 

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.6
 9 ماده 1بند  ودستور العمل برای داوطلبان  5ماده  5بند  4ه گردیده و نیز به جزء تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیم

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

 تعداد سالهای تجربه کاری نام  وظیفه    

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

 

 

   

 7جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده }قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.7
دستورالعمل برای داوطلبان به ضم بودن  20جزء  5.3ماده  با درنظر داشت می باشند.{شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد

   یش  نمیاند. آفر خو اسناد الزم اشاره و اسناد را ضم

تعداد سالهای تجربه  نام  وظیفه    

 کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

 

 

 

   

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

تشریح تجهیزات بشمول  نام تجهیزات   

)تاریخ ساخت و مدت 

 کارایی(

 تجهیزات حالت 

)جدید، خوب، کهنه، و 

 تعداد قابل دسترس(

ملکیت، کرایه، و یا خرید 

با ذکر طرف های مقابل 

 کرایه و خرید
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و  (قرضهانواع اعتبارات )، دسترسی به ی(نقددارائی سیال )میل نمودن معیار اهلیت: شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تک 1.9

داوطلب مکلف است لست . (          )فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه} یــــــــمنابع مال سایر اسناد

 و به ضم بودن اسناد الزم اشاره نماید. ید ی ارائه شده را نیز  ارائه نماتعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر ها

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

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

            )                                            ( 

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل }تبط به داوطلب:معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مر 1.11
 {گردد

 مبلغ منازعه  دلیل منازعه  طرف های دیگر  

 

 

  

 

 

  

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

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

 ( JVشرکت مشترک ) .1

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

 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

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

 گردد:

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

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

 شرکا می باشد؛

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

 نیازمندیهای اضافی  .3

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

 {                  }نام : 
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 {                  }وظیفه: 
 تاریخ:                         امضاء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 9نامه قبولی آفرورم ف

 03فورمه 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{

{                                                                    }: شرکت برنده که صادرمیشود ونمبرجواز ان به  

{                                                                                 }: داوطلب  آدرس  

ارائه شده  ود که آفرین نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع داده میشا

رقام و حروف }مبلغ را به امجموعی مبلغ به قیمت قطعی }نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{، برای تدارک  شما}تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ مؤرخ 
ت.طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده اس بنویسید{،  

 واد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به م10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

آن در  مایید، در غیرقانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم ن

ا قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شم  

                                                 
طلبان، در صورتیکه ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داو1طبق فقره ) 9 

د، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نمای

 منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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پروسی ا تر یمبتی  ررمشب را یختی نر،تیختی  نرس  ا و س   ب  اتر شی مبید و ) }:مشخصات تدارکات/ قرارداد

روسی تر شی مبید و یجریر یم  ه پ ب  ا ر شی و یاب ع مبی ی ا  تر  ایجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  س  

ا تر یمبتی  یختی نر، ر شی و م     ج ریربت و ر شی مبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  س   ب  ا دو 

 .ملخبس    ظ ما)یعب ال     ی( ویقی یش دتک عببما ن   ج ریربت   نریر م  ر  ی ماا س  

 (C0152-W-1399-MOD-22416)شمارۀ تشخیصیه تدارکات: 

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

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

{قراردادنهائی فیصد ازحجم  8}مقدار تضمین اجرای قرارداد:   

{ 9119/  /   }زمان عقد قرارداد:   

{ وزارت دفاع ملی تامینات تکنالوژی و لوژستیک ارکات معاونیتتدریاست  ئافرگشا تعمیر}مکان عقد قرارداد:   

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

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاریخ10

 

 

 

 سمت چهارم:  شرایط عمومی قراردادق

 طرفین قرارداد میمکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های  یک سند ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده داد،}شرایط عمومی قرار
  باشد.

در قرارداد های با باالمقطع  غیرات مندرج پا ورقی هات وروده گردیده و با ( استفادadmeasurementsاد های فی واحد )در قرارد این شرایط عمومی

 اده میگردد.  نیز استف

 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 اندشرایط عمومی قرارداد  44حوادث که در ماده  حوادث قابل جبران: -2

مدیر پروژه در مطابقت به بند  توسط تصدیق شده ییل امور ساختمانتاریخ تکمتاریخ تکمیل:  -1

 شرایط عمومی قرارداد.  55ماده  1

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

 . می باشد شرایط عمومی قرارداد  1ماده  2بند مندرج  قرارداد شامل اسناد  است. ساختمان 

                                                 
 .ظ میگرددمنحیث یادداشت های تدارکاتی حف این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  10
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برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده ی و: شخص یا شرکتی که آفر  قراردادی -5

 باشد. 

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

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

 باشد. 

 ویمی می باشند.روز تق: زرو -8

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

 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 به اکه بعد از: تصدیقنامه است نواقص رفعسند تصدیق  -11

 قراردادی صادر میگردد. 

شرایط   15ماده  1محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند قابل : میعاد میعاد رفع نواقص -12
 از آن تذکر رفته است.  خاص قرارداد

ژه بمنظور دیر پروتوسط مو تآئید شده : در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده نقشه ها -11

 اجرای قرارداد می باشد.

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

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

 ساحه کار فراهم میگردند.  

 ی باشد. : قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج مقیمت ابتدایی قرارداد -16

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

این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید می باشد.   شرایط خاص قراردادتخمینی تکمیل مندرج 

  ر نموده می تواند. یغیت یا تسریع توسط مدیر پروژه میعاد

، یاد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانبشمول مو مواد: تمام مواد خام -18

 استفاده میگردد. 

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

 بیولوژیکی باشد. 

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

مسؤلیت نظارت و  دیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده باشد و توسط اداره به عوض م

  ی را دارا باشد. مدیریت قرارداد امور ساختمان

21- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

  می باشد. شرایط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهکارساحه  -22
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ر مورد وضیعت سطح شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح د: ساحه بررسیگزارش  -21

 و سطح فرعی ساحه می باشد.

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

 توسط مدیر پروژه می باشد. 

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

 باشد. نمی ساحه  تسلیمیمصادف به تاریخ  لزوماً می نماید این تاریخ  ازآغامور ساختمان را 

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

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

شده و یا دور شده توسط صب ، نه شده، ساختشده : ساختمان دیزاینمؤقت های ساختمان -27

  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، آماده شامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29

ئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن )برمه کاری، نقشه ، مونتاژ، امور تزساختن ساحه، حفریات، نصب

زلزله و خدمات مشابه و امثال آن( است که مطابق مندرج برداری، تصویر برداری، تحقیقات 

قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر 

 نگردد.

 تفسیر -2ماده 

  

، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. شرایط عمومی قراردادر بمنظور تفسی 2.1

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

مدیر دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. معانی عادی  کلمات باشند.

 وضاحت ارائه می نماید.  شرایط عمومی قرارداد،رسش ها در مورد پروژه به پ

 اشارات در ،شرایط خاص قرارداددر صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در  2.2

، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور به امور ساختمانی شرایط عمومی قرارداد

به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان(  اشاره)به استثنای  یساختمان

 می باشد.  قابل تطبیق 

 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

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 ؛نقشه ها -7

 و  ؛بل احجام کاری -8

 از آن تذکر رفته است.   شرایط خاص قراردادسایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -9
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زبان و قانون  -3ماده 

 قرارداد
 است.  گردیدهبیان  شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  3.2

تصامیم مدیر  -4ماده 

 پروژه 
مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر در تصمیم  مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، 4.2

 تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداددر  اینکه طور دیگری

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

 های محول شده را فسخ می نماید.  یا مسؤلیت ها و مکلفیت

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

  قابل اجرا می باشد. تسلیمی

عقد قرارداد  -7ماده 

 های فرعی
صورتیکه قباًل در آفر  حت این قرارداد، دردر مورد اعطای قراردادهای فرعی ت باید اداره را کتباً  قراردادی 7.1

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 مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های 

 سازد. اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی

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

این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی  ،قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد

فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد 

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

سایر   -8ماده 

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

مشترکًا استفاده  می نماید. قراردادی  از آن تذکر رفته دادشرایط خاص قرارکه در تقسیم اوقات کار آنان 

داره تذکر رفته فراهم می نماید. ا کارتقسیم اوقات همچنان تسهیالت و خدمات را برای آنها طوریکه در 

 سازد. راردادی اصلی را از موضوع مطلع و قداده ر یمیتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغی

  انکارمند -9ماده 

 

 

 

 

 

 

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

، استخدام نماید. مدیر پروژه جدول  کارمندان کلیدیمدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 

یی آنها بطور قابل مالحظه معادل یا تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانا

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیباالتر از کارمندان کلیدی مندرج 

قراردادی اداره را از اخراج  راردادی را با ارائه دالیل نماید.می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 9.2

 اطمینان میدهد.  روز،  (7)در جریان اد و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قراردکارمند مذکور 

خطرات به  -10ماده 

  اداره و قراردادی
فته است، ر خود طوریکه در قرارداد تذکرمربوط خطرات  اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره 10.2

 . می باشند
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خطرات  -11ماده 

 مربوط اداره 
 صدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تذیل خطرات  11.1

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

 تجهیزات( که ناشی از:

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

 امور ساختمان باشد؛ یا 

در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص یا مداخله  مسئولیت قانونی تخطی از، غفلت (2)

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

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

منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را  زاین یا از اثر جنگ یا آلودگی کهیا خطرات ناشی از دی

 متاثر سازد.

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

ره ناشی از موارد ذیل ینکه مفقودی و خسامگر ا مربوط به اداره می باشد صالی صدور تصدیقنامه رفع نواق

 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 
اره به ملکیت )بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خس 12.1

الی صدور تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که  یتآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( از آغاز کار امور ساختمان

 مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 بیمه  -11ماده 

 
خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد  راتناشی از خطقراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل  11.1

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

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

 زیان یا خساره تجهیزات؛ -2

تآسیسات، مواد خام،و تجهیزات( مربوط به  ،یزیان یا خساره ملکیت )به استثنای امور ساختمان -1

 قرارداد؛ و 

 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در  پالیسی ،قراردادی 11.2
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 برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

صدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه الزم را بدین منظور فراهم در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و ت 11.1

قرض قابل پرداخت باالی ی حصول یا در صورت عدم پرداخت، و قیمت بیمه پرداخت شده را از قرارداد

 قراردادی  محسوب میگردد. 

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

 ن مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند. طرفی 11.5

گزارش  -14ماده 

 تحقیق ساحه
 

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

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید. 

پرسش ها  -15ماده 

در مورد شرایط خاص 

 قرارداد

  ، توضیحات ارائه می نماید.شرایط خاص قراردادپروژه به پرسش ها در مورد  مدیر 15.1

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

تاریخ  -17ماده 

 تخمینی امور ساختمان 

و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید  شروعکار  مه آغازنارا بعد از اخذ  یقراردادی کار امور ساختمان 17.1

 ، تکمیل می نماید. یی تکمیلتاریخ تخمین درشده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و 

تصدیق  -18ماده 

 توسط مدیر پروژه

مدیر پروژه  مؤقت می باشد بهکه نشان دهنده  امور ساختمانی  را ه هاقراردادی مشخصات تخنیکی و نقش 18.1

 می نماید. ارائهجهت تآئید 

 مؤقت می باشد.  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2

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

  متاثر نمی سازد.را های موقت 

   حاصل می نماید. مؤقت  یدیزاین امور ساختمانرا در  تتصدیق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادی  18.4 

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

 دند. توسط مدیر پروژه تآئید گر

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

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

را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را  یکشف، قراردادی امور ساختمان

 فرهنگی و تاریخی ئی هایداراقانون حفاظت از  10طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگبه اطالع 

 می رساند. 

ملکیت  -21ماده 

 ساحه

شرایط  مندرجتاریخ  دراداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را  21.1
اداره پنداشته  تقصیرشروع فعالیت های مربوط در در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر  خاص قرارداد

 قابل جبران می باشد.  عملیک شده که خود 

دسترسی به  -22ماده 

 ساحه 

ص ساختمانی را به مدیر پروژه  یا شخقراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار امور  22.1

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

دستور،  -21ماده 

 ش و بررسی یتفت

 ساحه باشد، انجام می دهد. در مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق  یرقراردادی تمام دسات 21.1

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

ته قراردادی توجه داشفرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 
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و بررسی  بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش که فساد و تقلب 60ماده  1باشد که مطابق بند 

ش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی یحق تفت 21ماده  2دولت از جانب قراردادی مطابق بند 

 گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.

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

( روز از اطالعیه تصمیم ، به مرجع حل 14اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان ) باشد، در نادرست

 ارجاع می گردد.  و فصل منازعات

 ، ارائه می نماید. ( روز از اخذ اطالعیه منازعه28مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان ) 24.2 

 ب. کنترول زمان 

 کاری پالن -25ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 را جهت تآئیدی به مدیر پروژه ارائه نماید.  ی، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانکاری

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

 باشد.  مول هر تغییر در تسلسل فعالیت هاآمده باالی زمان کار با قیمانده، بش

ه ئید ب، جهت تاشرایط خاص قراردادکاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.1

کاری تجدید شده در خالل مدت مشخص شده  نماید. در صورت عدم ارائه پالن مدیر پروژه ارائه می

و الی ارائه  معطل قراردادده شدهاز پرداخت بعدی  شرایط خاص قرارداد ندرجشرایط خاص قرارداد، مبلغ م

 ادامه می یابد. آن پرداخت  معطلیکاری تجدید شده،  پالن

. قراردادی می متاثر نمی سازدی قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را کار ئید پالنتا 25.4

کاری تجدید شده مدیر پروژه ارائه نماید. پالن  نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان تواند پالن 

  قابل جبران می باشد.  واقعاتاضافه کاری و کم کاری و نشان دهنده 

اریخ تمدید ت -26ماده 

 تخمینی تکمیل 

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

مصرف اضافی به  وقوعسبب که تسریع کار توسط قراردادی تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

 ی نماید. گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید موی 

 واقعاتد را با در نظر داشت اثرات 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 ارائه هشدار بموقع از قابل 

ادی بمنظور جلوگیری تآخیر، این تآخیر در بررسی جانب قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قرارد

 تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود. 

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

یق تسریع الزم از قراردادی مطالبه می نماید. در پروژه پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطب

صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تآئید 

 میگردد. 

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

 محسوب میگردد.  اضافه کاریمت قرارداد درج و اداره،  در قی

 -28ماده 

تآخیرسفارش شده 

 توسط مدیر پروژه 

را به  یپیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمان تاخیر دستور تآخیر آغاز یامی تواند مدیر پروژه  28.1

 دهد. قراردادی ب

جلسات  -29ماده 

 مدیرت

هدف از د. ننموده می توان، درخواست ادارینظور اشتراک در جلسات قراردادی از یکدیگر بمیا اداره  29.1

می  12ماده  1با حادثات مندرج بند برخورد باقیمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان اداریجلسات 
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 . باشد

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

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

 می گردد. 

هشدار زود  -10ماده 

 هنگام

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

، افزایش قیمت قرارداد، یا تآخیر انجام امور ساختمان یساختمانتآثیر منفی روی کیفیت امور ورود 

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. 

رتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات مدیر پروژه در حصه تبا قراردادی  10.1

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

 ج. کنترول کیفیت 

تشخیص  -11ماده 

 نواقص 

 

 

ردادی را مطلع می سازد. مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قرا 11.1

این بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برمال 

را که به باور مدیر پروژه دارای  یساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمان

 می نماید.  نواقص است، بررسی

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

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

 موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

تصحیح  -11ماده 

 نواقص

نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص  رفعژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد مدیر پرو 11.1

نواقص، تمدید  تکمیل رفعنواقص الی  ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفعآغا شرایط خاص قراردادشده 

 میگردد. 

رفع ان مشخص شده اطالعیه را در طول زماطالع داده شده توسط مدیر پروژه قراردادی هر نواقص  11.2

 رفع می نماید.  نواقص 

نواقص  -14ماده 

 تصحیح نا شده 

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

راردادی وضع مبلغ متذکره از تامینات قدر اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی 

   . می گردد

 د. کنترول مصارف 

بل احجام  -15ماده 

 11کاری

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

 میگردد، می باشد. 

ی مقدار امور ساختمان انجام بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برا 15.2

                                                 
بشکه  یری ط عببما قریتدید 17ساده  2با ب د یری ط عببما قریتدید 17ساده  1}در قرارداد با پرداخت باالمقطع به احجام  اری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ب د 11 

  یه تعویض گردد:
با فعالیت های  ج وع فع لش  یید بی سدیر پروژه ارائی سی نماید. فعالیت هایروز از ا الت 14تجدید نور شده خویش را درجریان  ج وع فع لش قراردادی  17ساده  1ب د 

 برناسی  اری هماه گی داشتی باش د. 
 ماید.  در صورت پرداخت برای سواد خام در ساحی بطور جداگانید قراردادی تس یمی سواد خام در ساحی را بطور جداگانی در جدول فعالیت ارائی سی ن17ساده  2ب د 
 

بشکه  یه  یری ط عببما قریتدید 18با ب د ا ساده  یری ط عببما قریتدید 18ر قرارداد با پرداخت باالمقطع به احجام  اری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ساده }د12
 تعویض گردد:

ر صورت تغییر جدول فعالیتد قیمت های جدول فعالیت تعدیه جدول فعالیت ج ت درج تغییر برناسی یا شیوه  اری بی صالحیت قراردادی صورت سیگیرد. د 18ب د ا ساده 
 تغییر نمی نماید{
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 شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد. 

تغییر  -61ماده 

 12مقدار

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

اضافه کاری  - 17ماده 

 و کم کاری

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

پرداخت  -18ماده 

های برای اضافه کاری 

 ها

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

شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های  روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان 7شده در جریان 

  ارائه شده را بررسی می نماید. 

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

 منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد  در صورتیکه نرخ ارائه شده  18.1 

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

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

 دثه قابل جبران پنداشته می شود. ارائه نگردیده و اختالف منحیث حا نرخکار گردد،  در تآخیر

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

 نمی باشد.  

تخمین  -19ماده 

 جریان پول نقد

یان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به ین جر، قراردادی تخم13کاری پالندر در صورت تجدید نظر  19.1

مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ 

 مبادله قرارداد تبدیل میگردد. 

تصدیقنامه  -40ماده 

 پرداخت ها  

ده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شبه قراردادی  40.1

 قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  

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

 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.  40.1

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

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

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

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

 از ( روز بعد10مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خالل مدت ) پرداخت ها در پیش پرداخت  41.1 پرداخت ها  -41ماده 

 . تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد

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

 تذکر رفته باشد. 

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

                                                 

 
 
 در قرارداد با پرداخت باالمقطعد بعد از برناسی  ارید جدول فعالیت اضافی گردد{ }13 
ه ارزش فعالیت های تکمیه شده جدول فعالیت }در قرارداد با پرداخت باالمقطعد این پاراگراف شکه  یه تحریر گردد: "ارزش  ار اسور ساختمانی انجام شده در برگیرند14 

 سی باشد"{



 

 

39 

 

 

 

 پرداخت صورت نمیگیرد. به آن گردیده و از جانب اداره  

قابل  وقایع -42ه ماد

 جبران 

 قابل جبران می باشد: موارد ذیل وقایع 42.1

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

 ننموده است. 

حت اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی ت -2

 این قرارداد را متآثر می سازد؛

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

 اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛

اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه  مالساختن یا اجرای آزمایشاتمدیر پروژه دستور بر -4

 ؛تثبیت نمی گردد ایش، نواقصآزم

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

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

ل دسترس مات قاب)بشمول گزارش های تحقیق ساحه(، معلو معلومات فرستاده شده به داوطلبان

 می باشد؛  عامه و بررسی عینی ساحه

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

  ؛الزم باشدسایر دالیل ایمنی یا  دالیل

نمی  داد عملزمان مندرج قراریا اداره در حدود  خدمات عمومیقراردادی ها دیگر، مقام های دولتی،  -8

 سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛ کهنمایند، 

 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

 قبل یکه سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمان در صورت وقوع حاثه قابل جبران 42.2 

 در موردمدیر پروژه تصمیم قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، 

 اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.  دازه افزایش قیمت قرارداد وان

توسط  به موقعدر 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 قراردادی، 

      سایرو  ،(BRTدر صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معامالت انتفاعی) را د مدیر پروژه قیمت قراردا 41.1 مالیه  -41ماده 

( روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. 28)مدت مالیات در میان 

قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً به مالیه قابل پرداخت در این تعدیل ناشی از تغییر 

 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.  47یا ناشی از حکم ماده  نگردیدهدر قیمت قرارداد منعکس 

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

شرایط  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. خاص قرارداد

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

 می نماید. 

و صدور تی، ورانتی و رفع نواقص تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرن 46.2

  تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد. 
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جریمه  -47ماده 

 تآخیر 

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

ر زمان معینه آن نگردد، موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان دقراردادی در صورتیکه 

تدارکات، و هشتم طرزالعمل جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد 

فیصد  10از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 

فسخ میگردد. پرداخت  ی قراردادشرایط عموم  15قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.   

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

یح هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصح

 می نماید. 

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

استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته 

که زمان اجرای آن را ردد. مدیر پروژه کار اجرا شده ، به قراردادی پرداخت میگشرایط خاص قرارداد است( 

 می نماید. تصدیق  هنوز فرا نرسیده است 

پیش  -49ماده 

 پرداخت 

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

، به قراردادی پرداخت می شرایط خاص قراردادندرج مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ م

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 تجهیز کردن به صرف برای پرداخت  پرداخت راقراردادی پیش  49.2 

الزم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت 

 یا دیگر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می نماید.  ها بمنظور موارد فوق،کاپی های انوایس 

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

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

 ، مد نظر گرفته نمی شود.، یا جریمه تآخیرمکافات

شرایط مشخص شده در  تضمین اجرای  لی آفر، روز بعد از در یافت نامه قبو 10در مدت داوطلب برنده  50.1 تضمینات -50ماده 
مدت  تضمین اجرا بهارائه می نماید.  قیمت قرارداد اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، خاص قرارداد

 ، دارای اعتبار می باشد. تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل( روز بعد از 28)

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

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

توسط های تآئید شده  را در فورمه تمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار اخقراردادی تمام امور س 51.2

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

 گردد. می 

 فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.  صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  51.1
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مصارف  -52ماده 

 ترمیم 

که در امور یا مواد خام  یزیان یا خساره به امور ساختمان نواقص رفعقراردادی بمصرف خود، مسؤلیت  52.1

رفع نواقص در صورت که  و ختم میعادکار تاریخ آغاز  مدت زمان میانرا در  ترکیب میگردد یساختمان

 دارد. ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را

 

 

 

 

 قرارداد  اختتامح. 

 یاز مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمان یعد از تکمیل امور ساختمانقراردادی ب 51.1 تکمیل  -51ماده 

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

 میگیرد.  ی را تسلیماختمانصدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور سبعد از ( روز 7اداره در جریان ) 54.1 تسلیمی  -54ماده 

حساب  -55ماده 

 نهایی 

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

قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت 

از جانب ل و صحیح کمبعد از دریافت حساب م( روز که 56دی را در جریان )باقیمانده نهایی قراردا

و  ات( روز جدول را که بیانگر تصحیح56، مدیر پروژه در جریان )آنتصدیق می نماید. در غیر  قراردادی

ارائه توسط قراردادی صادر می نماید.  در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره  راافزودی الزم 

مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و در مورد مدیر پروژه تصمیم گردیده، 

 تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید. 

رهنمود  -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت

 

 

 

 

 

 

شرایط خاص   مندرجتاریخ  دررهنمود های عملیاتی و مراقبت را  یا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  56.1
 ارائه می نماید. قرارداد 

شرایط خاص   تاریخ مشخص شده دررهنمود های عملیاتی و مراقبت  در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا 56.2
شرایط خاص  در از جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شدهقرارداد 
 اردادی پرداخت نمیگردد. به قر از پرداخت های باقیماندهقرارداد 
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 میگردد. قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ  57.1 فسخ قرارداد -57ماده 

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

توقف کار امور ساختمان در  ه این( روز توقف در حالیک28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -1

 از جانب مدیر پروژه تآئید نگردیده باشد؛ توقف کاری فعلی نشان داده نشده و  پالن

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

 نگرفته باشد؛

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

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

 مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛توسط اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده 

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

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

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

 توقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکهمدر صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فورًا  57.4

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

 فساد و تقلب -58ماده 

 

 

 

 

 

 

 

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

( روزه به 14ر اطالعیه )موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدو

 قابل تطبیق می باشد.  59ماده  5قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 

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

 اخراج میگردد.  شرایط عمومی قرارداد، 9ماده  1ند اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق ب
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  اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و  58.1

 ده می نمایند: اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افا

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

)کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار  15ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 دهد. 

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

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 اداره که به  16تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر -8

حت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول ت

 گردیده باشد.

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

 داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

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

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، 

 ده است لغو می نماید. تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردی

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.  

کات ( ماده چهل و نهم قانون تدار1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

حسابات، یادداشت ها و داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی 

سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم 

 نماید.

فیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا هیچ نوع فیس، مکافات، تخ 58.4

 ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود. اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر یا قرارداد

پرداخت  -59ماده 

 بمحض  فسخ

انجام شده  ارتوسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کتخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  59.1

فیصدی قابل تطبیق باالی  الی تاریخ صدور تصدیقنامه ورا بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده 

، را صادر می نماید. جریمه تآخیر شرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یکار امور ساختمان

پیش از کمتر دی اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردا

  قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد. ، پس تفاوت آن قرض پرداخت باشد

توسط اداره فسخ گردد،  قراردادی تخطیدرصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل  59.2

صدور  الی تاریخاخذ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت مبلغ مدیر پروژه تصدیقنامه 

   می نماید.را صادر  تصدیقنامه

                                                 
 } بی سقام رسم دولتی ا الق سیگردد. اصطالح "س فعت " و "سک فیت" سربو  بی پروسی تدار ات یا اجرای قرارداد سی باشد. 15 

 سی تدار ات را داشتی اندد ا الق سیگردد{}بی شر ت     ده های پروسی تدار ات )بشمول سقاسات دولتی(  ی قصد سازش یا  اهش سطح رقابت در پرو16 
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صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تآسیسات، در 60.1 ملکیت -60ماده 

 از ملکیت اداره می باشد.  یمؤقت، و امور ساختمان یتجهیزات، کار امور ساختمان

عدم امکان  -61ماده 

  تطبیق قرارداد

قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول  یتیکه امکان انجام امور ساختماندرصور 61.1

اداره یا قراردادی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد 

 ام کار انجام شده و پرداخت به تم ترکتوقف و ساحه را ماز اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، مه و کار ها تصدیقنا دریافتقبل از 

 صورت می گیرد. 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1 حل منازعه  -62ماده 

که ناشی یا مرتبط به بطور دوستانه را جهت حل منازعات حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادی  -1

 د. نرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهق

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

درصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صالحیت او تحت قرارداد یا تصمیم  -2

تصمیم مدیر کتبی از اطالع  دریافت ( روز بعد از14اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان )

 راجع میسازد.  شرایط خاص قراردادمندرج حل وفصل منازعات  جع مرپروژه، موضوع را به 

 حکمیت: 64.2

مرجع یا عدم اتخاذ تصمیم  مرجع حل وفصل منازعاتدر صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  -1

( 28( روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان )28در جریان ) حل و فصل منازعات

  . مطلع سازندذیصالح محاکم موضوع به  از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع روز
 
 

 

 

 قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

 { خانه پری مینماید. شرایط عمومی قرارداداداره این قسمت را جهت تکمیل }

مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 تعدیالت و ضمایم  مواد شرایط عمومی قرارداد

 الف: مسایل عمومی
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 قرارداد عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یری ط فرم  ش د   ه 

قهههریتدید  خشنتدید رررشهههب و جههه  اشهههر یهههری ط مههه بم یهههری ط  ههه   قهههریی هههن یهههری ط  م  

ت فرمهههه  ش گشر هههه ه و جبورهههه ه مرنبطههههی ( عهههه وه یز مههههبید م هههه تج  ه) فرمهههه  ش د  هههه 

 یری ط ع ه و    قریتدید متلف نی یجریر و رطخشق یری ط  را مشخ ی  . 

پروسهههههههی اههههههه تر یمهههههههبتی  ررمشبههههههه را یهههههههختی نر،تیهههههههختی  نرسههههههه  ا و ) هههههههبی  پهههههههرو ه ع

 ب  ا ر شههههی و یابهههه ع مبی ههههی سهههه   ب  اتر شی مههههبید و یجههههریر یم هههه ه پروسههههی اهههه تر یمههههبتی  سهههه  

تر شهههی مهههبید و یجهههریر یم ههه ه پروسهههی اههه تر یمهههبتی  یهههختی نهههر، ر شهههی و م  ههه   ج ریرهههبت ا  تر  ا

نههه   ج ریربت ههه  ی  تر یمهههبتی  سههه   ب  ا دو ماههها سههه  و ر شهههی مهههبید و یجهههریر یم ههه ه پروسهههی اههه

 .ملخبس    ظ ما)یعب ال     ی( ویقی یش دتک عببما نریر م  ر  
 {                                                                  22416}  -: كود

 { سیستیکا  از بودجی س وور شده تادی} -نوع بودجی:

 {  وزارت دفاع س یساختمانی  ریاستفرسایش ده ده : }

  سطابق پالن  اری  یوم(180) -:سعیاد اجرای قرارداد

 { توش ن زملا} -روش داو   ی:

 {پرداخت بی اساس فی واحدد }نوع قراردا

 {  سال1سیعاد گرانتی اسور ساختمانی: }  
 

 -معلب م   عببما : -2.0
ی  رررررررار سررررررروال وجرررررررود داشرررررررتی باشررررررردد انج یرررررررر یدر صرررررررورتیکی درسرررررررورد اسررررررر اد تخ یکررررررری د نقشررررررری  و الیحررررررر-1.1

نورررررارت    ررررررده سک رررررر  اسرررررت تررررررا شررررررر ت را  در سررررررورد  مرررررک وهمکرررررراری نمرررررروده و درصرررررورت لرررررر وم بررررررا توجرررررری 

بررررررا سشرررررروره وتفرررررراهم سرررررردیر پررررررروژه ) سرررررردیر قرررررررارداد ( و بررررررا درنورداشررررررت سع وسررررررات ارایرررررری شررررررده توسرررررر  شررررررع ات 

 سربو  در اسرع وقت برای ستع دسع وسات ارایی نماید. 

در صرررررررورتیکی نیررررررراز باشرررررررد ب رررررررابر س رررررررم برررررررودن توضررررررریحات انج یرررررررر نورررررررارت    ررررررردهد پرررررررالن  ررررررراری تعررررررردیه  -1.2

 گرددد سدیر پروژه سک   است پالن  اری را تعدیه وس ووری آنرا اخذ نماید. 

هرگررررراه توضررررریحات  ررررروری باشرررررد  ررررری تجدیرررررد پرررررالن  ررررراری نتوانرررررد زسررررران را ج رررررران نمایرررررد درایرررررن صرررررورت   -1.1

نورررررر انجیررررررر نوررررررارت    رررررردهد تسررررر یالت انج یررررررری ج وتررررررام سربو ررررری و سرررررردیر پررررررروژه ) سرررررردیر برررررا درنوررررررر داشررررررت 

 قرارداد ( حسب ل وم و سوجی بودن توضیحاتد زسان سورد نور قابه ج ران خواهد بود. 

سرجررررررع تمررررررراس درایرررررررن قرررررررارداد ریاسرررررررت اسورسررررررراختمانی وس کیت ررررررراد آسریررررررت تسررررررر یالت انج یرررررررری ونمای رررررررده  -1.4

 رای ازآغاز الی انجام  ار سی اشد.ریاست ا مال وخرید

( شررررررررركت ستع ررررررررد 10در اسررررررررور فرررررررروق در سرررررررردت زسرررررررران گرنترررررررر )  در صررررررررورت پرررررررریش آسرررررررردن ترررررررروار  -1.5

بررررری اسررررراس شررررركایات  تررررردار اتسكتررررروي رسرررررم  را از  ررررررف ریاسرررررت اسرررررور سررررراختما نررررر  و س كیت رررررا ویرررررا ریاسرررررت 

اسررررررور سرررررراختمانی سک رررررر  اسررررررت تررررررا سرجررررررع اسررررررتفاده ك  ررررررده دریافررررررت خواهررررررد ن      رررررر مود  سرررررردیر پررررررروژه و ریاسررررررت 

یررررررررروم  ررررررررراری  شرررررررررر ت ستع رررررررررد را احدرررررررررارو رسرررررررررما  استحدررررررررراری شرررررررررر ت را اخرررررررررذ نمایررررررررردد   1در سیعررررررررراد 

ی شرررررر ت د زسررررران احدرررررار سیتوانرررررد تغییرررررر نمایرررررد درصرررررورت تررررردم سراجعررررری بموقرررررع و یرررررا هرررررم بررررری تقاضرررررا سوجررررری

( یررررروم  2ت ترررررا در  ررررررف )در حاالتیکررررری شرررررر ت ستع رررررد بررررری وقرررررت زسررررران پاب رررررد ن اشررررردد  سررررردیر پرررررروژه سک ررررر  اسررررر

رسررررررما  سکتررررررروي را برررررری جانرررررررب شررررررر ت ستع رررررررد اصرررررردار نمررررررروده  حسررررررب شررررررررای  تررررررام قررررررررارداد ستع ررررررد سک ررررررر  

ی پررررررروژه را رفررررررع نمایررررررد در غیرررررر ر آن اداره فرسررررررایش ده ررررررده  بررررررا درنوررررررر داشررررررت سی اشررررررد نررررررواقد برررررری سیرررررران آسررررررده

ی برررررری قیمررررررت روز توسرررررر  ی هئیررررررت ف رررررر  سوجررررررود درسرررررراحشرررررررای  تررررررام قرررررررارداد ترررررروار  را برررررری اسرررررراس نوریرررررری

( شررررررركت ستع ررررررد برررررری اسررررررر 10نمرررررروده وسصررررررارف آنرررررررا از پ  رررررر ول گرنترررررر  )  ترررررررسیم ویررررررا سرررررراختمانشررررررركت دوم 

سقاسررررررات  یصررررررالح پرداخررررررت سی مایرررررردد  آنگرررررراه شررررررركت ستع ررررررد حررررررق شرررررركایت را نخواهررررررد داشررررررت . سرررررردت گرنترررررری 

ستع ررررررد وضررررررع و سطررررررابق  ( حجررررررم قرررررررارداد از  حوالرررررری10اسررررررور فرررررروق بعررررررد از تسرررررر یم دهرررررری یکسررررررال سی اشررررررد و ) 

  رزالعمه تدار ات بی حساي اسانت نگ داری سیگردد .

( از حجررررررم كررررررار پررررررروژه را برررررری شرررررركه قرررررررارداد فرترررررر  برررررری شررررررركت 20قرررررررارداد  اصرررررر   سیتوانررررررد الرررررر  )  -1.6

 شرای  تام قرارداد واگذار نماید.  7دیگر با درنور داشت ساده 

وسرررررر د  اسرررررر ادسالکیتد سرررررر د خریرررررردد سرررررر د گمررررررر  شررررررر ت هررررررای شرررررراسه پروسرررررری داو   رررررری سک رررررر  برررررری ت یرررررری -1.7

  رایی گیری ساشی ری سورد نیاز پروژه سی اش د. 
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

لیسرررت  یرررره شررراسه ساشرررر یری نورررر برررری ساهیرررت ونوتیررررت پرررروژه بررررادرنور داشرررت  میررررتد ت ررراژد سشخصررررات 

 تخ یکی و سایر خصوصیات الزم سی اشد : 

ره
شما

 

 رینوع ساشی 
 سشخصات تخ یکی و ت از 

 تعداد

ییپا 1 اسکواتور برای   دن  اری  1  پایی 1 

ییپا 1 ساشین تپک  اری  2  پایی 1 

ییپا 1 سیکسر  انکریت 1  پایی 1 

ییپا 1 تانکر آي 4  پایی 1 

 

درجرررری سررررانت  گریررررد  وحسررررب سکترررروي توقرررر   ررررار وزارت  +(5)درسوسررررم سرررررساه پررررائین تررررر ازس  ررررت  -1.8

 42سرررازید اسررور سررراختمانی ستوقررر  گردیرررده و حسررب شررررای  س ررردرج شرررای  ترررام قررررارداد) سررراده اسررور شررر ر 

شررررای  ترررام قررررارداد ( س حیررر  حررروادس قابررره ج رررران سحسررر وي گردیرررده  وسررردیر پرررروژه سک ررر  سی اشرررد ترررا 

قه ترتی رررات الزم را ج رررت تمدیرررد زسرررانی تکمیررره قررررارداد ) تعررردیه قررررارداد ( ق ررره از خرررتم سیعررراد قررررارداد  حررردا

 روز اتخا  نماید.  10

هرگررراه سررردیر پرررروژه وانج یرررر نورررارت    رررده احسررراس نمای رررد  ررری اوضررراع جررروی و درجررری حررررارت ازنگررراه  1.9

تخ یکررری و سسررر کی ستدرررمن  یفرررت باشرررد و درآی رررده  ررردام سشرررکه تخ یکررری و سسررر کی در پرررروژه وارد ن مایررردد  

 ابد.با درج نورشان درژورنال  ار اسور ساختمانی سیتواند اداسی ی

در هررر دو حالررت فرروقد سرردیر پررروژه سک رر  اسررت تررا بررا اصرردار سکترروي رسررمی سوضرروع را برری شررع ات  1.10

 سربو  و قراردادی ا الع دهد. 

بعررردازتاریق تقرررد قررررارداد ورسررریدن سوفقت اسررری  ریعررری سكتررروي از ریاسرررت سحتررررم اكمرررال وخریررردار  بررری  -1.11

تسرررر یمی سرررراحی از رررررف شررررع ی سربو رررری برررری  ریاسررررت سرررراختمان  وس كیت ررررا وصرررردور سکترررروي آغرررراز  ررررار و

ستع ررردد درسعیررراد كرررار  قابررره سحاسررر ی سی اشرررد. درحاالتیکررری سررراحی ب رررابر تواسررره سخت ررر  دروقرررت و زسررران آن 

بدسرررترس قرررراردادی قررررار نگیررررد د ایرررن اسرررر س حیررر  حررروادس قابررره ج رررران سحسررروي شرررده و سررردیر پرررروژه ق ررره 

روز ق ررره اتخرررا   10یرررد زسرررانی ) تعررردیه قررررارداد ( حرررد اقرررهاز خرررتم سعیررراد قرررراردادد ترتی رررات الزم را ج رررت تمد

 سی ماید. 

 ررراهش وافررر ایش حجرررمد تغیرررر شررررای  قررررارداد وتمدیرررد زسرررانی در قررررارداد سطرررابق سرررواد س ررردرج شررررای  -1.12

یررروم ق ررره از خرررتم سیعررراد  10ترررام قررررارداد و  رزالعمررره تررردار ات زسرررانی قابررره تط یرررق سی اشرررد  ررری حرررد اقررره 

د اجررررالت الزم سطرررابق بررری سرررواد س ررردرج شررررای  ترررام قررررارداد صرررورت گرفتررری وترتی رررات زسرررانی تکمیررره قرررراردا

و س وررروری هرررا الزم درسیعررراد تکمی ررری قررررارداد اخرررذ گررررد یرررده باشرررد. سررردیر پرررروژه و قرررراردادی هریرررک ب وبررری 

یرررروم ( ق رررره از تکمیرررره سیعرررراد قرررررارداد  10خررررود سک رررر  سی اشرررر د بررررا درنوررررر داشررررت سیعرررراد زسررررانی ) حررررداقه 

 الزم را سرتی نمای د. اجراات 

  شرای  است  ایی:

ی  اولررری از تمویررره وجررروه سرررالی  بعرررد درصرررورتیکی دونر)تمویررره    رررده سرررالی پرررروژه( بعرررد از سوافقررری .1

ازترررراریق سودرتقررررد قرررررارداد  الرررری زسرررران تکمی رررری پررررروژه خررررود داری  نمایررررد   بعررررد از ا ررررالع آسررررر 

سرررراتت  رررری  24سررررت در سرررردت اتطررررا  وس ورررروری هررررای الزمد ریاسررررت اسررررور سرررراختمانی سک رررر  ا

تمررراس تی فرررونی سررردیر پرررروژه را سط رررع نمررروده و الررری دو یررروم سکتررروي ارسرررال نمایررردد سررردیر پرررروژه 

سک ررر  اسرررت ترررا برررا تمررراس تی فرررونی سوضررروع را برررا قرررراردادی شرررریک سررراختی و برررا ارسرررال ا التیررری 

توقررر  یررروم بررری جانرررب قرررراردادید  رررار اسرررور سررراختمانی را  7)ایمیررره و سکات ررری ( در سررردت زسررران 

 دهد  قراردادی سک   است تا سطابق سفاد س درج این فقره تمه نماید. 

درصررررررورت دریافررررررت وجرررررروه ن رررررراد فرسررررررایش ده ررررررده و سوافقرررررری قررررررراردادی و اسررررررر سجرررررردد آغرررررراز 

 ارتوسررررر  آسرررررر اتطرررررا سربو ررررری بررررردون تغییرررررر فیررررراتد زسررررران تررررراخیر شرررررده س حیررررر  حررررروادس قابررررره 

 ی(  اقدام گردد.ج ران سحسوي شده و درسورد تعدیه ) تمدید زسان
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 مكلفش  فرم  ش گشر  ه : -1.0
یرروم 7قررراردادی سک رر  اسررت بعررد از دریافررت سکترروي آغرراز  ررار برردون تررًخیرد  ررارپروژه راتمررال  الرری ) -2.1

ورت برررروز  ررراری ( آغررراز نمایرررد واسرررور قررررارداد را سطرررابق پرررالن  رررار زسررران ب ررردی شرررده تکمیررره نمایرررد  در صررر

تواسررره سج ررررهد  غیرررر سترق رررید سسرررائیه اس یتررری و یرررا هرررم تواسررره دیگرررر  ررری باتررر  تررراخیر در آغررراز  رررار گررررددد 

ستع رررد سک ررر  اسرررت بصرررورت رسرررمی سوضررروع را بررری انج یرررر نورررارت    ررردهد سررردیر پرررروژه وریاسرررت اسرررور 

 ساختمانی و سک یت ا وشع ات سربو  درسیعاد فوق الذ را الع دهد. 

در صرررورتیکی سررراحی بررری قرررراردادی تسررر یمی داده نشرررودد  سیعررراد  2.1 ر تواسررره س ررردرج فقررررههرگررراه ب ررراب 2.2

تررراخیر شرررده بعرررد از تائیررردی انج یرررر نورررارت    رررده واسررر اد سوجررری س حیررر  حررروادس قابررره ج رررران سحسررروي شرررده 

 وقابه تعدیه  درسیعاد تکمیه پروژه سی اشد. 

شرررده  س ررردرج قررررارداد و یرررا هرررم پرررالن  ررراری قرررراردادی سک ررر  اسرررت سطرررابق پرررالن  ررراری زسررران ب ررردی  -2.1

ی انج یرررر نورررارت    رررده در سیعررراد تعیرررین شررردهد  رررار پرررروژه را تکمیررره نمایررردد درحررراالت تجدیرررد وس ورررور شرررده

غیررر سترق ررری د سج ررره و یررراهم سرررایر حرروادس س ررردرج شرررای  تمررروسی قرررراردادد سیعرراد تط یرررق پررروژه س ت ررری بررری 

 ران ( خواهد بود. دالیه سوجی قابه تعدیه) حاالت قابه ج 

یررروم  ررراری( بعرررداز خرررتم  رررار )سیعررراد قررررارداد و هرگونررری تمدیرررد زسرررانی 7قرررراردادی سک ررر  اسرررت الررری ) -2.4

س ورررور شرررده(  تمرررام پرسرررونه وتج یررر ات خرررویش را ازسررراحی خرررارج نمررروده وسررراحی را ازهرنررروع سرررواد اضرررافی 

سحرری  زیسررت وارد نگررردد  دریررن  و  افررات ایجرراد شررده درجریرران  ررار پررا   رراری نمایررد ترراهی  نرروع صرردسی برری

 سورد باید بی انج یر نوارت    ده وسسوولین ج وتام ا می ان داده شود.

قررررراردادی سک رررر  اسررررت ق رررره ازآغرررراز  ررررارد درجریرررران  ررررار )پیشرررررفت هررررربخش پروسرررری هررررای  رررراری  -2.5

انی) درسطابقرررت بررری پرررالن  ررراری و یررراهم پرررالن  ررراری تجدیرررد شرررده و س ورررور شرررده ( والررری خرررتم اسرررور سررراختم

درصررورت اسررور سرررت   برری سیعرراد رفررع نررواقد و گرانترری ( تمررام سرراحی راتکرری برررداری نمایرردد تکرری هررای 

باشررررد وبررررا  مررررره  هررررا یررررا GPSسرررراحات ضررررروری سی اشرررردد تکرررری هررررا بایررررد دارای ترررراریق دیجتررررالی ونکررررات 

 دار اخذ گردد. GPSسمارت  فون های 

را چررران  نمررروده  ررری گررر ارش سفصررره  (5.2)قرررراردادی سک ررر  اسرررت تمرررام تکررری هرررای س ررردرج فقرررره -6.2

حسررررب پررررالن  رررراری و یررررا هررررم پررررالن  رررراری تجدیررررد شررررده بررررا درنوررررر داشررررت سحاسرررر ی برررره احجررررام  رررراری برررری 

انج یرنورررارت    رررده ) انج یرررر تسررر یالت قعطررری سربو ررری ( و یرررا هرررم  وریکررری در قررررارداد سشرررخد سیگرررردد 

ت قطعررری سربو ررری بررری  سررردیرپروژه ) تحویررره داده وانج یرررر سرررذ ور بعرررد از سالحوررری و تصررردیق آسریرررت تسررر یال

سررردیر قرررررارداد ( اسرررر اد را تحویرررره ده رررردد هما رررران قرررراردادی سک رررر  اسررررت بعررررد از تکمیرررره اسررررور سرررراختمانی 

پرررروژه  ودرصرررورت لررر وم  یرررک  ررراپی از رهم مرررود هرررای حفرررر وسراق رررت و نقشررری هرررا الزم را بررری دسرررترس 

ه اسررر اد سترررذ ره بررری تعویرررق افتررراده و از پرداخرررت تاس یرررات شرررر ت الررری تکمیررر  2اداره گذاشرررتی ودرغیرررر حرررال 

ستررررذ ره قابرررره انتقررررال و برررراز پرداخررررت از   2پرداخررررت برررراز خواهررررد سانررررد  در حررررالتی ترررردم ارائررررید  پرداخررررت 

 بودجی سال سالی بعدی ن وده  و ض   سیگردد.

قرررراردادی سک ررر  اسرررت گررر ارش سفصررره  ازپشررررفت اسرررور سررراختمانی را برررا درنورررر داشرررت پرررالن  رررارید  -2.7

( سررردیریت ت وررریم Formatی انج یررر  نورررارت    ررردهد سطرررابق نمونررری ) ررراری تجدیرررد شرررده  وس ورررور شررردهپرررالن 

واداره وقرررررارداد سرررراختمان  رررری فارسررررت آن ضررررم شرررررای  هررررذا سی اشررررد بعررررد ازتائیرررردی  انج یرنوررررارت    ررررده  

 ترتیب و ج ت اجرای پرداخت  ارایی نماید.  2.6وسواد س درج فقرۀ 

ی  رررار را ازدسرررترس ترررام س فصررره نمایرررد تررراهی  نررروع صررردسی بررری پرسرررونه سررراحیقرررراردادی سک ررر  اسرررت  -2.8

ج وتاس رررای سربو ررری نرسررردد درصرررورت هرنررروع صررردسی بررری پرسرررونه ج وترررام هرررای اردوی س ررری قرررراردادی 

 تحت پیگیرد قانونی تدم  رتایت سصونیت ساحی  اری قرار خواهدگرفت.
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

رت نیررررراز بررررری تجدیرررررد پرررررالن  رررررارید قرررررراردادی سک ررررر  اسرررررت  ررررری بعرررررداز ا رررررالع در صرررررو -2.9

یررررررروم  ررررررراری( درجریررررررران قررررررررارداده وانج یرررررررر 2رسرررررررمی انج یرررررررر نورررررررارت    رررررررده را در ررررررری )

(یرررررروم  رررررراری نوریررررررات سسرررررر کی خررررررویش را بصررررررورت  2نوررررررارت    ررررررده در سیعرررررراد زسررررررانی) 

اخررررررذ نمایررررررد و تحریررررررری  ارایرررررری وتصرررررردیق آسریررررررت تسرررررر یالت انجی یررررررری قطعرررررری سربو رررررری را 

یرررررروم سرررررردیرپروژه ) سرررررردیرقرارداد ( و ریاسررررررت اسررررررور سرررررراختمانی را ق رررررره از  10س سرررررر تا الرررررری 

 تکمیه فیصد های س درج برای پرداخت رسما  سط ع نماید.

در صررررررورت ترررررردم توافررررررق جرررررران ین درسررررررورد تجدیررررررد پررررررالن  رررررراری  وسرررررروارد قابرررررره س ازتررررررید 

وشررررررع ات سربررررررو  برررررروده  سرجررررررع حرررررره س ازترررررری تخ یکرررررری وسسرررررر کی ریاسررررررت اسررررررور سرررررراختمانی

یررررروم  7 ررررری بعرررررد از دریافرررررت سکتررررروي رسرررررمی سوضررررروع قابررررره س اقشررررری و س ازتررررری را الررررری سررررردت 

حرررررره وفصرررررره نمرررررروده وجرررررران ین قرررررررارداد برررررری اجرررررررا وتط یررررررق آن سک رررررر  سی اشرررررردد درصررررررورتیکی  

ت  یررررررت گررررررردد ادتررررررای  قررررررراردادی سوجرررررری باشرررررردد ایررررررن حالررررررت س حیرررررر  حرررررروادس قابرررررره ج ررررررران 

تکمیرررررره قرررررررارداد تعرررررردیه خواهررررررد گردیررررررد. درصررررررورت نادرسررررررت شررررررمرده شررررررده وسیعرررررراد زسررررررانی 

بررررودن ادتررررای ستع ررررد  رررروری  رررری  ایررررن اسررررر باترررر  تدرررریع زسرررران برررررای تکمیرررره پررررروژه گرررررددد 

سیعرررراد تکمیرررره پررررروژه  مررررافی سررررابق قابرررره تط یررررق برررروده وبرررررای ستع ررررد ازجانررررب ریاسررررت اسررررور 

 ساختمانی توصیی ناسی اصدار خواهد یافت.

برررررا درنورررررر داشرررررت شررررررای  ترررررام قررررررارداد بصرررررورت سررررراهوار  قرررررراردادی  سک ررررر  اسرررررت -2.10

راپررررررور پیشرررررررفت  ررررررار را بعررررررد ازتصرررررردیق انج یررررررر نوررررررارت    ررررررده  برررررری ریاسررررررت سرررررراختمانی 

)سررررررردیریت تمررررررروسی تقرررررررد قررررررررارداد وسررررررراختمان ( ج رررررررت اجررررررررای پرداخرررررررت  رسرررررررما  ارسرررررررال 

( روزاسررررررر اد سترررررررذ ره را 5نمایررررررردد شرررررررع ی سربو ررررررری سک ررررررر  سی اشرررررررد ترررررررا در سررررررردت زسررررررران )

ی و درصررررررورت نیرررررراز برررررری اصررررررالح باشررررررد برررررررای  تکمیرررررره اسرررررر اد الزم رسررررررما  شررررررر ت بررسرررررر

( یررررروم سط رررررع نمایرررررد وستع رررررد سک ررررر  اسرررررت برررررا تفررررراهم انج یرنورررررارت    رررررده  2ستع رررررد را الررررری )

یررررروم اسررررر اد را بعرررررد از ررررری سراحررررره اداری ارایررررری نمایرررررد. پرداخرررررت هرررررا بجانرررررب شرررررر ت  10الررررری 

شرررررررر ت صرررررررورت خواهرررررررد گرفرررررررت.  یررررررروم بعرررررررد تکمیررررررره اسررررررر اد انررررررروایی 10حرررررررداقه درسررررررردت 

درصرررررررورتیکی شرررررررر ت ستع رررررررد نتوانرررررررد اسررررررر اد الزم را بصرررررررورت سررررررراهوار بررررررری جانرررررررب اداره 

 ارائی نمایدد اداره در حصی تعویق در پرداخت و سایر سوارد سسؤل نخواهد بود. 

پرسرررررررونه شرررررررر ت س ررررررر ی برررررررا یونیفرررررررورم سررررررریفتی )ایم ررررررری( از ق یررررررره ) رررررررالهد واسرررررررکتد -2.11

د گوشرررررری سحررررررافوتی وساسررررررک وغیررررررره( برررررروده وبرررررردون ل رررررراس برررررروت سررررررفتید تی ررررررکد دسررررررتکش

ایم ررررری درسررررراحی اجرررررازه  رررررار داده نشرررررود وهما ررررران وسرررررایه  مرررررک هرررررای اولیررررری    رررررید وسرررررایه 

ا فائیررررری )آلررررری ضررررردحریقد سرررررطهد بیرررررهد    ررررردد بی رررررر خرررررالی بررررررای آي وغیرررررره( ولوحررررری هرررررای 

  فیتررررری ره مرررررودی وتالسررررری هرررررای  سررررریفت  را درسررررراحی كرررررار داشرررررتی باشرررررد وسررررراحی كرررررار را توسررررر

 سوانع با تالیم هشدار احا ی نماید.

یرررررروم  رررررراری( بعررررررد از تسرررررر یمی سرررررراحی  ررررررارد 1قررررررراردادی سک رررررر  اسررررررت تادرجریرررررران ) -2.12

لیسرررررت  ارس ررررردان    یررررردید  ارس ررررردی اسرررررکورتد  ررررراپی ترررررذ ره و رررررارت هرررررای هویرررررت شررررران را 

برررررا   رررررر نقررررره سطرررررابق بررررری اصررررره س رررررر واسدرررررا شرررررده توسررررر  رئررررریی ویاسعررررراون شرررررر ت ترتیرررررب 

ولیسررررررت وسررررررای  شخصرررررری  و رایرررررری را بررررررا درج نوتیررررررت واسررررررطید نم رپ یررررررت وشاسرررررری نمرررررروده 

نم رررررر با رررررراپی جررررررواز سرررررریر واسررررررطی  والیسرررررر ی دریرررررور سربو رررررری ت یرررررری نمرررررروده و ج ررررررت اخررررررذ 

 جواز دخول بی قطعی سربو ی  تس یم نمای د . 

ستع رررررد سک ررررر  اسرررررت افرررررراد )  رررررارگر سررررراهرد غیرررررر سررررراهر ویرررررا هرررررم روزسررررر د( خرررررویش – 2.11

ی بررررا صرررررالحیت ُس ررررر واسدررررا شررررده از جانررررب شررررخد سسررررؤل ویررررا هررررم  نمانیرررردهرا  رررری جرررردول 

خررررررویش برررررری قطعرررررری سربو رررررری ویررررررا نو ریرررررروال دروازۀ ورودی ه گررررررام اسررررررکورت تسرررررر یم نمایررررررد  

هما رررررران ستع ررررررد سک رررررر  اسررررررت برررررررای آنعررررررده از پرسررررررونه )   یرررررردید  ررررررارگر سرررررراهرد  ررررررارگر 

برررررا تکررررری سشرررررخد غیرررررر سررررراهرد دریورهرررررا ( برررررا ُس رررررر واسدرررررا رئررررریی شرررررر ت  رررررارت هویرررررت 

برررررا قیرررررد پرررررروژه ترتیرررررب نمررررروده وافرررررراد سترررررذ ره سک ررررر  اسرررررت  رررررارت هرررررا را بررررری گرررررردن خرررررویش 

  وری آوی ان نمای د  ی ش اسایی شان بصورت دقیق سمکن باشد. 
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شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

وش در صرررورت برررروز هرررر نررروع سشرررکالت اس یتررری برخاسرررتی از پرسرررونه ستع ررردد سسررروولیت برررد 2.14

 رئیی و سعاون شر ت بوده وبا آن ا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

قرررراردادی سک ررر  اسرررت آنعرررده از نواقصررری را  ررری در جریررران قررررارداد توسررر  انج یرررر نورررارت  2.15

   ررررده ب ررررابر اهمررررال ستع ررررد برسالسیگرررررددد برررردون پرداخررررت از جانررررب اداره رفررررع نمایررررد هکررررذا رفررررع 

 ه ج ران ن وده وتحت سیعاد تکمیه قرارداد سحاس ی سیشود. نواقد ستذ ره س حی  حالت قاب

ستع ررررد سک رررر  اسررررت بررررا درنوررررر داشررررت شرررررای د سیعرررراد س رررردرج قررررراردادد ساهیررررت و نوتیررررت   2.16

ی ا مرررال برسررراندد شرررر ت ستع رررد سک ررر  اسرررت تج یررر ات وس رررابع قررررارداد پرررروژه سترررذ ره را بررری پایررری

ا   رررق سشخصرررات تخ کرررید نقشررری هرررا وسرررطوح بشرررری سرررورد نیررراز بررررای اسرررور سررراختمانی سربو ررری ر

جغرافیرررررایی درنورررررر گرفتررررری وپرررررروژه را تکمیررررره نمایرررررد  درصرررررورت نیررررراز اداره بررررری تسرررررریع اسرررررور 

سررراختانی ویرررا افررر ایش  شرررفت هرررا بیشرررتر  ررراری وسسررراتد سررراختن زسی ررری توسررر  فرسرررایش ده ررردد ستع رررد 

رت افررر ایش در سک ررر  اسرررت برررا تفررراهم جررران ین شرررفت هرررای خرررویش را افررر ایش داده  ررری درایرررن صرررو

قیمررررت قرررررارداد قابرررره اجرررررا نمی اشرررردد در صررررورتیکی اداره خواهرررران تسررررریع اسررررور سرررراختمانی پررررروژه 

شررررای  ترررام قررررارداد اجررررات  27سترررذ ره ب رررابر دالیررره سوجررری باشررردد درایرررن حالرررت سطرررابق بررری سررراده 

 بعمه خواهد آسد. 

سرپرررروژه ج رررت پیشررر رد ستع رررد سك فیرررت دارد یررري نفرانج یرباتجربررری وسسررر ك  را بررری صرررفت آ -72.1

ی برری خررا ر سصررئونیت  ررار درسرراحی ( Safety Engineer )یررک نفررر انج یررر ایم رری اسررور كررار د 

 استخدام وتو ی  نماید. (QCپروژه ویي نفرانج یررا س حی  )

( یررروم نیازس ررردی  سررراحی بررررای 1شرررركت ستع رررد سك ررر  اسرررت بعرررد ازتسررر یمی سررراحی درسررردت ) -2.18

دیپررررو  سوادسرررراختمان د پار ی ررررر وسررررای   وغیررررره را برررری قطعرررری  سرررراختمان هررررای سرررروقتید دفترررررد

سربررررو  پیشررررکش نمایررررد  قطعرررری سربررررو  سک رررر  اسررررت تررررا سکرررران الزم را  رررری ازنگرررراه اس یترررری قابرررره 

( یررروم بررری دسرررترس 1پرررذیریش برایشررران باشرررد بعرررد از دریافرررت درخواسرررت رسرررمی شرررر ت در سررردت )

 ستع د  قرار دهد. 

اس یتررری آن بررری رنرررر سررررش ویرررا زرد باشررردد قطعررری سربو ررری  درسحرررالت نرررا اسرررن  ررری ت دیررردات – 2.19

سک رر  اسررت درصررورت لرر وم سحرره بررود وبرراش وپخررت وپرر  رابرررای پرسررونه   یرردی ) ررارگر سرراهرد 

غیرسررراهر ودریرررور(  ررروری س یرررا نمایرررد  ررری ازنگررراه ترررًسین اس یرررت بررری سشرررکه سواجررری ن اشررر د واسکررران 

ودو برراشد تشرر اي وسررایر نیازس رردی هررا جابجررا نمررودن سرراختمانی هررای سوقررت از ق یرره  ررانکی برررای برر

 ( وجود داشتی باشد.  16.2 ی توس  شر ت ستع د آورده سیشوندد حسب فقرۀ )
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 عمومی قرارداد

ی شررررررررركت خررررررررارج از برررررررره احجررررررررام  رررررررراری برررررررردون هرررررررردایت  سوجرررررررری كارهررررررررا  خودسرررررررررانی -2.20

 اشرررررد  الررررری زسررررران تعررررردیه قررررررارداد ق ررررره از سررررردیرپروژه ودیگرررررر سقاسرررررات  یصرررررالح كررررری درج ژرونرررررال ن

سیعررررراد تکمیررررره قررررررارداد  قابررررره سجرائررررر  نمررررر  باشرررررد وهکرررررذا كارهرررررا  بررررر  كیفیرررررت كررررری بشررررركه خودسررررررانی 

توسرررررر  شررررررركت ستع ررررررد صررررررورت سیگیرررررررد  ویررررررا هررررررم خررررررالف نقشرررررری وسشخصررررررات سوافقت اسرررررر ی باشرررررردد 

شررررررركت  تخریررررررب واتمارسجرررررردد گردیررررررده  رررررری سررررررپری شرررررردن سعیرررررراد كررررررار  وج ررررررران خسرررررراره آن برررررردوش

 ستع د سی اشد.

انتقررررررال سرررررروادی  رررررری دارای ترررررراریق انقدررررررا ن رررررروده ویررررررا هررررررم ب ابرتواسرررررره سحیطرررررری ) ر وبررررررتد – 2.21

بررررررودت و یرررررا هرررررم درجررررری حررررررارت ( قابررررره تخریرررررب ن اشررررر د برررررا درنورررررر داشرررررت اسرررررور سررررراختمانی قابررررره 

تقررررررال  خیررررررره برررررروده و ستع ررررررد سیتوانررررررد ب ررررررابر سعررررررا یر اس یترررررری اج رررررراس ستررررررذ ره را  خیررررررره ودرسرررررراحی ان

وا مررررررال نمایررررررد. اج اسرررررریکی ب ررررررابر تواسرررررره فرررررروق الررررررذ ر قاب یررررررت تخریررررررب را داشررررررتی ویرررررراهم باگذشررررررت 

 زسان  یفیت خویش را ازدست سیده د از این اسر سست  ی سی اش د. 

 متلفش    ر فرم  ش د   ه-3.0

 سوارد  یه در قرارداد هذا داری سعانی  یه سی اشد. 

 رزالعمرررررره تررررردار ات و ررررررای  خررررررویش را  104 سررررردیر قرررررررارداد )پرررررروژه(: سطررررررابق برررررری حکرررررم -1.1

 انجام سیدهد  ی ازجانب ریاست اسورساختمانی وس کیت ا تو ی  سیگردد. 

انج یرررررر نورررررارت    رررررده: ت رررررارت از انج یرررررر سررررراحی اسرررررت  ررررری از جانرررررب تسررررر یالت انج یرررررری  -1.2

ویررررررا  رررررروری  رررررری درشرررررررای  قرررررررارداد تررررررذ ر رفترررررری تو یرررررر  گردیررررررده و سسررررررولیت  یفیررررررتد 

حجررررررام  ررررررارید سشخصررررررات نقشرررررری هرررررراد الیحرررررری  ررررررارد ارائرررررری جوابررررررات  میررررررتد تط یررررررق برررررره ا

درسرررررروارد تخ یکرررررری بررررررا تفرررررراهم سرررررردیر قرررررررارداد )سرررررردیر پررررررروژه (د سالحورررررری نمررررررودن واسدررررررا  

ژورنررررررالد سررررررجه نمررررررودن اسورسرررررراختمانی را تررررررده دار سی اشررررررد  هما رررررران سسررررررئول تشررررررخید 

یرررررران حرررررروادس قابرررررره ج ررررررراند تشررررررخید سشررررررکالت سوجررررررود درسرررررراحید ایجرررررراد روابرررررر  اداری س

جوانررررررب قرررررررارداد ) ستع رررررردد فرسررررررایش ده ررررررد وسسررررررت  ک( وسررررررایر سسررررررولیت هررررررای  رررررری   ررررررق 

 شرای  قرارداد برایشان وضع گردیدهد سی اشد. 

هرررررر نررررروع تعررررردیه ب رررررابر دالیررررره سوجررررری  ررررررفین  ررررری س ورررررور شرررررده باشرررررد قابررررره تط یرررررق بررررروده   -1.1

 یررررروم ق ررررره از 10وسیعررررراد زسرررررانی بررررررای  ررررری سراحررررره اسرررررور تعررررردیه قررررررارداد الررررری حرررررد اقررررره 

تکمیررررره سیعررررراد قررررررارداد سی اشررررردد ب رررررا   ررررررفین قررررررارداد )فرسرررررایش ده رررررده وفرسرررررایش گیرنرررررده( 

سک ررررررر  سی اشررررررر د برررررررادرنور داشرررررررت سررررررروارد فررررررروق ودالیررررررره سوجررررررری ) سج رررررررره وغیرستراق ررررررری(  

آنعررررررده ازتعرررررردیالت سررررررورد نیرررررراز را الرررررری سیعرررررراد تکمیرررررره قرررررررارداد سررررررورد بررسرررررری قرررررررار داده  

 وس ووری بدست آورند. 

دیه غیرررررررر ستوقعررررررری وغیرررررررر قابررررررره پررررررریش بی ررررررری ) افررررررر ایش و  ررررررراهش ( حجرررررررم درحالتیکررررررری تعررررررر -1.4

قرررررارداد  را درق ررررال داشررررتی باشررررد ویررررا هررررم ب ررررابر تواسرررره غیررررر قابرررره پرررریش بصررررورت آنرررری پرررریش 

یررررروم باشرررررد انج یرررررر نورررررارت  10بیایرررررد  ررررری اهمرررررال از جانرررررب  ررررررفین قررررررارداد ن ررررروده و  مترررررر از

اهم ایمیرررررره بررررررا سرررررردیرقرار) سرررررراتت  بشررررررکه تی فررررررونی و یرررررر 24   ررررررده سک رررررر  اسررررررت در  رررررررف 

سرررررردیر پررررررروژه ( تفرررررراهم نمرررررروده وسرررررردیر پررررررروژه وریاسررررررت اسررررررور سرررررراختمانی درحصرررررری ت  یررررررت 

 48تعررررررردیه بررررررری سقاسرررررررات  یصرررررررالح  ت ررررررردالموقع الررررررری تکمیررررررره سیعررررررراد قررررررررارداد در ررررررررف) 

سررررررراتت( پیشررررررر  اد نمررررررروده و در زسی ررررررری برررررررا تفررررررراهم ریاسرررررررت ا مرررررررال وخریرررررررداری اقرررررررداسات 

 واهد آسد. واجرالت الزم وبعدی بی تمه خ

سررررررواردی  رررررری نیرررررراز برررررری تعرررررردیالت را داشررررررتی وجرررررران ین واقرررررر  برررررری آن سی اشرررررر د ب ررررررا   رررررررفین)  - 1.5

فرسررررررایش ده ررررررد وفرسرررررررایش گیرنررررررده( سک رررررر  اسرررررررت بررررررا درنورداشررررررت سیعررررررراد تکمی رررررری قررررررررارداد 

درسررررررورد تعرررررردیالت اجرررررررالت الزم نمرررررروده وازتوقرررررر  قریررررررب الوقررررررع پررررررروژه خررررررودداری واجرررررررالت 

 قابه تط یق نمی اشد.  1.4ا  برای فقره الزم نمای د. این اسر است  
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 مسبلش  یعخ   مرنبطی ) فرم  ش د   ه( -4

 مسبلش    ر جبر ه مرنبط ) مس  لک ( 

 سست  ک پروژه سک   بی اسور آتی سی اشد: 

هرررررای  س ررررردرج  ج وترررررام سربو ررررری و یفررررری دارد برررررا درنورررررر داشرررررت شررررررای  س ررررردرج فقرررررره  -4.1

شررررررای  ن ررررراد اسرررررتفاده    ررررردهد شررررررای  ترررررام وخرررررا  قررررررارداد برررررا در  سسرررررئولیت بعررررردی زسی ررررری 

 های  اری را بی ستع د س یا سازد. 

ج وتررررررام سربو رررررری سک رررررر  اسررررررت تررررررا اج رررررراسد وسررررررای د تج یرررررر ات و ارس رررررردان ستع ررررررد   -4.2

ر حررررررال سررررراتت در سررررررورد تصررررریمم اتخرررررا  نمای رررررد در غیررررر 24را سرررررورد بررسررررری قررررررارداد الررررری 

 بدون دالیه سوجی  ت ی ورسمی هر گونی سسولیت بعدی بدوش ج وتام خواهد بود. 

هررررری  شرررررخد ویرررررا اشرررررخا  حرررررق سداخ ررررری دراسرررررور سررررراختمانی پرررررروژه را بررررری اسرررررت  ایی   -4.1

انج یررررررر نوررررررارت    رررررردهد سرررررردیر پررررررروژه وآسراتطررررررا ) س وررررررور    ررررررده قرررررررارداد و تقررررررد    ررررررده 

ت  رررررری سسررررررولیت هررررررای سشررررررخد برایشرررررران تفررررررویض ی باصررررررالحیقرررررررارداد ( ویررررررا هررررررم نمای ررررررده

گردیرررررده باشرررررد نرررررداردد هرگررررراه ب رررررابر شرررررکایت ستع رررررد افرررررراد یرررررا اشرررررخا  غیرررررر سسرررررؤل فررررروق 

باترررررر  سداخ رررررری دراسررررررور سرررررراختمانی گردیررررررده وش اسررررررایی گردنرررررردد بررررررا درنوررررررر داشررررررت قررررررانون 

 سورد سجازات ودر صورت ل وم تعقیب تدلی سیگردند. 

یرررررررافتن از نرررررررواقدد فسررررررراد از ق یررررررره )اتمرررررررال سسرررررررت  ک پرررررررروژه درصرررررررورت ا رررررررالع   -4.4

فسرررررراد  ارانررررررید تق رررررربد ت ررررررانید اج ررررررارد یررررررا ایجرررررراد سوانررررررع در اجرررررررای قرررررررارداد( را سشرررررراهده 

نمایررررردد سک ررررر  اسرررررت بشرررررکه سسرررررت د ) تکررررری وشرررررواهید قابررررره ق رررررول( ریاسرررررت اسرررررور سررررراختمانی 

سرررررراتت بررررررا ارسررررررال شررررررفر در جریرررررران گذاشررررررتی وریاسررررررت اسررررررور سرررررراختمانی  24را در  رررررررف 

دت زسررررران یرررررک هفتررررری سوضررررروع را  ریعررررری هیئرررررت حرررررد اقررررره  از سررررری نفرررررر تشرررررکیه شرررررده  در سررررر

باشررررررد ونمای رررررردۀ سسررررررت  ک نی تدررررررو آن سی اشررررررد سررررررورد بررسرررررری قررررررراردادهد گرررررر ارش خررررررویش 

را برررررا نورررررر سشرررررخد  بررررری ج وترررررام سربو ررررری وریاسرررررت اسرررررور سررررراختمانی در  ررررری یرررررک راپرررررور  

اسرررررررور سررررررراختمانی و  بعرررررررد از اسدرررررررا هرررررررر ورق ارائررررررری نمای ررررررردد درصرررررررورت لررررررر ومد ریاسرررررررت

شرررررررای  تررررررام قرررررررارداد وسررررررایر سررررررواد  58س کیت ررررررا بررررررا در نوررررررر داشررررررت سررررررواد س رررررردرج سرررررراده 

س ررررررردرج شررررررررای  ترررررررام و خرررررررا  قررررررررارداد اجررررررررالت سقتدررررررری را تعمیررررررره سی مای ررررررردد ج وترررررررام 

سربو رررررری درصررررررورت سشرررررراهده اتمررررررال فرررررروق صررررررالحیت توقرررررر   ررررررار الرررررری صرررررردور تصررررررمیم 

 سر اتطای سربو ی را ندارد. ن ایی از جانب ریاست اسورساختمانی ویا آ

ج وتررررررام سربو رررررری سک فیررررررت دارد تررررررا ازترررررردم اسررررررتفاده پرسررررررونه سررررررواد وتج یرررررر ات دولترررررری  -4.5

درقررررررارداد هرررررذا ا می ررررران حاصررررره نمایرررررد و درصرررررورت سواجررررری شررررردن برررررا ایرررررن اتمرررررال اجررررررالت 

الزم را نمای ررررردد درصرررررورت تررررردم توجررررری بررررری سررررروارد   رررررر شرررررده سسرررررولیت بعررررردی بررررردوش شررررران 

 خواهد بود. 

 (  تلفش    ر ت  س  یمبت س   ب  ا وملتش    ) فرم  ش د   هم

                  ررررررر ریاسرررررررت سررررررراختمانی و یفررررررری دارد یررررررري نفرررررررر انج یرررررررر سسررررررر ك   را بررررررری حی- -4.6

ی سرررررردیرقرارداد )  سرررررردیرپروژه ( ج ررررررت سراق ررررررت ازاسررررررور پررررررروژه الرررررر  خررررررتم قرررررررارداد بگونرررررری

 رسمی تعیین نماید. 

س حیررررررررر  سرجرررررررررع حررررررررره و فصررررررررره س ازترررررررررات تخ یکرررررررررید ریاسرررررررررت اسرررررررررور سررررررررراختمانی  -4.7

سشخصررررراتد نقشررررری هررررراد الیحررررری  رررررار و بررررره اجحرررررام  ررررراری و سرررررایر اسرررررور تخ یکررررری و انج یرررررری  

 با در  سسئولیت بعدی سی اشد. 

ی اسررررررور ترررررردار ات وقررررررررارداد از ریاسررررررت ا مررررررال وخریررررررداری س حیرررررر  تسررررررر یال    ررررررده- -4.8 

ارداد واسررررر اد الزم آن وسرررررایر اسررررر اد سرررررتم ق یررررره ارسرررررال بررررری سوقرررررع سوافقت اسررررری هررررراد تعررررردیالت قرررررر

ترررررردار اتی وقرررررررارداد سی اشررررررد و  ررررررق قررررررانون و رزالعمرررررره ترررررردار ات سک رررررر  برررررری اجرررررررای آن 

سی اشررررررررد  هما رررررررران زسی رررررررری را برررررررررای ن رررررررراد هررررررررای نوررررررررارت    ررررررررده حسررررررررب سررررررررواد قررررررررانون 

 و رزالعمه تدار ات با تفاهم ریاست اسور ساختمانی وس کیت ا  سساتد سیسازد.
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

انج یررررررر نوررررررارت    ررررررده وآسریررررررت تسرررررر یالت انج یررررررری قطعرررررری سربو رررررری سک رررررر  اسررررررت  - 4.9

ازصررررررحت بررررررودن تصررررررویرها وگ ارشررررررات ) پیشرررررررفت  ررررررارد وسررررررایر اسرررررر اد الزسرررررری( قرررررررارداد 

  ی توس  ستع د ارایی سیشود ا می ان حاصه نموده تصدیقد اسدا وس ر نمای د. 

   ررررررده سک رررررر  اسررررررت تررررررا گرررررر راش پیشرررررررفت اسررررررور سرررررراختمانی را  رررررری انج یررررررر نوررررررارت  -1.7

ستع ررررررد ت یرررررری سی مایررررررد سررررررورد بررسرررررری قرررررررار داده و ازصررررررحتد سررررررقم وسحاسرررررر ی آن تصرررررردیق 

 نماید.

سررررررررردیر پرررررررررروژه ) سررررررررردیرقرارداد (  در تفررررررررراهم بررررررررری ج وترررررررررام سربو ررررررررری وتسررررررررر یالت  - 4.10

رت  رزالعمررررررره تررررررردار ات سک ررررررر  اسرررررررت درصرررررررو 104انج یرررررررری سربو ررررررری  حسرررررررب حکرررررررم 

ترررررًخیر در رررررار پرررررروژه ویرررررا تواسررررره بیرونررررری  ررررری بصرررررورت سوجررررری باتررررر   توقررررر  سیگررررررددد 

 1ریاسررررررت اسورسرررررراختمانی وس کیت ررررررا وریاسررررررت ا مررررررال وخریررررررداری را برررررری اسرررررررع وقررررررت الرررررری 

 رررررررز العمررررررره تررررررردار ات و حسرررررررب  98یرررررروم رسرررررررما  درجریررررررران قرررررررار داده ستکررررررری بررررررری حکرررررررم 

ا تفررررررراهم ریاسرررررررت  ا مرررررررال شررررررررای  س ررررررردرج ) شررررررررای  سرررررررتمم شررررررررای  خرررررررا  قررررررررارداد ( وبررررررر

وخریررررررداری در حصرررررری ترتیررررررب تعرررررردیه قرررررررارداد  وس ورررررروری هررررررا الزم ق رررررره از تکمیرررررره سیعرررررراد 

 قرارداد اقداسات الزم را سرتی خواه د نمود. 

)سرررررردیرقرارداد( سک رررررر  اسررررررت درصررررررورت افرررررر ایش ویررررررا  رررررراهش درحجررررررم  سرررررردیرپروژه -4.11

قررررررارداد ت ررررردالموقع حسرررررب قررررررارداد حسرررررب گررررر ارش انج یرررررر نورررررارت    رررررده درسیعررررراد اتت رررررار 

شرررررررررای  س رررررررردرج سررررررررتمم شرررررررررای  خررررررررا  قرررررررررار دادد ریاسررررررررت اسورسرررررررراختمانی وس کیت ررررررررا 

 وریاست ا مال وخریداری را درجریان قرار دهد. 

تمررررررام اج رررررراس و سررررررواد سرررررراختمانی كرررررری درسرررررراحی نصررررررب ویررررررا اسررررررتفاده سیگررررررردد بایررررررد  -4.12

رددد ال تررررررری برررررررا شرررررررر ت ستع رررررررد نورررررررارت وتًیرررررررد گررررررر (QC)از ررررررررف انج یرك تررررررررول  یفیرررررررت 

( QAی سررررررررتیفكیت هررررررررج ی وسرررررررواد بعدازتسرررررررت وق رررررررول  انج یرررررررر ا م ررررررران از یفیرررررررت)ارایررررررری

بعرررررردا  اجررررررازه نصررررررب وكاردرسرررررراحی را دارد. درحاالتیکرررررری اسررررررور سرررررراختمانی نیرررررراز برررررری نوررررررارت 

ی سررررررردیر قررررررررارداد ) سررررررردیرپروژه ( اجرررررررازه بررسررررررری وتررررررردقیق بیشترداشرررررررتی باشررررررردد برررررررا سوافقررررررری

شررررررتی  رررررری درهماررررررو سررررررورد درصررررررورت سوجودیررررررت  وجرررررروه سررررررالی وتسررررررت البراتررررررواری را دا

بررررررررای پرررررررروژه سترررررررذ ره س حیررررررر  تعررررررردیه درحجرررررررم قررررررررارداد سحاسررررررر ی شرررررررده وسیتوانرررررررد قابررررررره 

پرداخررررررررت برررررررررای شررررررررر ت باشررررررررد  ایررررررررن بررسرررررررری و تسررررررررت هررررررررا البراتررررررررواری در صررررررررورت 

ار در سیعرررررراد برررررر 2سوجودیررررررت وجرررررروه سررررررالی ج ررررررت ت  یررررررت   یفیررررررت اج رررررراس نمیتوانررررررد بیشررررررتر از 

 صورت گیرد.  قرارداد
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 ر د    پرو ه:-5

 ی اس اد ضمیموی  یه پرداختی خواهدشد:تادیات بعدازتصدیق سسئولین وارایی -5.1

ی پررررررروژهد آسریرررررررت تسرررررر یالت انج یرررررررری قطعررررررری در تصررررررردیق انج یررررررر نورررررررارت    رررررررده -یلههههههف:

تم سیعرررررراد گرانتررررری ( وتوسرررررر  هیئررررررت جریررررران پیشرررررررفت اسرررررور سرررررراختمانی ودر زسرررررران خرررررتم ) خرررررر

 ریاست اسورساختمانی وس کیت ا 

 تصدیق سدیریت های تس یالت ساحوی وسر  ی ریاست اسور ساختمانی  -ب:

 سالحوی شد سدیر پروژه ) سدیر قرارداد ( ریاست اسورساختمانی و س کیت ها  -ج:

 (  2.5و تکی های آن سطابق فقره)  2.7گذارش سطابق  -د:

 وسایر سوارد س درج  2.5د 2.7ی پیشرفت  ار پروژه سطابق فقرهارایی-ه :

ی  اسرررررررور سررررررراختمانید اسررررررر اد تادیرررررررات پرررررررول  بررررررری اسررررررراس قیمرررررررت احجرررررررام تط یرررررررق شرررررررده -ز:

اصرررررول د پرررررالن  ررررراری پرررررروژه و پرررررالن  ررررراری تجدیرررررد شرررررده كررررری سرررررورد تائیرررررد سررررردیر پرررررروژهد 

وریاسرررررررت  سررررررردیریت هرررررررا   یررررررررب  وسقاسرررررررات سئسرررررررول ریاسرررررررت اسرررررررور سررررررراختمان  وس كیت رررررررا

اكمررررررررال وخریرررررررردار   قرررررررررار گرفترررررررری باشررررررررد از ریررررررررق ریاسررررررررت اسورسرررررررراختمان  وس كیت ررررررررا و 

سررررردیریت تمررررروس  انسرررررجام  (7فرررررورم )مریاسرررررت سرررررال  وبودجررررری وزارت دفررررراع س ررررر  بررررری اسررررراس 

 وس ابع ریاست اسور ساختمان  وس كیت ا قرار  یه صورت سیگیرد: 

ست اسرررررب بررررری پرررررالن  ررررراری   ( احجرررررام تمررررروس  كرررررار پرررررروژه40بعرررررد از اجررررررا  ) قسهههههط یوع: 

پررررررول  (10وپررررررالن  رررررراری تجدیررررررد شررررررده توسرررررر  انج یررررررر نوررررررارت    ررررررده سحاسرررررر ی شررررررده  و) 

 یوم قابه تادیی سی اشد. 10قیمت س وور شده پروسی ها  كار  اجرا شده الی 

( احجرررررام تمررررروس  كرررررار پرررررروژه  ست اسرررررب بررررری پرررررالن  ررررراری 70بعرررررد از اجررررررا  )  قسهههههط دوه :

دیگررررررر  (60  انج یررررررر نوررررررارت    ررررررده سحاسرررررر ی شررررررده  و) وپررررررالن  رررررراری تجدیررررررد شررررررده توسرررررر

 یوم قابه تادیی سی اشد. 10ی پروسی ها  كار  اجرا شده الی پول قیمت س وور شده

( احجررررررام تمرررررروس  كررررررار پررررررروژه  ست اسررررررب برررررری پررررررالن 90بعررررررد از اجرررررررا  )   قسههههههط سههههههبه: 

 (80 رررررراری وپررررررالن  رررررراری تجدیررررررد شررررررده توسرررررر  انج یررررررر نوررررررارت    ررررررده سحاسرررررر ی شررررررده و) 

یررررروم قابررررره تادیررررری  10ی پروسررررری هرررررا  كرررررار  اجررررررا شرررررده الررررری دیگرررررر پرررررول قیمرررررت س ورررررور شرررررده

سی اشرررررد  هما ررررران بررررررآورد درررررا نررررری را سیتررررروان هم سررررران برررررا بررررررآورد گررررر ارش پیشررررررفت  ررررررار 

 قس  سوم انجام داد 

( بررررررراقی سانرررررررده بعرررررررد از اجررررررررای پروسررررررری بررررررررآورد درررررررانی پیشررررررررفت  رررررررار وا رررررررت دوره 20) 

یت تمرررررروسی پالیسرررررری ودارایرررررری اصرررررر ی ریاسررررررت سرررررراختمانی  در تسرررررر یمی سطررررررابق فررررررورم سرررررردیر

صررررورت ترررردم سررررو جررررو دیررررت   رررردام سوانررررع قررررا نررررونی  قابرررره تررررا دیرررری سی اشرررردد اسررررور سرررراختمانی 

س رررررردرج قرررررررارداد توسرررررر  سرررررردیر قرررررررارداد ) سرررررردیر پررررررروژه (د  شررررررع ات سربررررررو  ریاسررررررت اسررررررور 

 وتررررررام سرررررراختمانی و ریاسررررررت ا مررررررال وخریررررررداری سررررررجه گردیررررررده وبرررررری جانررررررب سسررررررت  ک ) ج

سربو ررررررررری( تسررررررررر یم داده سیشرررررررررود و جررررررررر ء ازدارای هرررررررررای غیرس قرررررررررول وزارت د فررررررررراع س ررررررررری  

 سحسوي سیشود.  

پررررررول ) تاسی ررررررات( وضررررررع شررررررده از حوالرررررری هررررررا شررررررر ت بعررررررد از تکمیرررررره سیعرررررراد گرانترررررری    10

و سررررررایر شرررررررای  تررررررام قرررررررارداد برررررری  55و  52پررررررروژه ورفررررررع نررررررواقد سطررررررابق سرررررراده هررررررای 

 سی اشد.   جانب شر ت ستع د قابه پرداخت
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 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 فسخ قریتدید : -3

و سررررررایر سررررررواد سرررررررت   شرررررررای   59د   58د  57تررررررالوه برشرررررررای  س رررررردرج  سرررررراده هررررررای   -6.1

تررررررام قررررررراردادد درصررررررورت توقرررررر  خودسرررررررانی در جریرررررران كررررررار ویررررررا تاخیركررررررار پررررررروژه در 

وت  پرررررررروژه  رررررررور جریمررررررری اخرررررررذد ( از قیمرررررررت سجمررررررر0.1سق      ررررررر ابه هرررررررر روز تررررررراخیر ) 

شرررررركت ستع رررررد سج رررررور بررررری پرداخرررررت آن سی اشررررردد بعرررررد از بیسرررررت یررررروم جریمررررری در صرررررورتیکی 

( پرررررریش رفترررررری باشررررررد وستع ررررررد  دراجرررررررای اسررررررورات 80اسررررررورات  رررررراری پررررررروژه  متررررررر از ) 

تقرررررد شرررررده سرررررعی بررررری خررررررج ندهرررررد و رررررار را بررررری سررررررتت انجرررررام ندهررررردد قررررررارداد فسرررررق و  رررررق 

ستع رررررررد برخرررررررورد صرررررررورت خواهرررررررد گرفرررررررت  درصرررررررورتیکی قرررررررانون تررررررردار ات برررررررا شرررررررر ت 

( پررررریش رفترررررری باشررررررد فسررررررق قررررررارداد برررررری نفررررررع دولررررررت 80اسرررررورات  رررررراری پررررررروژه بیشررررررتر از ) 

( از قیمررررررت سجمرررررروتی پررررررروژه الرررررری تکمیرررررره 0.1ن رررررروده شررررررر ت ستع ررررررد بررررررا وضررررررع روزانرررررری ) 

(  قیمرررررررت سجمررررررروتی پرررررررروژه 10قررررررررارداد جریمررررررری تررررررراخیر گررررررررددد ایرررررررن جریمررررررری ن ایرررررررد از)  

( قیمرررررررت سجمررررررروتی پرررررررروژه برسرررررررد 10نمایرررررررد در صرررررررورتیکی جریمررررررری تررررررراخیر بررررررری ) تجررررررراوز 

وبرررررراز هررررررم قرررررررارداد خررررررتم نگردیررررررده باشرررررردد   ررررررق قررررررانون و رزالعمرررررره ترررررردار ات بررررررا شررررررر ت 

 ستع د برخورد صورت گیرد . 

در حررررررراالت فسرررررررق سررررررردیر پرررررررروژهد انج یرنورررررررارت    ررررررردهد آسریرررررررت تسررررررر یالت انج یررررررررید  -6.2

سرررررراتت  24انررررررد بررررررا تفرررررراهم قطعرررررری سربو رررررری  الرررررری  سرررررردیریت هررررررا سرررررراحوی وسر رررررر ی سک رررررر 

اج رررررراس وتج یرررررر ات  سوجررررررود  درسرررررراحی  رررررری ازستع ررررررد برررررراقی سیمانررررررد را سحاسرررررر ی نمرررررروده وبرررررری 

شررررررخد سسررررررؤل  قیررررررد وجمررررررع نمای رررررردد ج وتررررررام سربو رررررری سک رررررر  برررررری حفررررررر ونگ ررررررداری آن 

 سی اشد. 

 مبیدث غشر م رقخی وم خره  : -7.0

ت كررررری پیشررررر ی   آن  رررررور دقیرررررق نرررررا سمكرررررن حررررروادس غیرررررر سترق ررررری ت رررررارت ازحررررراالتی اسررررر-7.1

سی اشرررررد ویرررررا حرررررواددی  ررررری س جرررررر بررررری : )زل لرررررید  وفررررراند اسررررررا  سرررررار د اترررررش فشررررران هررررراد 

افرررررررات زسی ررررررر  وسرررررررماو د اترررررررالن رسرررررررم  حرررررررريد قطرررررررع روابررررررر  تجرررررررارت  سررررررركتور هرررررررا  

خصوصررررر  ودولتررررر  بررررررا س رررررابع خرررررارج د ب رررررردش راه هرررررا  سواصرررررالت  وتجررررررارت  برررررین الرررررردول 

د اتتراضررررررات سردسرررررری درسقابرررررره پررررررروژه وغیررررررره سوضرررررروتات غررررررر  تررررررداركاتد اتتصررررررابات

كرررررری از رررررررف دولررررررت برررررری نشرسیرسررررررد( سیگرررررررددد هما رررررران حررررررواددی  رررررری خررررررارج از   ترررررررول 

در حالرررررررت پررررررریش آسررررررردن جررررررران ین قررررررررارداد ) فرسرررررررایش ده رررررررده و فرسرررررررایش گیرنرررررررده(  باشرررررررد  

حررررروادس غیررررررر سترق رررررری وسج ررررررره   رررررررفین قرررررررارداد  سوافقررررری دارنررررررد  رررررری زسرررررران  ضررررررایع  شررررررده 

   ابه  تالفی و قابه ج ران ق ه از تکمیه سیعاد قراربوده وسست  م تعدیه سی اشد.ق

 

 متم     ا: 

شررررررای  هرررررذا س حیررررر  تفصررررریالت  الزم بررررررای  ررررررفین قررررررارداد بررررروده ونورررررر بررررری شررررررای  هرررررر 

قررررررارداد قابررررره تغیرررررر سی اشررررردد هرررررر نررررروع تصرررررحیحات وتغیراتررررری  ررررری نورررررر بررررری ساهیرررررت پرررررروژه 

 ارداد قابه تعمیه سی اشد.اتمال گرددد برای جوانب قر
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 1بند  14جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

}ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی واقع ناحیه دهم جوارشفاخانه فرمایش دهنده اداره
 سردارمحمد داودخان {میباشد.

 1بند  17جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 یوم(583بعد ازتاریخ عقدقرارداد به مدت ) } یار امور ساختمانتاریخ تخمینی تکمیل برای تمام ک
 { می باشد.  به شمول روز های جمعه و رخصتی (تقویمی

 

 1بند  20جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

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

بند ا ماده  22 جز

شرایط عمومی  1

 قرارداد

پروسی ا تر یمبتی  ررمشب را یختی نر،تیختی  نرس  ا و  }یساحه کار امور ساختمان

 ب  ا ر شی و یاب ع مبی ی س   ب  اتر شی مبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  س  

و م     ج ریربت و ر شی تر شی مبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  یختی نر، ر شی ا  تر  ا

 ن   ج ریربت   نریر م  ر  ی مبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  س   ب  ا دو ماا س  

  {ملخبس    ظ ما)یعب ال     ی( ویقی یش دتک عببما

 5بند  11جز 
شرایط   5ماده 

 عمومی قرارداد

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

 5بند  19جز 
شرایط  5ماده 

 عمومی قرارداد

پروسی ا تر یمبتی  ررمشب را یختی نر،تیختی  نرس  ا و س   ب  اتر شی  } امورساختمانی شامل

تر شی مبید و یجریر  ب  ا ر شی و یاب ع مبی ی ا  تر  امبید و یجریر یم  ه پروسی ا تر یمبتی  س  

 شی و م     ج ریربت و ر شی مبید و یجریر یم  ه پروسی یم  ه پروسی ا تر یمبتی  یختی نر، ر

ملخبس    ظ ما)یعب ال   عببما ن   ج ریربت   نریر م  ر  ی ا تر یمبتی  س   ب  ا دو ماا س  

 .میباشد یه وریک  (ورق14 )بل احجام کاری به تعداد{   ی( ویقی یش دتک

 2ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

بررررررا درنوررررررر داشررررررت برررررره  ( احجررررررام تمرررررروس  كررررررار پررررررروژه 40را  ) قسرررررر  اول:بعررررررد از اجرررررر

احجرررررام  ررررراری تط یقشرررررده ست اسرررررب بررررری پرررررالن  ررررراری و پرررررالن  ررررراری تجدیرررررد شرررررده توسررررر  انج یرررررر 

پرررررول قیمرررررت س ورررررور شرررررده پروسررررری هرررررا  كرررررار  اجررررررا (10) نورررررارت    رررررده سحاسررررر ی شرررررده  و 

 یوم قابه اجراا سی اشد. .  10الی شده قابه تادیی سی اشد 

بررررررا درنوررررررر داشررررررت برررررره  (ازحجررررررم تمرررررروسی  ررررررار پررررررروژه70بعررررررد از اجرررررررای)  : م قسرررررر  دو

احجررررررام  رررررراری تط یررررررق شررررررده ست اسررررررب برررررری پررررررالن  رررررراری و پررررررالن  رررررراری تجدیررررررد شررررررده توسرررررر  

(دیگررررررر پررررررول قیمررررررت 60) انج یررررررر نوررررررارت    ررررررده سحاسرررررر ی شررررررده و از حجررررررم  رررررراری پررررررروژه  

 سی اشد.  یوم قابه اجراا  10سیشود الی س وور شده پروسی های  اری اجرا
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ماده  1بند  9جز 

شرایط عمومی  2

 قرارداد

 

 

 

 

  :شامل قرارداد می باشند اسناد ذیل

)هــ(شرایط عمومی  ،)ج( افر داوطلب )د( شرایط خاص قرارداد ،)ب( نامه قبولی ،)الف ( موافقتنامه} 
 ،قرارداد

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

 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  1بند 

شرایط عمومی 

 ادقرارد

(ماده 1درصورتیکه قراردادی قرارداد فرعی داشته باشد مطابق بند)}جدول فعالیت های قراردادی دیگر 
(شرایط عمومی قرارداد جدول فعالیت خویش را بادرنظرداشت جدول فعالیت قراردادی اصلی وفرعی وسایر 8)

 میباشد.{ 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  

 .{ باشد مربوط دوطلب میوسایرقوانین نافذه ،

 
 

 14ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ساحه مربوطه ،شرقا ربوطهمساحه ، جنوباً ساحه مربوطه}شماال :ویا حدود اربعه ساحه بررسیگزارشات 
 میباشد. مطابق ماسترپالن وکوردینات ذکر شده { ساحه مربوطهغربا
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 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

تعالمات درمورد شرایط قرارداد ، نقشه ها ، بل احجام کار مشخصات ووضعیت پروژه مدیر پروژه باید به اس}
 {جواب ارائه نماید

 

 

 21بند  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 . {می باشدبعد ازتاریخ عقدقرارداد }ساحه  تسلیمیتاریخ 

 

 

شرایط  62ماده 

 عمومی قرارداد

 {میباشد.ق به قانون حکیمت، مطاب}نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد 

 محل حکمیت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. 

 

 

 

  

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

(یوم قراردادی پالن کاری خویش را ارائه 5قراردادبه مدت )}قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جریان 
 . {بدارد

 

 

  25ماده  1بند 

رایط عمومی ش

 قرارداد

(یوم قراردادی جهت تجدید 10قراردادبه مدت )درجریان }میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان
 .{ ویاتصحیات پالن کاری خویش را ارائه بدارد

 

معطل {فیصد پنج( %5)}بعدی مبلغپرداخت ازدر صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، 
 ه دش قرارداده

 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 محترم  19/9/1192( مورخ 1119قرارمکتوب نمبر )

 . مالیه ودفتر محترم سیستیکا اضافه کاری قابل مجرائی نمی باشد
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 کنترول کیفیت  ج.

 11ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 :میعاد رفع نواقص

 معیاد رفع نواقص یک سال تقویمی بعد از تکمیل پروژه میباشد. 

  40ماده 1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .پردی      قریت ذ ا صبت  مشگشرد

 اد اصولی قرارداده شده تادیات پولی قیمت احجام انجام شده ترسیمات وساختمانی را بی اساس اس

 ی سورد تائید وتصدیق سدیر پروژهدنمای ده آسریت تس یه قراردادهای ریاست تدار ات سدیریت 

های  یرب  وسقاسات سسئول ریاست اسور ساختمانی وس کیت ا قرار گرفتی باشد از  ریق ریاست 

(سدیر 7ورم)ماسور ساختمانی وس کیت ا وریاست سالی وبودجی وزارت دفاع س ی بی اساس ف

  یه صورت سیگیرد.تموسی انسجام س ابع ریاست اسور ساختمانی وس کیت ا قرار 

(پول قیمت س وور شده پروسی  10(احجام تموسی  ار پروژه ) 40قس  اول:بعد از اجرای)

(از حجم تموسی  ار پروژه  70اجرآ شده قابه تادیی سی اشد.قس  دوم بعد از اجرای)های  اری 

قیمت س وور شده پروسی های  اری اجرآ شده وقس  سوم بعد از  (دیگر پول 60)

(پول قیمت س وور شده پروسی های  اری اجرآ  80(از احجام تموسی  ار پروژه) 90اجرای)

(باقیمانده پول قیمت س وور شده پروسی های  اری اجرآ شده قابه  20شده قابه تادیی سی اشد)

روژُها ت دوره تس یمی سطابق فورم سدیرت تموسی اجرآ سی اشد.بعد از اجرای قیمت سجموتی پ

 دام سوانع قانونی قابه تادیی سی اشد وهما ان پالیسی ودارایی اص ی در صورت تدم سوجودیت 

قابه تذ ر است  ی برآورد دانی را سیتوان هم سان بابرآورد راپور پیشرفت  ار قس  سوم انجام 

 داد.

 1بند 

شرایط  45ماده 

 عمومی قرارداد

 .{نیستقابل تعدیل :} شرایط عمومی قرارداد 46ارداد مطابق ماده قر

 

 46ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ( ده فیصد میباشد. ٪10فیصدی تناسب پرداخت های تامینات )



 

 

59 

 

 

 

 47ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

یر می باشد. حد اکثر رقم پولی قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخ از( فیصد1.0اندازه جریمه تاخیر )

( فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، درصورت توافق به تکمیل امور 10جریمه تاخیر یا غیابت الی )

 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 اعظمی انعام صفر}انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
 {فیصد قیمت نهایی قرارداد میباشد. صفربرای انجام تمام امور ساختمان}

 

 

 49ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .{ قابل تطبیق نیست } پیش پرداخت

 

 

 
  

 

 

ماده  1بند 

شرایط  50

عمومی 

 قرارداد

 سی اشد. { از قیمت ن ائی قرار داد هشت فیصد}س  غتدمین اجراء 

تدمین اجرابی شکه  ضمانت بانکی بادرنورداشت س درجات شر  اسی از ریق سراجع  یرب  

(یوم توس  داو  ب 10ازیکی ازبانک ها سعت ر  شوربعد ازصدور ناسی ق ولی  درسدت  الی )

 ارائی گردد.برنده 

 

  

 

 

 

 ختم  هـ. 1بند 

 قرارداد

شرایط  56ماده 

 عمومی قرارداد

 ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به

  صورت می گیرد. {بشمول کورکی ساحه وطبق قرارداد ارائه بداردبعد ازختم قراردادی ویامتعهد }تاریخ 
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 56ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

شرایط  58ماده  1به تاریخ مشخص شده بند درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 
( شرایط عمومی قرارداد توسط متعهدتکمیل 56( ماده )1الی دریافت مواد مندرج بند)}، مبلغعمومی قرارداد

 .{سترداد نخواهد گردید اازمجموع قرارداد %5نگردد پول از تامینات پرداخت شده 

ماده  2بند  6جز 

شرایط  57

 عمومی قرارداد

 :اخیر حد اکثر ت

در صورت توق  در جریان  ارو یا تاخیر در  ار  خساره های نقدی برای تمام اسورساختمانی 

فیصد ازقیمت سجموتی پروژه  ور جریمی شر ت  {1.0}پروژه در سقابه هر روز تاخیر 

اسورات  اری پروژه ستع د سج ور بی پرداخت ان سی باشد بعدازبیست یوم جریمی درصورتیکی 

پیشرفتی باشدوقراردادی دراجرای اسورات تقدشده سعی بی خرچ ندهدو اررابی ( 80 متراز) 

سرتت انجام ندهدقرارداد فسق و  ق قانون تدار ات با شر ت ستع دبرخوردصورت 

 خواه دگرفت 

فیصد پیشرفتی باشد فسق قرار داد بی نفع دولت  80در صورتیکی اسورات  اری پروژه بیشتر از 

(ازقمیت  سجموتی پروژه الی بی پایی ا مال رسانیده 1.0ع روزانی ) ن وده شر ت ستع د بی وض

 ( قیمت سجموتی پروژه تجاوزنماید. 10قرارداد جریمی تاخیرگردد واین جریمی ن اید از) 

بازهم قرارداد ختم نگردیده برسدو قیمت سجموتی پروژه ( 10) بیدرصورتیکی جریمی تاخیر 

 باشر ت ستع د برخوردصورت گیرد. باشدقرارداد فسق و  ق قانون تدار ات

 59ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد 

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

 .{ورد ثانی فیصدی ان تعین خواهد گردید نظربه محاسبه ازطرف مدیرپروژه وهئیت برا}

 

 

 

 

 

  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{ 

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

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

 و  تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. 
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مشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین یا جدیدترین مودلهای 
 مواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد. دیزاین رفت های اخیر در طرح  وفعلی، و شامل تمام پیش

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

 پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است. 

معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، بنادر، قطار 
مشخصات تخنیکی عمومی شامل طرزکار، مواد و  .یاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگرددمسکن شهری، آبآهن،

تجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد.  
بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی مشخصات اند که  هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص،

 ( صادر شده باشد. ISO)توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد 

د های داخلی یا بین المللی مبین این باشد که توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نها
اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا باالتر از معیارات ذکر شده، قابل قبول میباشد. جهت 

 تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج گردد.  

  اه کود و ها معیار بودن معادل

درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرین ویرایش 
ی معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کود ها از نهاد ها

سالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا باالتر از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی جمهوری ا
مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی 

روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده  (18ارائه و در جریان )
توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد داوطلبی را 

  ملبوسات. ریتعم یماتیامورات ترم کار حهیالنماید.   برآورده

 5 توضیح  رسم
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 کار احجام بل رمورد د ها داشت یاد

 اهدافصرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره بوده و در اسناد نهایی شامل نمیگردد.  این یادداشت

 از:اهداف بل احجام کار عبارت اند 

 ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب میگردد؛ -5
 ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد. -1

احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور ساختمان با تفکیک بخش ها یا برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقالم در بل 
 امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحات مختلف، شرایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از جهات مختلف میگردد، صورت گیرد.   

 جدول مزد کار ممکن ساده و خالصه باشد.  با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد

بودن جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش بینی نشده بیرون از بل احجام کار بیشتر باشد. جهت بررسی واقعی 
 نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد:

های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج میگردد، با بیانیه شرایط  لست بخش -5
 پرداخت امور ساختمان به قراردادی

 مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد.  -1
 ی مبالغ احتمال

 یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی )افزایش مقدار( در بل احجام کار شامل میگردد. 

 همچنان هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد. 

 ری از درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد. شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگی

( روش استفاده و مقام با صالحیت منظور کننده آن که معمواًل مدیر پروژه میباشد، در Contingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی )
 محاسبوی اشتباهات  تصحیحشرایط خاص قرارداد ذکر میگردد. 

سط داوطلب در  قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از تسلیمی آفر آنرا تصحیح و هر هرگاه اشتباه محاسبوی تو
جام کار تصحیح توسط شخص با صالحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل احجام کار توام با بیانیه ذکر مقدار مجموعی اصالحات وارده در بل اح

 ، ارائه میگردد.قیمت گذاری شده

 اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می نماید:

 

ملبوسات  تیریمد یبرا یتیواکمال موانع کانکر هیته یامورات ساختمان یمواد واجرا احجام پروسه کار هیته :ضرورت

 .واقع شش درک ینظام

یب ته
  

رع ید رفـصـــــــــــش                         
 

 ه
یق

 

ـــــــــیمت مجموعیق  
 

 م مظ  

 نی رار ر نی عــــــ  د

1 
   13 مبید س   ب  ا

 

    0 مـبید ینرس  ا 2

    0 مـبید نـــــــر، 3

 
 13 مــــــــــشـــــــبی 

  
 

 

 صحت است.تذ ره  حه س رورت س     ورد ض   الم سواد س  اق (23(داد  ق  رار شرح فوق تع      
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ملبوسات  یعموم تیریمد یومنتاژ جنراتور برا هیامورات شبکه برق ته یمواد واجرا احجام پروسه کار هیته :رتضرو

 .واقع شش درک ینظام

یب ته
  

رع ید رفـصـــــــــــش                         
 

 ه
یق

 

 قـــــــــیمت مجموعی
 

 م مظ  

 نی رار ر نی عــــــ  د

1 
   0 مبید س   ب  ا

 

    0 مـبید ینرس  ا 2

    13 مـبید نـــــــر، 3

 
 13 مــــــــــشـــــــبی 

  
 

 

 صحت است.تذ ره  حه س رورت س     ورد ض   الم سواد س  اق (23(داد  ق  رار شرح فوق تع      
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 یعموم تیریمد یبان جنراتورها برا هیدومحل سا یورات ساختمانام یمواد واجرا احجام پروسه کار هیته :ضرورت

 .واقع شش درکاعماالت خانه(( یملبوسات نظام

یب ته
  

رع ید رفـصـــــــــــش                         
 

 ه
یق

 
 قـــــــــیمت مجموعی

 

 م مظ  

 نی رار ر نی عــــــ  د

1 
   18 مبید س   ب  ا

 

    0 امـبید ینرس   2

    0 مـبید نـــــــر، 3

 
 مــــــــــشـــــــبی 

28 
  

 

 

 صحت است.تذ ره  حه س رورت س     ورد ض   الم سواد س  اق (28(داد  ق  رار شرح فوق تع      
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وساختمانی برای مدیریت  تهیه مواد وجرای احجام پروسه کاری امورات ترمیماتی شبکه برق ,شبکه ابرسانی:ضرورت

 .عمومی ملبوسات نظامی)اعماالت خانه(

یب ته
  

رع ید رفـصـــــــــــش                         
 

 ه
یق

 

 قـــــــــیمت مجموعی
 

 م مظ  

 نی رار ر نی عــــــ  د

1 
   7 مبید س   ب  ا

 

    75 مـبید ینرس  ا 2

    27 مـبید نـــــــر، 3

 
 ــــــشـــــــبی مــــ

209 
  

 

 

 صحت است.تذ ره  حه س رورت س     ورد ض   الم سواد س  اق (209(داد  ق  رار شرح فوق تع      
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مواد  هیته ,تهیه مواد وجرای احجام پروسه کاری امورات ترمیماتی شبکه برق ,شبکه ابرسانی وساختمانی :ضرورت

امورات  یمواد واجرا احجام پروسه کار هیته ,تیواکمال موانع کانکر هیته یامورات ساختمان یارواجرا احجام پروسه ک
بان جنراتورها  هیدومحل سا یامورات ساختمان یمواد واجرا احجام پروسه کار هیتهو    ومنتاژ جنراتور هیشبکه برق ته

 .واقع شش درکاعماالت خانه(( یملبوسات نظام یعموم تیریمد یبرا

یب 
ته

  

رع ید رفـصـــــــــــش                         
 

 ه
یق

 

 قـــــــــیمت مجموعی
 

 م مظ  

 نی رار ر نی عــــــ  د

1 
   18 مبید س   ب  ا

 

    75 مـبید ینرس  ا 2

    40 مـبید نـــــــر، 3

 
 مــــــــــشـــــــبی 

253 
  

 

 

 صحت است.تذ ره  حه س رورت س     ورد ض   الم سواد س  اق (253(داد  ق  رار شرح فوق تع      
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 ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ترمیمات شبکه برق تعمیر عمالت خانه واقع شش درک.

واحد  احجام تفــصــــــیالت شماره
 قیاسی

مال قـــیمـــــت
حظا

 ت
فی 

 واحد
 مجموعی

(معه سرپوش ان مکمل با تمام امورات 13*133)mmصب کیبل تری به سایزتهیه ون 1
 ایجابی ان تر کی یا معادل ان

    متر 370

(معه سرپوش ان مکمل با تمام امورات 13*513)mmتهیه ونصب کیبل تری به سایز 2
 ایجابی ان تر کی یا معادل ان ترکی یا معادل ان

    متر 1440

( معه اتومات ها ترکی 23*43*13)mmایز تهیه ونصب پنل بورد به س 3
(5*31A/380V+12*10A/380V+5*20A/220Vترکی یا معادل ان ) 

    پایه 31

( معه اتومات ها ترکی 83*23*11)mmتهیه ونصب پنل بورد به سایز  4
(5*523A/380V+5*63A/380V+2*16A/220Vترکی یا معادل ان ) 

    پایه 3

    متر 2370 درجه اول وطنی mm1(1*4)تهیه وتمدید کیبل مسی 5

    متر 1800 ( درجه اول وطنی3*4)mm1تهیه وتمدید کیبل مسی 6

    متر 1914 ( درجه اول وطنی3*1.1)mm1تهیه وتمدید کیبل مسی 7

    متر 1512 ( درجه اول وطنی1*53)mm1تهیه وتمدید کیبل مسی 8

    ترم 140 ( درجه اول وطنی4*13)mm2تهیه وتمدید کیبل مسی 9

با تمام امورات ایجابی ان  13mmبه قطر  EMT-CONDUIDتهیه وتمدیدپیپ  10
 ترکی یا معادل ان

    متر 1980

با تمام امورات ایجابی ان    FLAXIBLE-EMT-CONDUIDتهیه وتمدید کاندویت   11
 ترکی یا معادل ان

    متر 1522

رات ایجابی ان ترکی با تمام امو EMT-JUNCTION BOXتهیه ونصب جین بکس   12
 یا معادل ان

    عدد 782

مکمل السباب ترکی  13A/380V+Nتهیه ونصب ساکت جوره )دبل ساکت ( رویکار  13
 یا معادل ان

    عدد 240

    عدد 42 مکمل السباب 53A/220V+Nتهیه ونصب سوچ یک پوله رویکار  14

د با تمام امورات ایجابی ( برای سیم گرون5*13)MM2تهیه وتمدید سیم مسی پوشدار  15
 ان ترکی یا معادل ان

    متر 110

( برای سیم گروند با تمام امورات 5*13)MM2تهیه وتمدید سیم مسی بدون پوش  16
 ایجابی ان ترکی یا معادل ان

    متر 24

    عدد 8 متر 3ملی وطول  13تهیه ونصب سیخ ارتی به قطر  17

    عدد 10 ل انولدینگ ایز وترمیگ ترکی یا معاد 18

    عدد 1 سانتی متر برای سیتم گیروند ترکی یا معادل ان 3.2*23*23تهیه ونصب صفحه مسی  19

    شیت 282 ( مکمل السباب با تمام امورات ایجابی ان1*58)W-LEDتهیه ونصب شیت نیون  20

برای وصل منبع با تمام امورات ایجابی ان  133A/380Vتهیه ونصب مین سوچ  21
 رکی یا معادل انت

    عدد 6

مترمکع m(53*3.4*3.3) 1.2کندنکاری وپرکاری کانکریت برای مسیر کیبل گیروند به ابعاد  22
 ب

   

مترمکع 0.5 .  513کانکریت بدون سیخ بامارک مصاله  23
 ب

   

(معه 83*23*4)    mmشبکه بندی برای تحکیم کاری سیستم کیبل تری از پروفیل  24
ن مطابق مشخصات داده شده نقشه با موارد ضد زنگ ورنگمالی ان با تحکیم کاری ا

 تمام امورات ایجابی ان درجه اول وطنی

متر  1820
 مربع

   

  مــــــــــــــــــــــــــــیزان

 .صحت است(اقالم مواد مورد ضرورت محل متذکره 14قرار شرح فوق تعداد)
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 کاری امورات ترمیمات شبکه ابرسانی فاضالب  وسیستم ضد حریق قوماندانی اعمالتخانه.ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه 

واحد  احجام تفــصــــــیالت شماره
 قیاسی

مال قـــیمـــــت
حظا

 ت
فی 

 واحد
 مجموعی

  شاور ها ودستشوی های که طرف جنوب دهلیز در منزل اول وا قع اند 

    کمپلیت 6 سباب ترکی یا معادل  ان  .تهیه ونصب شاورایستاده  مکمل ال 1

    کمپلیت 3 لیتره استون درجه اول ایتالیوی یامعادل ان . 533تهیه ونصب بایلر برق  2

لیتره درجه اول ایتالیوی یامعادل  83تهیه و نصب ابگرمی معه ترموستات بایلر برقی   3
 ان .

    عدد 1

    عدد 24 تهیه ونصب مخلوط کن دستشوی 4

    عدد 24 درجه اول وطنی UPVC,SCH40-"1تهیه ونصب سیفون  5

    عدد 24 تهیه ونصب نل کش دستشوی درجه اول وطنی. 6

    عدد 50 نکلی چینایی یا معادل ان . 3.1تهیه ونصب چوچه وال " 7

    عدد 48 جه او ل چینایی یا معادل ان . 23تهیه ونصب نیچه دستشوی در 8

    عدد 6 درجه او ل چینایی یا معادل ان . 23بایلرتهیه ونصب نیچه  9

    متر 80 با تمام امورات ایجابی ان درجه اول وطنی PPR، 5تهیه وتمدید پیپ " 10

    متر 20 با تمام امورات ایجابی ان درجه اول وطنی . PPR، 3/4تهیه وتمدید پیپ " 11

وری  با تمام امورات ایجابی یک سر داخل چ PPR 5*"3/4*"5تهیه وتمدید سه دهن " 12
 ان درجه اول وطنی .

    عدد 60

ساده با تمام امورات ایجابی ان درجه اول وطنی  PPR 5*"5*"5تهیه وتمدید سه دهن " 13
. 

    عدد 8

    عدد 24 یک سرداخل چوری درجه اول وطنی. PPR "5"*5درجه  93تهیه ونصب زانوخم  14

    عدد 8 ساده  درجه اول وطنی PPR "5"*5درجه  93تهیه ونصب زانوخم  15

یک سر داخل چوری  با تمام امورات  PPR 3/4*"3/4*"3/4تهیه وتمدید سه دهن " 16
 ایجابی ان درجه اول وطنی.

    عدد 5

یک سر داخل چوری  با تمام امورات ایجابی  PPR 3/4*"3/4تهیه وتمدید زانو خم  " 17
 ان درجه اول وطنی.

    عدد 5

    متر 60 درجه اول وطنی . UPVC,SCH40-"3هیه ونصب پایپ ت 18

    عدد 12 نکلی معه سیفون ان 3تهیه ونصب پایشوی " 19

    عدد 55 درجه اول وطنی. UPVC,SCH40-"3"*3"*3درجه  41تهیه ونصب سه دهن   20

    عدد 55 درجه اول وطنی. UPVC,SCH40-"3"*3درجه  41تهیه ونصب زانوخم    21

معه اهن  513( متر از خشت پخته با مصالح مارک  5*3.8*5اعمار منهول به ابعاد) 22
 کانکریتی.

    حلقه 1

متر  57 کندن کاری  سرامیک کف تشناب ها ومواد انتقال اضافی ان باتمام امورات ایجابی ان. 23
 مربع

   

متر  57 تهیه ونصب سرامیک طبق نمونه ساحه 24
 مربع

   

مترمکع 8 وپرکاری مسیر پایپ ها باتمام امورات ایجابی ان.کندن کاری  25
 ب

   

    عدد 8 درجه اول وطنی. PPR"5تهیه ونصب وال  26
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 ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ترمیمات شبکه ابرسانی فاضالب  وسیستم ضد حریق قوماندانی اعمالتخانه.

واحد  احجام التتفــصــــــی شماره
 قیاسی

مال قـــیمـــــت
حظا

 ت
فی 

 واحد
 مجموعی

  تشناب های که داخل دستگاه واقع اند 

    عدد 5 تهیه ونصب مسلم شاور پالستیکی چینایی یا معادل ان 27

    عدد 27 نکلی چینایی یا معادل ان 3.1تهیه ونصب چوچه وال " 28

    متر 28 ی درجه اول وطنیپالستیک 3/4تهیه وتمدید پایپ " 29

یک سر داخل چوری  با تمام امورات  PPR 3/4درجه  " 93تهیه وتمدید زانو خم  30
 ایجابی ان درجه اول وطنی

    عدد 16

    عدد 15 یک سر داخل چوری PPR"3/4درجه  93تهیه ونصب سه دهن  31

    عدد 10 ساده درجه اول وطنی PPR"3/4درجه  93تهیه ونصب سه دهن  32

    عدد 5 ساده درجه اول وطنی PPR"3/4درجه  93تهیه ونصب زانوخم  33

    عدد 5 درجه اول وطنی PPR"3/4تهیه ونصب  وال  34

    متر 20 درجه اول وطنی UPVC,SCH40-"4تهیه وتمدید  پایپ  35

    متر 8 درجه اول وطنی UPVC,SCH40-"3تهیه ونصب پایپ  36

    متر 8 درجه اول وطنی UPVC,SCH40-"1 تهیه ونصب پایپ 37

    عدد 8 درجه اول وطنی UPVC,SCH40-"4"*4درجه  41تهیه ونصب زانوخم  38

    عدد 12 درجه اول وطنی UPVC,SCH40-"3"*3درجه  41تهیه ونصب زانوخم  39

    عدد 2 درجه اول وطنی UPVC,SCH40-"3درجه  41تهیه ونصب چهار دهن   40

    عدد 4 درجه اول وطنی UPVC,SCH40-"1درجه  41نصب زانوخم تهیه و 41

متر  27 کندن کاری سرامیک موجوده وانتقال اضافی ان 42
 مربع

   

متر  27 تهیه ونصب سرامیک طبق نمونه ساحه 43
 مربع

   

متر  35 کندنکاری کاشی موجوده 44
 مربع

   

متر  35 تهیه ونصب کاشی طبق نمونه ساحه 45
 مربع

   

    باب 1 لیتره آهنی درجه اول وطنی . 11333تهیه ونصب ذخیره  46

کیلووات  با تمام امورات ایجابی ان ایتالوی یا معادل  6.1,  3تهیه ونصب بوسترپمپ " 47
 ان

    عدد 2

    عدد 2 لیتره با تمام امورات ایجابی ان ایتالوی یا معادل ان 5333تهیه ونصب تانک فشاری  48

( متر از اهن کانکریت سیخدار  با مصالح 5.1*5.1*5.1وال باکس با ابعاد ) اعمار 49
 معه سرپوش اهن کانکریتی آن . 133مارک  

    باب 2

    عدد 42 انچ جستی یک طرف داخل چوری تایلندی یا معاد ل ان 5تهیه ونصب زانوخم " 50

    عدد 42 نجستی تایلندی یا معادل ا 5( " sprinkerتهیه ونصب اب پاش ) 51

    متر 70 جستی فلنج دار تایلندی یامعادل ان. 5تهیه ونصب پایپ  " 52

    متر 90 جستی فلنج دار تایلندی یامعادل ان. 5.1تهیه ونصب پایپ  " 53

    عدد 36 جستی فلنج دارتایلندی یا معادل ان5*"5.1*"5.1تهیه ونصب سه دهن " 54

    عدد 6 فلنج دار تایلندی یا معادل انجستی  5.1تهیه ونصب زانو خم " 55

    عدد 6 جستی فلنج دار تایلندی یامعادل ان. 5بر " 5.1تهیه ونصب تبدیل " 56
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 ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ترمیمات شبکه ابرسانی فاضالب  وسیستم ضد حریق قوماندانی اعمالت خانه.

واحد  احجام صــــــیالتتفــ شماره
 قیاسی

مال قـــیمـــــت
حظا

 ت
فی 

 واحد
 مجموعی

    عدد 4 جستی فلنج دار 3*"3*"5.1تهیه ونصب سه دهن  " 57

    عدد 12 جستی فلنج دار تایلندی یا معادل ان 3تهیه ونصب زانوخم " 58

    عدد 2 ل انجستی فلنج دار تایلندی یا معاد 5.1بر" 3تهیه وتمدید تبدیل " 59

    عدد 110 جستی فلنج دار تایلندی یا معادل ان 3تهیه ونصب پایپ " 60

    عدد 5 جستی فلنج دار تایلندی یا معادل ان 3تهیه ونصب سه دهن " 61

    عدد 4 فلنج دار تایلندی یا معادل ان 3لرزه گیر " 62

    عدد 5 انجستی فلنج دار تایلندی یا معاد ل  3تهیه ونصب  وال " 63

    عدد 5 جستی تایلندی یا معادل ان 3تهیه ونصب فلنج " 64

    عدد 2 جستی فلنج  دار تایلندی یا معادل ان 3*"1*"3تهیه ونصب سه دهن " 65

    عدد 1 جستی فلنج دارتایلندی یا معاد ل ان 1تهیه ونصب وال " 66

    عدد 2 معادل ان جستی فلنج دارتایلندی یا 1تهیه وتمدید زانو خم " 67

    عدد 84 اهنی درجه اول وطنی 5تهیه وتمدید بست " 68

    عدد 40 اهنی درجه اول وطنی 5.1تهیه وتمدید بست " 69

    عدد 20 اهنی درجه اول وطنی 3تهیه وتمدید بست " 70

    عدد 12 درجه اول وطنی PPR"1تهیه ونصب پایپ  71

    عدد 4 جه اول وطنیدر PPR"1تهیه ونصب زانوخم   72

    عدد 2 درجه اول وطنی PPR"1تهیه ونصب سه دهن   73

    عدد 2 درجه اول وطنی PPR"1تهیه ونصب وال   74

متر  16 کندن کاری وپرکاری مسیر پایپ که اهن کانکریت کاکنکریت وسرامیک می باشد 75
 مکعب

   

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزان
 
 

 ( اقالم مواد مورد ضرورت محل متذکره صحت است .61قرار شرح فوق تعداد )

 

 

 

 

       
       



 

 

82 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 رک .ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ترمیاتی ساختمانی ملبوسات نظامی واقع شش د

واحد  احجام تفــصــــــیالت شماره
 قیاسی

مال قـــیمـــــت
حظا

 ت
فی 

 واحد
 مجموعی

کندن کار ی دراوزه های موجوده تعمیر مدیریت ملبوسات به طور مسلکی باتمام  1
 امورات ایجابی ان.

متر  55
 مربع

   

ق به ساخت ونصب دروازه های فلزی معه شیشه ضد مرمی ) بلود پروف( مطاب 2
 مشخصات نقشه با تمام امورات ایجابی ان .

متر  55
 مربع

   

باتمام  5:1پلستر کاری دوطرف قسمت های تخریت شده  دروازه بامارک مصاله  3
 امورات ایجابی ان.

متر  15
 مربع

   

پال ستیکی روی پلستر کاری ها درجه اول باکیفیت عالی باتمام  533رنگمالی % 4
 امورات ایجابی ان.

متر  15
 مربع

   

متر  5 تهیه ونصب پلیت فلزی برای تحکیم کار ی دروازه ها مطابق نقشه 5
 مربع

   

    عدد 192 ملی در کار تحکیم دروازه ها 52تهیه ونصب انکر بولت قطر  6

 13*23ملی ضد رطوبت به عمق  52ساخت ونصب الماری چوبی از تخته السانی  7
 ه قفل واهن جامه وسایر امورات ایجابی انملی مع 52وپرانه از تخته السانی 

متر  740
 مربع

   

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزان
 
 

 ( اقالم مواد مورد ضرورت محل متذکره صحت است .6قرار شرح فوق تعداد )
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 ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ترمیمات شبکه برق تعمیر عمالت خانه واقع شش درک.

واحد  احجام تفــصــــــیالت شماره
 قیاسی

مال قـــیمـــــت
حظا

 ت
فی 

 واحد
 مجموعی

    متر 55 درجه اول وطنی. 4x120mm2هیه وتمدید کیبل مسی ت 1

مترمکع 24 (متر باتمام امورات ایجابی ان.13*3.8*3.2کندنکاری وپرکاری مسیر کیبل به ابعاد ) 2
 ب

   

    متر 50 درجه اول وطنی. PVC 4تهیه و تمدید پایپ " 3

  مــــــــــــــــــــــــــــیزان
 
 

 (اقالم مواد مورد ضرورت محل متذکره صحت است .3اد)قرار شرح فوق تعد
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 ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تهیه واکمال موانع کانکریتی برای مدیریت ملبوسات نظامی واقع شش درک 

 احجام  تفــصــــــیالت        شماره 
واحد 

 قیاسی 

 قـــیمـــــت 
 الحظات م

 مجموعی   فی واحد   

1 
  دنکاری سحه پایی باالی دیوار های سوجوده از خسشت پختی ج ت 

 1.84 ان  سطابق نقشی  1تحکیم  اری از نه جستی  
متر 

 مکعب 
   

2 
  دن  اری در ساحی سسیر نصب سوانع  انکریتی ج ت انداختن جغه 

    متر  30 و انکریت بدون سیق  سطابق نقشی .

3 
 پر اری وتپک  اری از خا    ده شده ساحی   ق نقشی .

12.6 
متر 

 مکعب 
   

4 
انداختن جغه دریایی در قسمت   د ن  اری سوانع  انکریتی سطابق نقشی 

. 12.6 
متر 

 مکعب 
   

5 
ازسخ و  ریر وسم ت 150انداختن  انکریت بدون سیق باسار  سصالی 

 12.6 وجغه باالی جغه دریایی   ق نقشی .
متر 

 مکعب 
   

6 
س ی بخا ر اتصال وتحکیم سوانع  انکریتی  20ت یی وتمدید  ی ه فوالدی 

    متر  90 با یکدیگر .

7 
در  ار ت داي پایی سطابق نقشی 150 انکریت بدون سیق باسار  سصالی 

    عدد 2.1 .

    متر  54 ان   باالی دیوار وپایی سطابق نقشی . 1ت یی ونصب نه جستی  8

    متر  72 ان  سطابق نقشی.  2ت یی ونصب نه جستی   9

    متر 90 ت یی ونصب سیم خاردار ح قوی باالی پایی ودیوار سطابق نقشی . 10

11 
الین ج ت تحکیم سیم خاردار  11ت یی ونصب سیم خار دار  ش د ر 

    متر  1170 ح قوی سطابق نقشی .

12 
یم خاردار ح قوی با پایی وسم س ی ج ت تحکیم س 2ت یی ونصب سیم نرم 

    کیلو گرام  5 خاردار  ش .

13 
( 1.5*1*4ا مال وجابجایی سوانع  انکریتی پیش ساختی باه ابعاد )

    عدد 60 سطابق نقشی.

 مــــــــــــــــــــــــــــیزان
  
  

                                                      است .          صحت(اقالم مواد مورد ضرورت محل متذکره 53قرار شرح فوق تعداد) 
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                           ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات شبکه برق تهیه ومنتاژ جنراتور برای مدیریت عمومی ملبوسات نظامی واقع شش درک .   

 احجام  تفــصــــــیالت        شماره 
واحد 

 قیاسی 

 قـــیمـــــت 
 مالحظات 

 مجموعی   فی واحد   

1 
 مپ ی جیت  800KVA,640KWت یی نصب وس تاژ ج راتور 

     پایه 2 پار ی  باتمام اسورات ایجابی ان.

2 
ازج راتور الی ج   اور mm2(4X185)2ت یی وتمدید  ی ه سسی 

     متر 120 درجی اول و  ی. سوجوده بطوری سوازی

3 
درجی اول و  ی برای تمدید  ی ه باتمام اسورات  6ت یی وتمدید پیپ "

     متر 96 ایجابی ان .

4 
درجی اول و  ی باتمام اسورات  185ت یی و نصب تمپول سسی سقطع 

     عدد 96 ایجابی ان.

5 
تمام (ستر با0.8*0.8*45  دنکاری وپر اری سسیر  ی ه بی ابعاد)

     مترمکعب 58 اسورات ایجابی ان.

6 

لیتره بی بشمول تمدید پیپ 25000ت یی و نصب  خیره تیه بی  رفیت 

     دبه 2 رفت وبرگشت تیه از ج راتور الی  خیره تیه باتمام اسورات ایجابی ان.

7 
درجی اول تر ی یاسعادل 1600A/400Vت یی و نصب چ ج اور اتوسات 

     پایه 1 ات ان .ان سکمه باتمام س حق

8 

(سانتی ستر سعی سوچ 45*100*120ت یی و نصب پی ه بورد بی ابعاد)

چکی   1250A/380+2X630A/380V+1X250A/380Vهای  یه 

 یاسعادل ان .
     پایه 1

9 
ازج راتور الی ج   اور سوجوده 1X185MM2ت یی وتمدید  ی ه سسی 

     متر 100 بطوری سوازی درجی اول و  ی.

10 
 برای تیه رفت واسد باتمام اسورات ایجابی ان. 1ت یی وتمدید پیپ ف  ی "

     متر 50

11 
 ف  ی باتمام اسورات ایجابی ان. 1ت یی ونصب زانوخم "

     عدد 8

     عدد 16 ف  ی باتمام اسورات ایجابی ان. 1ت یی و نصب پیوند " 12

     عدد 8 رات ایجابی ان.برنجی سخصو  تیه باتمام اسو 1ت یی و  نصب وال " 13

 مــــــــــــــــــــــــــــیزان
  
  
  

 است .                                                              صحت (اقالم مواد مورد ضرورت محل متذکره 53قرار شرح فوق تعداد) 
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 امورات ساختمانی دومحل سایه بان جنراتورها برای مدیریت عمومی ملبوسات نظامی واقع شش درک .                              ضرورت : تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری

 احجام  تفــصــــــیالت        شماره 
واحد 

 قیاسی 

 قـــیمـــــت 
 مالحظات 

 مجموعی   فی واحد   

1 
ها پایی ها باتمام اسورات   دنکاری  ارنکریت سیخدار در ار ت داي 

 ایجابی ان .
    مترمکعب 4

2 

ازسخ و  ریر سم ت وجغه 250 انکریت سیخدار بی سار  سصالی 

 رش در ار    بشمول  انال  ی ه از یک ج راتو ر بی ج راتور دیگربی 

 (ستر باتمام اسورات ایجابی ان   ق نقشی.10*0.1*0.6ابعاد)
    مترمکعب 18

3 
(سانتی ستر باتمام اسورات 16*16*1ی ف  ی بی ابعاد)ت یی و نصب صفح

 ایجابی ان .
    مترمربع 5

4 
سانتی ستر در ار سق  باتمام 5ت یی ونصب پشم شیشی بی ضخاست 

 اسورات ایجابی ان.
    مترمربع 90

5 
س ی 2سانتی ستر بی ضخاست 1ت یی ونصب جالی ف  ی دارای خانی ها 

 باتمام اسورات ایجابی ان.
    رمربعمت 90

6 

ت یی ونصب قیای پوش ف  ی چو ات ب دی همرای پروفیه 

(س ی سعی شمعی ب دی وبیره ب دی وهمرای پروفیه 80*80*1)

 (س ی باتمام اسورات ایجابی ان   ق نقشی.60*60*1)
    مترمربع 90

7 
س ی در ا راف سایی بان باتمام 4ت یی ونصب جالی ف ی بی ضخاست 

 اسورات ایجابی ان.
    مترمربع 130

8 
در ار احا ی سایی بان باتمام اسورات ایجابی  1ت یی و نصب نه جستی "

 ان   ق نقشی.
    متر 70

9 
در ار احا ی سایی بان وسیم ح قوی باتمام  2ت یی و نصب نه جستی "

 اسورات ایجابی ان   ق نقشی.
    متر 140

10 
مام اسورات ت یی ونصب دروازه از ف ی سعی قفه باتمام اسورات بات

    مترمربع 6 ایجابی ان   ق نقشی.

11 
سانتی ستر   ق نقشی 10س ی بی  ول  16ت یی ونصب نت بولت بی قطر 

 باتمام اسورا ت ایجابی ان. 
    عدد 64

12 
س ی در ار تحکیم  اری پایی   ق نقشی باتمام 16ت یی و نصب سیق گول 

 اسورات ایجابی ان.
    کیلوگرام 70

13 
سانتی ستر   ق نقشی باتمام 60صب سیم خاردار ح قوی بی قطر ت یی ون

    متر 56 اسورات ایجابی ان .

    متر 264 لی ی باتمام اسورات ایجابی ان   ق نقشی.5ت یی ونصب سیم خاردار  ش  14

15 
ازسخ و  ریر سم ت وجغه 200 انکریت سیخدار بی سار  سصالی 

    مترمکعب 4 ابی ان   ق نقشی. رش در ارت داي ها باتمام اسورات ایج

16 
خشت  ار از خشت پختی درجی اول در اردیوار سایی بان باسار  سصالی 

 ازسخ و  ریر وسم ت باتمام اسورات ایجابی ان.1:4
    مترمکعب 6

17 
سانتی ستر باتمام 2پ ستر  اری در ار روی دیوار سایی بان بی ضخاست 

 اسورات ایجابی ان.
    مترمربع 44

18 
فیصد پالستیک درجی اول با یفیت 100رنگمالی دیوار سایی بان از رنر 

    مترمربع 44 تالی باتمام اسورات ایجابی ان.

 مــــــــــــــــــــــــــــیزان
  
  

                     است .                                          صحت (اقالم مواد مورد ضرورت محل متذکره 58قرار شرح فوق تعداد) 
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 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 فورمه ها                                  عنوان فورمه ها

 تضمین آفر: تضمین بانکی   05فورمه امور ساختمان کوچک/

 اظهار نامه تضمین آفر   03فورمه امور ساختمان کوچک/

 را )غیر مشروط(  تضمین اج  07فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ ساختمانی امور فورمه

 

 

 نی مق ه ما ره ت  س  ر یتا  !            

 

 ما رم ً:           

 

،تهیه مواد و  اتی شبکه برق،شبکه آبرسانی و ساختمانیپروسه کاری امورات ترمیم  ک جل  ا  ه یرط  می معش تر قریتدید    
اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تهیه و اکمال موانع کانکریتی،تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات 

ن جنراتورها شبکه برق تهیه و منتاژ جنراتور و تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی دو محل سایه با
 .برای مدیریت عمومی ملبوسات نظامی )اعماالت خانه( واقع شش درک

 
 (C0152-W-1399-MOD-22416(  دیتیر  بخر رشخشصی        

 

  

 (صفای یمبتی  فب، رررشب ور ئش یً نی مق ه ما ره رق  م یس  .                           دتقش  )        

 

 ن یم ریه

 

 ظف ر ئش  یرط  می    :ابش ی مب         

 

2-  

1-  

3-  

- 

 

 

 : انجنیر خواجه اسحق )صدیقی(کننده شرطنامه ترتیب 

ین }فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گردیده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در ا
 این دو فورمه را ارائه می نمایند{پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده 
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 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/
  }نام و آدرس بانک درج گردد{...................... بانک:

 تدارکات وزارت دفاع ملی ، ریاست}نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع

 5399/     /     {}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددتاریخ: 

 }شماره درج گردد{.  شماره تضمین بانکی آفر

برای  {5399   /    }منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ  ..،.… }نام مکمل داوطلب درج گردد{...............که  یافتیماطالع 

،تهیه مواد و اجرای احجام پروسه  پروسه کاری امورات ترمیماتی شبکه برق،شبکه آبرسانی و ساختمانی} قریتدید  اجرای
کاری امورات ساختمانی تهیه و اکمال موانع کانکریتی،تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه برق تهیه و 

منتاژ جنراتور و تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی دو محل سایه بان جنراتورها برای مدیریت 
 .{ت نظامی )اعماالت خانه( واقع شش درکعمومی ملبوسا

 به شما ارائه نموده است. .{ ( C0152-W-1399-MOD-22416(-تحت اعالن تدارکات شماره .

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

}مبلغ یله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی بدینوس }نام بانک درج گردد{.........بر اساس درخواست داوطلب، ما 
را  بعد از دریافت اولین   یک میلیون و دوصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و یک افغانی، 1285751به حروف و ارقام درج گردد{

 زیم:تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردا

 تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ (5)

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ (1)

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

 ردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛فراهم نک (4)

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون. (1)

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   

داد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمین اجرا درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرار (2)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانطبق 

روز بعد از ختم میعاد اعتبار  18( 1( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا )5درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (6)
 .............}تاریخ ختم آفر درج گردد{.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. 681این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 }امضای مسئول مربوط درج گردد{................امضا: 

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

 03فورمه امور ساختمان کوچک/

 قابل تطبیق نیست
 

 {                           }  شماره اعالن تدارکات:

   شماره شرطنامه داوطلبی:

 {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:

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

}تاریخ درج سر از  ................}تعداد سال درج گردد{اره برای مدت ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اد
 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد: ................گردد{

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 سلیمی آفر؛تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه ت -2

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ -1

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛ -4

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

روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان  28نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا  این اظهار

 فاقد اعتبار می گردد. 

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

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

 ..................}روز، ماه و سال درج گردد{تاریخ: 

 ..........}مهر گردد{مهر :  

 

 .......................}یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد{
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 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط(

 07فورمه امور ساختمان کوچک/

  ................}نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک: 

 ...................}نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
 ............}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 ....................ره درج گردد{}شماشماره تضمین بانکی آفر

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

رج گردد{ }شماره قرارداد دیاد می شود، قرارداد شماره  "قراردادی"منبعد بنام ، که ..............}نام مکمل قراردادی درج گردد{اطالع حاصل نمودیم که 
}نام قرارداد و توضیح مختصر انجام را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  .......................سال درج گردد{ }روز، ماه ومؤرخ 

 عقد می نماید.  ..................امور ساختمانی درج گردد{

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

را بمجرد دریافت اولین تقاضای  .................{به حروف و ارقام درج گردد 17مبلغ}به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

  دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم. کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه

هر کدام که اول  .................{درج گردد 18روز، ماه و سال}( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ 28این تضمین )

 ضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این ت

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

 

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

 

 بانک{ }مهر

 

 کننده{ اکمال }مهر

 

                                                 
  ماید{}تدمین    ده )بانک( س  غ  ی بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را  ی بی اسعار قرارداد یا قابه ت ادلی قابه ق ول ادارهد ت دیه شده درج سی17 

سوقع تمدید سیعاد تکمیه اسور ساختماند تمدید  این تدمین را از بانک بصورت ( روز بعد از تاریق تخمی ی تکمیه سی اشد. اداره توجی باید داشت  ی در 28}این تاریق )18 
سی ماید:"تدمین  ت ی ق ه از ختم اتت ار تدمین اجرا درخواست نماید. ج ت ت یی این تدمیند اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورسی درج 

 ( سال در سقابه درخواست  ت ی اداره ق ه از ختم اتت ار تدمیند سوافقی سی ماید"{1یا ) ( ساه6   ده)بانک( بی یک تمدید زسان برای سدت )
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورمه امور ساختمان کوچک/

 دراین پروژه پیش پرداخت قابل تطبیق نیست

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

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 ه درج گردد{}نام و آدرس ادار: ذینفع
 }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

یاد می شود، قرارداد  "قراردادی"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 قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور مؤرخ دد{ }شماره قرارداد درج گرشماره 
 }نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد{عقد نماید.  ساختمان

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

را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}به درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

  بپردازیم. نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد، به شما

متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب نمبرش این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت 

 }شماره و محل حساب درج گردد{دریافت شده باشد 

در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن تذکر و به  مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که

( فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت تصدیق 80ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )

  فاقد اعتبار میگردد.  {درج گردد 19روز، ماه و سال}گردیده، یا به  تاریخ 

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

 }امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

                                                 
ز بانک بصورت ( روز بعد از تاریق تخمی ی تکمیه سی اشد. اداره توجی باید داشت  ی در سوقع تمدید سیعاد تکمیه اسور ساختماند تمدید  این تدمین را ا28}این تاریق )19  

 ار تدمین اجرا درخواست نماید. ج ت ت یی این تدمیند اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورسی درج سی ماید:"تدمین  ت ی ق ه از ختم اتت
 سی ماید"{( سال در سقابه درخواست  ت ی اداره ق ه از ختم اتت ار تدمیند سوافقی 1( ساه یا )6   ده)بانک( بی یک تمدید زسان برای سدت  ی ن اید بیشتر از )
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل برای  18مطابق ماده  در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی}
دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده  52ماده  3داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

موافقه شده  دستور العمل برای داوطلبان، یا تغییرات دیگری 16دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  58
دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می 

  {باشد.

 }نام...........................و  }نام و آدرس اداره درج گردد{میان  }سال، ماه و روز درج گردد{...........این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده است. و آدرس داوطلب برنده درج گردد{..............

}نام و نمبر تشخیصیه قرارداد اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد 
 اجرا می نماید.  پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را ...                 .... درج گردد{.........

 این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می  .5
 شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند. 

اخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط قراردادی در مقابل پرد .1
 این قرارداد رفع می نماید.

اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع  .3
 در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.  نواقص امور ساختمان 

4.   
 

 طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

 }خانه پری گردد{.................   مهر در حضور 

 }خانه پری گردد{................. امضا، مهر، و تسلیم گردید

 ...}خانه پری گردد{..............   در حضور

 }امضا توسط نماینده با صالحیت اداره{...........................  امضا الزام آور اداره:      

 قراردادی{................... }امضا توسط نماینده با صالحیت امضا الزام آور قراردادی: 

 

 

 

 

 

 


