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 محتویات 
 

 طرزالعمل های داوطلبی  : بخش اول
 درستورالعمل برای داوطلبان    9قسمت 
 صفحه معلومات داوطلبی    2قسمت 
 معیارهای ارزیابی و اهلیت    3قسمت 
 فورمه های داوطلبی    4قسمت 

 

 

 نیاز مندیها: 2بخش 
 جدول نیاز مندیها   5قسمت 

 

 

 قرارداد : بخش سوم
 شرایط عمومی قرارداد   6قسمت 
 شرایط خاص قرارداد   7قسمت 
  فورمه های قرارداد   8قسمت 
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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتع.  الف

جدول  5قسمت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 9.9 داوطلبی ساحه -9ماده 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر  نمبرتشخیصیه ،نام. مینماید صادر نیازمندیها

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح درتشخیصیه هربخش 

 : شرطنامه این در

مراه همانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریری به معنی  "کتبی"اصطالح  -9

 باشد؛ میوسط طرف مقابل ت یبا اسناد دریافت

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

 . به معنی روز تقویمی می باشد "روز" -3

از  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.9 وجوه -2ماده 

صادر  منظور آنبه  که این شرطنامه قراردادتحت  موجهبرای تادیات  تعهد شده راوجوه مالی 

 اختصاص داده شده برای ادارات ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو .گیردبه کار می  گردیده است

از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در 

 . اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.9 تقلبفساد و  -3ماده 

ی مفاهم ذیل را روی این ملحوظ اصطالحات آت. مایندرعایت ن را داوطلبی و اجرای قرارداد

 : افاده می نمایند

صورت مستقیم یا غیرمستقیم  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت ،درخواستاز عبارت : فساد -9

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

 . تحت تاثیر قرار دهد

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

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

 . از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد

دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که عبارت از سازش میان : تبانی -3

 اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقبه منظور 
 .سائرین طرح گردیده باشد

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

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

 .می باشد

تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست عبارت از : اخالل و موانعایجاد  -5

 .می باشد و یا امور نظارتی مربوط تدارکاتدر پروسه 

ً یا ازطریق نمایندهکه ای را برنده داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2 مرتکب  مستقیما

 . نماید میدر مراحل داوطلبی گردیده است لغو  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیفساد، تقلب، 

د نتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

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

ماده چهل و نهم قانون ( 9)فقره در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.4

 . نمایدتدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

ت یادداش، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5

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

 . فراهم نماید اداره

 داوطلب -4ماده 
 واجد شرایط

 هحصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.9

ساکن،  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی. دنداشته باش معلومات داوطلبی
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ن کشور ، تبعه همابوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمایدیک کشور در ثبت  تبعه و یا 

 . محسوب می گردد

جهت انجام خدمات مشورتی  ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2

گماشته شده درحال  کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادطرح، مشخصات، وسایر  هبرای تهی

 ه نمودهارائتدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر یا  بیشتر از و ارتباط داشتهیا درگذشته  حاضر

تضاد منافع واقع می  (مجاز باشد این دستورالعمل 93مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده )باشد 

 . داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شودتضاد منافع،  وقوعدر صورت . گردد

لست . عقد نمایدمحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

قابل دریافت می ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت   بان محروم شدهداوطل

 . باشد

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

 قابل قبول اداره باشد ارایه به شکل کهمکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 4.5

تدارکات اجراات صورت می طرزالعمل حکم چهل و پنجم ( 3)، در غیر آن طبق هدایت فقره .نماید

 . گیرد

و اجناس  -5ماده 

واجد ضمنی   خدمات 

 شرایط 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.9

 . باشد صفحه معلومات داوطلبیذکر شده در 

تاسیسات  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  5.2

به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی  هصنعتی و خدمات ضمنی مربوط

  . می گردد

ا در ی پروسس شده وو  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطالح من 5.3

 . باشد ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی   طی نتیجه ساخت، پروسس و یا

 شرطنامه محتویات.  ب

های  بخش -6ماده 

 شرطنامه
تمام . های ذیل می باشد قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 9های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.9

 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8ضمایم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :9قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 

 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :2بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 . از شرطنامه نمی باشد بخشاعالن تدارکات  6.2
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ً از اداره و یا نماینمس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3 صفحه طوری که در  ویده تقیما

ه شرطنامدر ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشد ذکر شده، معلومات داوطلبی

  . و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد

بررسی  داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4

  .شده میتواند رد آفر منتج به شرطنامه مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در .نماید

توضیح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.9

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

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

نقل این . روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید( 3)اداره درخالل مدت . نموده باشد

توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال 

 . میگردد

 کم سی امح را الزم بداند، با رعایت، تعدیل شرطنامه مطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2

 . اجراآت می نماید این دستورالعمل 24 هماد 2و بند  تدارکات طرزالعمل

د، از داوطلب برای میتوان دارها پیرامون مندرجات شرطنامه، االتوجواب به س توضیح و به منظور 7.3

ت دعو داوطلبیمعلومات  هصفح در مندرجوقت  محل، تاریخ و قبل ازداوطلبی در هاشتراک در جلس

 . نماید

( 3)داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4

  . جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نمایداری روز قبل از تاریخ برگز

ه تهیه شد باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5

  .میگردد ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکهروز به تمام ( 5)حد اکثر بعد از جلسه درمدت 

 . ثر نمی سازدرا متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیه در جلس داوطلب عدم حضور 7.6

تعدیل  -8ماده 

 شرطنامه ها
 .آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نمایدتسلیمی روز قبل از ( 3)حد اقل الی ، میتواند اداره 8.9

ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت صادر ایم ضم 8.2

 . نموده اند ارسال میگردد

جهت تهیه آفر، طی یک  داوطلبان برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3

 .تمدید نماید دستورالعملاین  24 هماد 2 بند در مطابقت با ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -1ماده 

 داوطلبی
اداره بدون در نظر داشت نتیجه تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  1.9

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچ  یمراحل تدارکات

مشخص گردیده  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  91.9 بان آفرز - 91ماده 

سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه اسناد حمایوی و . ددرترتیب میگ

 تجه. ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نمایدلزوم در صورت اداره می تواند  ،میگردد

   . می گردداستناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیح

اسناد شامل  -99ماده 

 آفر
 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 99.9
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 مواددرمطابقت با  قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -9
 دستورالعمل؛این  95و  94، 92

این دستور  29درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛ العمل

 ؛دستورالعملاین  22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

  ؛دستورالعمل این 96 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4

 97 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس شرایطواجد  تثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛دستورالعملاین 

و  98 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛این   31

این دستورالعمل  91طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  قبولی آفر صورتیدر

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 هفورم - 92ماده 

  تسلیمی آفر و جدول

 قیمت های 

بدون کدام تغییر خانه پری   (فورمه های داوطلبی ) 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 92.9

ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد شخص بگردیده و  توسط 

 .  میگردد

آن را به صورت مناسب طبق  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  92.2

 از دو بعترتیب  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  موجود دراصل آن با استفاده از فورمه های 

 .نماید تسلیم( رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت) مهر و امضا شخص با صالحیت

از  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  93.9 آفرهای بدیل -93ماده 

 . قبولی آن تذکر رفته باشد

قیم آفر و  -94ه ماد

 تخفیفات 
قیمت باید های تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 94.9

 . ددرمطابقت با شرایط ذیل باش

 . ارایه گرددبه صورت جداگانه  قیمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها برای  94.2

مجموعی  ،  قیمتتخفیفات پیشکش شده بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 94.3

 .  می باشدآفر 

فر آ و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 94.4

در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد . نماید پیشنهاد و جدول قیمت خویش( 3فورم شماره )

 . بود

 ویرایش سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 94.5

طوریکه پاریس،  اطاق بین المللی تجارت همنتشر (Incoterms)تجارت  جدید شرایط بین المللی

 . تذکر رفته است، می باشد معلومات داوطلبی هصفحدر 

ه اینکمگر . نمی باشد تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  94.6

آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو . طوری دیگر تذکر رفته باشد معلومات داوطلبی صفحهدر 

درصورتیکه مطابق صفحه معلومات . میگردد رد دستورالعملاین  31ماده دانسته شده و مطابق 

دیده رد نگر اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتداوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 . بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته می شود

 .در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  94.7

در صورت عدم ارائه قیمت . اقالم هر بخش ارایه میگردد صد فیصدتمام بخش ها و قیمت ها برای 



    الت (2)در  1211برای شش ماهه ضرورت سال مالی  (پامیر 212ظفر  و 202تندر ،  202)قطعات وجزوتامهای ساحوی  اردوی ملی قول اردو هــای   قلم چوب سوخت آشپز خانه )بلوط وارچه( ضرورت ( 2) تهیه و تدارک

6 
 

قابل حکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 9)فقره  2 جزبرای تمام اقالم شامل هر بخش 

ی گشائ داوطلب  می تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان باز. میباشد تطبیق

  . را پیشنهاد نمایندک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  شوند

 معلومات صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 95.9 اسعار آفر -95ماده 

 . طوری دیگر تذکر رفته باشد داوطلبی

اسناد  -96ماده 

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

 هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 96.9

درصورت عدم ارایه و . نمایدرا خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 4 قسمت  مندرجتسلیمی آفر 

 . آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود یا ارایه

اسناد  -97ماده 

واجد شرایط  ثبوت

 بودن اجناس و
 ضمنیخدمات 

ور اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 97.9

درمطابقت را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  شاملجدول های قیمت  که شاملمنشآ تولید 

 .دنمایخانه پری  دستورالعمل این  5با ماده 

 تثبیت اسناد – 98ماده 

تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

 و معیارهای شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  98.9

ت با مشخصااجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر ضم، داوطلب باید مربوط آن

 .ه نمایندیارا (نیازمندی ها جدول) 5قسمت  مندرجمعیارات  تخنیکی و

ات نقشه ج، نوشته جات میتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 98.2

 و مشخصاتو اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با مشخصات  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  نشان دهندهتخمینی آن و 

در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت . و معیارات شرطنامه باشد

 . از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید

و سایر منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  98.3

معلومات  هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص درکارآیی مناسب و مداملزومات برای 

 .تهیه نماید را داوطلبی

ها  ککتال وعالیم تجارتی و  موادساخت، پروسس /شیوه تولید برایهای تعیین شده  معیار 98.4

بمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه  صرف که در جدول نیازمندیها درج گردیده، توسط اداره

اجناس مطابق با  داوطلب می تواند. سایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد

را در صورتی که جوابگوی معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ  سایر

 ارایهاشد را ب مندرج جدول نیازمندیها بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندینیاز

 .  نماید

اسناد  -91ماده 

اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  91.9

 .داشت حاالت ذیل قابل قبول می باشد

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر  اجناس توسط داوطلب تولیدعدم ساخت و که در صورت  -9

 (فورمه های داوطلبی ) 4قسمت رفته باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 
می جمهوری اسالاجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  که نشان دهنده

 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش

در جمهوری اسالمی افغانستان  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

را  توانمند و مجهز  با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد فعالیت تجارتی نداشته و 

طوری که در شرایط  انجام مکلفیت های عرضه پرزه جات به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و 

   به اداره معرفی نماید؛، رفتهقرارداد تذکر 
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بر آورده  را( ارزیابی و اهلیتهای معیار) 2قسمت   اهلیت مندرج شرایط از هریکباید داوطلب  -3

 . نماید

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک ( JV)شرکت مشترک در صورت که داوطلب  91.2

 : مکلف به رعایت موارد زیر می باشد

 مشترک باشد؛ رکایشیک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -9

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

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

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

 از سایر شرکا می باشد؛ رهنمود ها به نمایندگی

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

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

فیصد و ( 25)، هر شریک باید حد اقل داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  91.3

ارقام اهلیت هر شریک . اهلیت را تکمیل نمایدفیصد معیار های ( 41)شریک اصلی حد اقل 

فیصد معیار ( 911)و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل  شرکت مشترک باهم جمع می گردد

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

 .نظر گرفته نمی شود وسط داوطلب درو منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

میعاد  -21ماده 

 اعتبار آفرها
در داوطلبی این مدت . یددرج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  21.9

آفر های با مدت . بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد روز( 11)از  کمترنمی تواند های ملی 

لبی در داوط. شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردداعتبار کمتر از میعاد مندرج این 

 . روز بوده نمی تواند 921از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر بی

 .کتبی مطالبه نماید طور از داوطلب آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 21.2
آفر نیز برای مدت مشابه تمدید تضمین میعاد اعتبار در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، 

در صورت رد  .داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید. میگردد

 . گردد می مسترد وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید  درخواست

 آفر تضمین -29ماده 
آفر  .تهیه نماید منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  29.9

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

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  29.2

 :تضمین آفر می تواند. یا سایر اسعار قابل تبدیل ارایه گردد

 . ارایه گرددبه شکل ضمانت بانکی و پول نقد  -9

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

د موقعیت داشته باشد، بایخارج از جمهوری اسالمی افغانستان تضمین آفر  گاه نهاد صادر کننده

 .  نمایدتضمین آفر را  ضمانت نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای 

فورمه های ) 4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3

ترتیب  ،منظور گردیده باشدی دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره و یا فورمه ها (داوطلبی

 . گردد

با درخواست کتبی اداره به اسرع ،  این دستورالعمل 29 هماد 5بند  هدایت در صورت تطبیق -4

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

ر یشتبروز ( 28) حد اقل ،لدستورالعماین  21 هماد 2بند مطابقت با آفر درمیعاد اعتبار تضمین  -6

 .ز میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشدا

این دستورالعمل  29ماده ( 9)در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند  29.3

مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق 

 . د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردندنباشالذکر 

این   44 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 29.4

 .مسترد میگردد  آنانبه  دستورالعمل

 :در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد 29.5

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغییر یا  -9

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

 در آفر؛

 ؛قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه عقد داوطلب برنده ازاجتناب  -3

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

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

نام ب بایدفر یا اظهار نامه تضمین آفر ، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  29.6

درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام . داوطلب مشترک باشد

  (داوطلبی ه هایفورم) 4 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد تمامی شرکای شامل

  . ترتیب گردد

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  29.7

 21ه ماد 2 حالت مندرج بند . انصراف نماید اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -9
 این دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

امضای قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل این 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2

 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین  44 هرا درمطابقت با ماد اجراء تضمین

غیر واجد شرایط ، معلومات داوطلبی هصفحمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت        

 آن از  معلومات داوطلبی هصفح درمشروط بر اینکه  .نمایداعالم برای عقد قرارداد با همان اداره 

 .  تذکر رفته باشد

این دستورالعمل  99 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.9 امضاء آفر  -22ماده 

المه ع "کاپی"کلمۀ بر عالوه کاپی های آفر با . نمایدعالمه گذاری  "اصل"کلمۀ ترتیب و با عالمه 

درصورت موجودیت تفاوت . تسلیم گردد معلومات داوطلبی هصفحبه تعداد مندرج  شده و گذاری

 . وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بودمیان اصل 

 

ه قانونی نمایندباید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

  . داوطلب امضاء گردد

وسط ت  هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که 22.3

 . شده باشد امضاماینده با صالحیت داوطلب نرا امضا نموده  شخصیکه آفر
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 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -23ماده 

 آفر  مت گذاریو عال
ً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.9 ها در  آفر ارسال الکترونیکی. یا توسط پست ارسال نماید شخصا

 . پذیر می باشد، امکان معلومات داوطلبی صفحهدر آن  صورت تذکر

 ه شمولبآن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -9

ده شده باشد، در پاکت های دستورالعمل اجازه دااین  93 هآفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماد

ل و حاوی اصپاکت ها . بنویسند "کاپی"و  "اصل" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته هجداگان

این   3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  .در داخل یک پاکت گذاشته شوند های آفرکاپی 

 . ه صورت میگیردماد

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

 :آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشدهای  تپاک 23.2

   ؛در آن درج باشد آدرس داوطلبنام و  -9

   باشد؛ 24 ماده 9تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -2

و هر نوع توضیحات  9ماده  9نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

  . باشد معلومات داوطلبی هصفح اضافی مندرج 

 27ماده  9مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -4
  . باشد

 مفقود شدن محتویات و /ول تعویضئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

  . بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود

 میعاد  –24ماده 
 هاتسلیمی آفر

 .تسلیم گردند معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 24.9

میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید ،  8 لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2

میعاد تسلیمی تمدید در طول مکلفیت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامصورت   در این. نماید

  . ادامه می یابدشده 

آفر  –25ماده 

 وقت های نا

 رسیده

 . دنمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 25.9

 -26ماده 
، انصراف

تعویض و تعدیل 

  هاآفر

 سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهداوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ار 26.9

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

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

 :بوده و این اطالعیه باید تعدیل شدهیا 

بر عالوه پاکت های مربوط ارسال گردیده، این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -9

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

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

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

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و  در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

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

 . صورت گرفته نمی تواندآفر 
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 آفر گشایی – 27ماده 
معلومات  صفحه درزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخاداره آفر های دریافت ش 27.9

 ش خاصارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید یداوطلب

 .درج گرددمعلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط آفر گشایی

 

نشانی  "انصراف" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهدر مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گش 27.2

عالم ا را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهشده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها 

ا توام ب "انصراف"هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ . و بدون باز شدن مسترد می نماید

موجودیت  انصراف از آفر ها صرف در صورت. گرددباشد، باز میارائه شده نصالحیت نامه 

صالحیت نامه در جلسه . استالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز اط

از خواهد ب نشانی شده "تعویض"ای که با کلمۀ متعاقباً، تمام آفر ه. آفر گشایی قرائت میگردد

صالحیت نامه نباشد، باز  توام با "تعویض"هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ .  شد

تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با . میگردد

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

نشانی شده، باز و محتویات آن به تفصیل خوانده می  "تعدیل"بعداً آفر های که با کلمۀ . میگردد

ی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه تعدیل آفر ها صرف در صورت. شود

ه آفر های باز شد. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. معتبر باشد، مجاز است

 . شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند

  

ای بدیل، ههیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر  27.3

موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت 

 جلسه داوطلبی قرائت گردیده باشندآفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در . می نماید

نا  25ماده  9آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند . در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد

 . وقت رسیده باشد

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور  27.4

ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف ئو بمنظور مص خانه پری، امضاء

 . می نماید( اسکاشتیپ)

 ارزیابی و مقایسه آفرها. هـ

 بعدی  ارزیابیو ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.9 محرمیت -28ماده 
الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم  عطاء قرارداداهلیت داوطلبان و پیشنهاد ا

 . افشاء گردد نبایدبوده، 

ارزیابی مالی و ، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

ه رد منجر ب بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی ، مقایسه

 .وی میگردد آفر

عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای  آفر گشایی الی زمان ، از28 هماد 2علی الرغم بند  28.3

داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را  مراحل مورد مربوط به  را درهر ادارهتماس با 

 . انجام دهد

ارزیابی  - 21ماده 

 ابتدایی 

اداره ارزیابی ابتدایی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی   21.9

 :می نماید

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ -9
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 صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -2

 قابل اعتبار است؛

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

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 .شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشدآفر با سایر 

 .فوق آفر رد میگردد  21ماده  9در صورت عدم رعایت بند  21.2

توضیح آفر  –31ماده 

 ها
ل توضیح داوطلب نیز بشک. مطالبه نمایدتوضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  31.9

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

 هر نوع توضیح ارایه شده بدون. وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید

 . در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد

جوابگویی  -39ماده 

 آفرها
 . تشخیص میدهدآفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  39.9

رایط با معیارات، شمطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  39.2

 :که دفتادگی زمانی عمده پنداشته می شوانحراف، استثناء و از قلم ا. شرطنامه باشد و مشخصات 

 د؛تحت قرارداد داشته باش س و خدماتکارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -9

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

 ؛نمایدمحدود  بر خالف شرطنامه  داد را

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

و بعداً با اصالح انحرافات، رد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 39.3

 . یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد استثنات

عدم  – 32 ماده

و  انطباق، اشتباهات،

 از قلم افتادگی

را که عمده نباشد، مد  آفر در عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.9

  . نظر نمی گیرد

معلومات  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

 .به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی غیر عمده مطالبه نمایدضروری یا سندی را 

دم در صورت ع .تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند

 . ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند

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

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، در صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی -9

 المهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر .قیمت مجموعی تصحیح میگردد

بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد  اعشاری درقیمت فی واحد

 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛نظر گرفته شد

موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار  درصورت -2

 ق باید اصالح گردد؛یا حاصل تفری بوده و حاصل جمع

ر اعتبا و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

شده به حروف مربوط به اشتباه حسابی باشد، که  اینکه مبلغ ذکر خواهد بود، مگر

اعتبار  فوق مدار( 2)و ( 9)داشت مندرجات اجزای  درنظر با درینصورت مبلغ به ارقام

 .بودخواهد 
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 فرو تضمین آوی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4

اجرا می  29ماده 9بند  ( 2) جزءمطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده

 . گردد

 –34ماده 
ارزیابی 

 تخنیکی
 

تمام معیارات و شرایط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی ازطمینان ا را به منظورها  آفراداره  34.9

 . مشخص در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید

مام تبا  اتانحراف  یا یریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان این دستورالعمل 98 هماد مطابق اداره  34.2

  .می نمایدبررسی جنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت  مندرج شرایط

تبدیل به  - 35ماده 

 اسعارواحد
 باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.9

نرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحرا به واحد پولی مشخص در 

 . ، تبدیل می نمایدمعلومات داوطلبی صفحه

 حترجی -36ماده 
 داخلی

 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.9

این ماده  و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.9 مالی ارزیابی  37ماده 

 .ارزیابی میگردند

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

تذکر رفته و  معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -9

 ارایه گردیده؛  94 هرمطابقت با ماددکه  قیمت آفر

 ؛39 هماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2

 ؛94مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3

 معلومات داوطلبی هصفح مندرجناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  قیمت تعدیل -4

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

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

بر اجناسیکه در توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -9

 جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

بر اجناسیکه در خارج از هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2

   اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده 

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

 .آفر

،  فکتور های مربوط به مشخصات، 94 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4

برای . اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود معیار های تدارکشرایط و  کارایی،

فکتور  .باید به مبلغ پولی بیان گرددعوامل در نظر گرفته شده تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات 

 . باشد 36 ماده 3ها، روش ها و معیارات باید مطابق بند 

 یک یا چند بخش، داوطلبان می توانند برای معلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک  قیمت

ر دبا نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برایروش ارزیابی . داوطلب اعطاء نماید

  . مشخص می گرددتذکر رفته  (معیارات ارزیابی و اهلیت) 2قسمت 

. با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نمایداداره نمی تواند  37.6

 . انجام مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است
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ه از آن در کرا لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7

 . است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد تذکر نرفتهشرطنامه 

اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات  38.9 مقایسۀ آفرها - 38ماده 

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

 لزوم تصور در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 38.2
 زارشگ ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو مفصل ارزیابی
 گوجواب ،شده یابیارز قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء آمر به را خویش

 ییابشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص

  .دهد یقرار م مفصل ارزیابی لزوم صورت در و یکیتخن

ارزیابی  -31ماده 

 برنده بعدی داوطلب
بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد  اداره می تواند 31.9

 .  برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید داوطلبتوسط 

 

  . صورت میگیرد 91طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  31.2

جه یعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 31.3

دارای  آفر بعدی و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باگردیده  آفر جوابگو شدنارزیابی، منتج به غیر 

 .  انجام می دهد نازلترین قیمت

 

 ادارهحق  -41ماده 

برای قبولی یا رد یک 

 یا تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در  41.9

مشخصات تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای 

سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت ( اسناد)تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارک 

 .طلبان فسخ نمایدداوع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال تآمین مناف

 

 قرارداد و  عقد  ءاعطا. و

 شرایط  – 49ماده 

 اعطاء

ارایه نموده و  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 49.9

  .  نمایدمی اعطاء داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد راتوانایی 

حق  –42ماده 

در تعدیل مقدار 

زمان اعطای 

 قرارداد 

 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.9
از فیصدی مندرج  مشروط بر اینکه . افزایش یا کاهش دهد ،مشخص گردیده (جدول نیازمندیها)

هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر در برگیرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی معلومات صفحه

 . ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد معیار

 – 43ماده 
 اعطای قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان،  43.9

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

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات میداوطلب برنده ارسال 

  .آفر به داوطلب برنده ارسال می شود یز منظوری این کمیسیون، نامه قبولملی باشد، بعد ا

تضمین  -44ماده

 اجراء

نامه قبولی آفر، تضمین روز بعد ازدریافت ( 91)مدت خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.9

شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،اجرای قرارداد را در مطاب

 .می باشد، ارایه نماید (قرارداد ه هایفورم) 8قسمت 

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم  عدم 44.2

در اینصورت اداره قرارداد . می گردد آفراسترداد تضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 
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قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای ا نازلترین ب بعدی که آفر جوابگو داوطلبرا به 

  . رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید

امضای  -45ماده 

 قرارداد
اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری  45.9

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

 . به اداره تسلیم نمایدامضا نموده و  بعد از دریافت روز( 91)ت است، قرارداد را در مد

به  اطالع -46ماده 

داوطلبان غیر 

 برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.9

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

 .نمایدمی مسترد 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات  46.2

 قراردادی، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانونتدارکات، مشخصات اداره و 

در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر  تدارکات

 .می کند

حق –47 ماده

  شکایت داوطلب
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند  47.9

 کمیته بررسی اداریاعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 .ارسال نماید

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

 

 یات عموم.  الف

دستورالعمل  1ه ماد

 برای داوطلبان
 . وزارت دفاع ملی میباشد:  فرمایش دهنده

قطعات وجزوتامهای  قلم چوب سوخت آشپز خانه )بلوط وارچه( ضرورت ( 2) تهیه و تدارک

برای شش ماهه  (پامیر  212ظفر  و 202تندر ،  202)ساحوی  اردوی ملی قول اردو هــای  

 چارچوبی:نوع قرارداد الت    ،  (2)در  1211ضرورت سال مالی 

   MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603 : داوطلبی هشمار  

 فند سیستیکادولتی و  22603   :بودجه

  الت3: تعداد بخش ها

دستورالعمل  1.1 هماد

 برای داوطلبان
 :باشندداوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی 

 .قابل تطبیق نیست"    

دستورالعمل  1.4 هماد

 برای داوطلبان
  :لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد

 www.ageops.net 

دستورالعمل   1.1مادۀ 

 برای داوطلبان
 :ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند آنضمنی اجناس وخدمات 

   "قابل تطبیق نیست"  

 مندرجات شرطنامه.  ب

دستورالعمل  3.4مادۀ 

 برای داوطلبان
  :شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد

  :  آدرس

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

   www.npa.gov.afملی  ویب سایت اداره تدارکات

دستورالعمل  1.1مادۀ  

 برای داوطلبان
 :دو معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردآدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 

 دستورالعمل برای داوطلبان 1.1مادۀ  مطابق به مواد مندرج   

 { ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی }

 { "مدیریت تدارکات اجناس }

 1212312120-1101114410           

باز حد  یدر داوطلب حیام طرزالعمل تدارکات،درخواست توض یحکم س( 1)در مطابقت به فقره : نوت

 .گردد هیآفرها ارا یمیتسل نهیمع عادیقبل از م یمیروز تقو 11 دیاقل با

http://www.ageops.net/
http://www.mod.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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دستورالعمل  1.4مادۀ 

 برای داوطلبان

 .یگرددنمدایر جلسه قبل از داوطلبی 

 

 آفرها هتهی.  ج

دستورالعمل  11.1 ماده

 برای داوطلبان
 . ارایه گردد  پشتو/ دری  آفر به زبان

دستورالعمل  11.1ه ماد

 برای داوطلبان
 :ه نمایدیهمراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را اراداوطلب باید 

د مشابه اسناآخرین دوره قبل از روز آفرگشائی  مالیاتیحسابات اسناد تصفیه کاپی جواز فعالیت با اعتبار، 
اسناد ثبوت اهلیت، تعهدنامه امضاء شده  ،وحجم معامالت اجراشده باشد الی اخیرسال روان را ارایه نماید

مبنی براینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحالل قرار ندارد، تعهد نامه 
مبنی بر نداشتن تضاد منافع و تعهد نامه مبنی بر عدم محکومیت باالثر تخلف در تجارت در خالل دوسال قبل 

 . از اشتراک در داوطلبی

 
در (02)فورم (02)فورم (01)فورمتمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شده 

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

است، جدول قیمت های ارائه شده در آفر خویش و فورم معلوماتی اهلیت داوطلب را پس از داوطلب مکلف 

 نماید)اسکاشتپ (مهرو امضاء داوطلب بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

دستورالعمل  14.1 ماده

 برای داوطلبان
 .رائه آفر های بدیل مجاز نمی باشدا

دستورالعمل  11.1 هماد

 برای داوطلبان

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

( 1) 11.3 ماده
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 : ساحوی  یها پوید :محل مقصد

متعهد اکماالت خویش را با درنظرداشت جدول سایت های اکماالتی که از جانب ریاست 

ساحه مسوولیت قول اردو های  لوژستیک وتخنیک ستردرستیز تهیه گردیده است در مرکز و

 ساحوی الی سطح کندک می باشد انجام دهد.

تمامی مصارف الی محل تسلیمی با محصول گمرکی، تکس ، کرایه حمل و نقل و تخلیه اجناس در 

 .میباشد داوطلبمحل مقصود به عهده 

به ضمیمه شماره یک اخیر شرطنامه  وسایت ها جهت معلومات بیشتر در رابطه به محل مقصد نهایی

 خصوصی مراجعه گردد.

دستورالعمل  11.1 ماده

 برای داوطلبان

را در قیمت های ارائه شده شان تذکر دهند و همچنان  BRTداوطلبان باید نرخ مناسب مالیات داخلی  

 .قیمت مجموعی بدون تکس را در جدول قیمت ها در نظر گرفته ارائه نمایند

 .مراجعه گردد www.mof.gov.af/taxجهت معلومات مزید در باره مالیات در افغانستان به سایت 

دستورالعمل  11.3 ماده

 برای داوطلبان

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

http://www.mof.gov.af/tax
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دستورالعمل  11.1 ماده

 برای داوطلبان
است به واحد پولی جمهوری اسالمی افغانستان قیمت آفررا که مربوط مصارف صورت  مکلفداوطلب 

 .گیرنده به همان پول  میباشد، نرخ بدهد

 .میباشد افغانی  اسعار ویا واحد پول 

دستورالعمل  10.4 ماده

 برای داوطلبان
تعین شده تبدیل  جنس خالف مشخصات   . نداردپس ازفروش معیاد ورنتی اجناس وخدمات 

 .میگردد

  

دستورالعمل  10.1 ماده

 برای داوطلبان
 درصورتیکه ترجع داخلی ارایه نماید. ضرور است   :اجازه نامه تولید کننده

 

دستورالعمل  10.1ماده 

 برای داوطلبان
 قابل تطبیق نیست: برایخدمات بعد از فروش 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان
 . می باشدروز (11) -نود}مدت اعتبار آفر 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 .است الزم  تضمین آفر 

که راجستر شده در د افغانستان بانک بوده و مطابق , تضمین آفر صادرشده توسط یکی از  بانک های معتبر 

حد اقل  دیبا ییآفرگشا ومیآغاز از  یبانک نیتضم عادیم. شرطنامه ارائه گردد 5محتویات فورم شماره 

    .روز اعتبار داشته باشد 112( 09+82)

دستورالعمل  21.2ماده 

 برای داوطلبان
 .آفر مقدار تضمین

 مبلغ تضمین آفر نام  بخش ها  یا الت ها شماره 

 افغانی 422225 تندر 202الت سوم قول اردوی  1

 افغانی 108104 ظفر202الت پنج قول اردوی  2

 افغانی 85218 پامیر 212الت هشتم قول اردوی  2

نوعیت اخذ  وویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود ( افغانی)مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی 

سلیم داده تضمین بانکی باید در نسخه اصلی ت.میباشد (تضمین نامه بانکی) تضمین آفر بشکل بانک گرنتی 

 .باشد پول نقد قابل قبول نمیو همچنان  .هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود. شود

دستورالعمل  21.1 هماد

 برای داوطلبان
 . قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  22.1ماده 

 برای داوطلبان
  .کاپی آن نیز باید تسلیم داده شوند {یک} به تعدادآفر، اصل  عالوه بر

 % 111ارائه و  باید با آفر اصلی ( کاپی آفر )کاپی آفر ها از طرف داوطلب بعد از نشانی شد با ذکر کلمه 

 .فیصد مطابقت داشته باشد

 تسلیمی و گشایش آفرها.  د

دستورالعمل  24.1ماده 

 برای داوطلبان
 .آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند  "نباید" داوطلبان 
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دستورالعمل  24.1ماده 

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

دستورالعمل  24.2ماده 

 برای داوطلبان

 : باشندذیل می  اضافییم تشخیصیه عال حاوی پاکت های داخلی و بیرونی باید

قطعات وجزوتامهای ساحوی  اردوی  قلم چوب سوخت آشپز خانه )بلوط وارچه( ضرورت ( 2) تهیه و تدارک :اسم پروژه

الت    (2)در  1211برای شش ماهه ضرورت سال مالی  (پامیر  212ظفر  و 202تندر ،  202، )ملی قول اردو هــای  

 چارچوبی:نوع قرارداد ،  

   MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603 : داوطلبی هشمار  

 فند سیستیکادولتی و 22603   :بودجه

  الت 3: تعداد بخش ها

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان
 :عبارت است از آدرس اداره آفر، هیاراصرف به مقاصد 

 خواجه بغرا ناحیه پانزدهم گارد سابقه  : : آدرس

 (294)تعمیر دوم منزل دوم اطاق : اطاق همنزل وشمار

 افغانستان: کابل : شهر

 1101114410-1212312120: تیلفوننمبر 

    قبل از ظهر مورخ  10:00ساعت : ضرب االجل برای تسلیمی آفرها

 .میباشد  00/1211/ 25

دستورالعمل  21.1ماده 

 داوطلبان برای
 خواجه بغرا ناحیه پانزدهم گارد سابقه :آدرس

 وزارت دفاع ملی ریاست تدارکات تاالرافرگشاهی  :منزل وشمارۀ اتاق

 13/1400 /21   :خیتار

 .گرفت خواهد صورتاز ظهر به وقت کابل  قبل  11:11:  وقت

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

 .میگیرد

دی آفر ها در روز بعدرصورتیکه تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، :نوت 

 .کاری در همان ساعت از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی صورت میگیرد

دستورالعمل   21.2ماده 

 برای داوطلبان
مجاز  دستورالعمل برای داوطلبان 24 هماد 1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

  نیستقابل تطبیق   های مشخص گشایش آفرها روش باشد،

 ارزیابی و مقایسه آفرها.  هـ

دستورالعمل  41.1ماده 

 برای داوطلبان
 .ندشومیبه واحد پولی افغانی تبدیل ارائه شده به واحد های پولی مختلف، آفرهای 

 . است د افغانستان بانک بادله تمنبع نرخ 

 آفرگشائی روز  :تاریخ تبادله اسعار

دستورالعمل  43.1ماده 

 برای داوطلبان
مطررررابق حکررررم چهررررارم طرزالعمررررل ترررردارکات ومتحررررد المررررال  یترررردارکات از منررررابع داخلرررر حیترررررج 

 .گردد یم قیتطبNPA/PPD/C20/196شماره  
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 تیرررو حما قیمکلرررف انرررد، جهرررت تشرررو یاز مررراده هفرررتم قرررانون تررردارکات، ادارات تررردارکات یتأسررر بررره

را  یداخلرررر داتیررررتول حیمقرررردار ترررررج یمرررروارد حررررد اعظمرررر ،یداخلرررر داتیررررو تول یگررررذار هیاز سرررررما

 :ندینما یعمل ش،یخو یتدارکات یدر پروسه ها لیطور ذ

 صد؛یف( 21)؛یخارج داتیتول ۀسیدر مقا یداخل داتیتول. 1

 یخرررارج یشررررکت هرررا  سرررهیافغانسرررتان در مقا میمقررر یخرررارج یوشررررکت هرررا یداخلررر یشررررکت هرررا.2

 صد؛یف( 11) میمق ریغ

متعهرررد بررره داشرررتن  ایررردارنرررد و  (Joint Venture) یداخلررر یکررره شررررکا یخرررارج یشررررکت هرررا.4

 صدیف( 1)یخارج یشرکت ها ریسا ۀسیباشند، در مقا یم یداخل یفرع یقرارداد

افغانسرررررتان  میمقررررر یوداو طلرررررب خررررارج یبرررررا داوطلرررررب داخلرررر اسررررهیزن در مق یداو طلررررب داخلررررر.1

 .صدیف(1)

مررراده  4منررردرج جرررز  یحکرررم، اشرررخاص حکمررر نیرررا(1)فقرررره  یدر اجررررا"داو طلرررب "منظرررور از .1

حکررم عبررارت  نیررا(1)فقررره فقررره  4زن منرردرج جررز  یقررانون ترردراکات اسررت وداو طلررب داخلررسرروم 

 صررردیف( 11)و اسرررهام آن متعلرررق بررره زنررران بررروده و حرررد اقرررل  تیررراسرررت کررره مالک یحکمررر یاز شخصررر

 .دکارکنان آن متشکل از زنان باش

 ((دیگرد لیتعد(1)و(4)به بیوبعد ازآن به ترت(2)یفقره ها شماره

 ً اشررررتغال  زانیررررم شی، افررررزا یجهررررت رشررررد اقتصرررراد یداخلرررر داتیررررازتول تیرررربرررره منظررررور حما عالتررررا

 هیررررارا یآترررر فیررررتعر یداخلرررر داتیحسررررب ضرررررورت،ازتول یترررردارکات ملرررر ،ادارهیگررررذار هیوسرررررما

 :داردیم

برررررررررره آن دسررررررررررته مررررررررررواد قابررررررررررل مصرررررررررررف  یدر پروسرررررررررره ترررررررررردارکات:یداخلرررررررررر داتیررررررررررتول

وپروسرررس ان در داخرررل  یطراحررر صررردیف(11)کررره حرررد اقرررل گررررددیاطرررالق م(محصرررول/جرررنس)ینهرررا

 .کشور انجام شده باشد

 یترررردارکات یدر پروسرررره هرررا یمراترررب آتررر تیررررتوجررره برررره مررروارد فررروق اداررت مکلررررف بررره رعا برررا

 :باشندیم

درمراحرررررل تررررردار  یکننرررررده کررررران داخلررررر دیررررراشرررررتراک تول زانییرررررم شیافرررررزا قیاداره جهرررررت تشرررررو.1

آنرررران درنظررررر نگرفترررره،  یحجررررم معررررامالت سرررراالنه را بررررا اریرررمع شیخررررو یکات،درشررررطنامه هررررا

 یازمنرردین زانیررکننررده را باتوجرره برره م دیررسررالالنه تول ایرر/ ربعرروار/ماهانرره دیررتول یتوانررا زانیرربلکرره م

 .مد مد نظر قراردهند یتجربه مشابه و  اریمع ثیمنح شیخو ساالنه ایربعوار /ماهانه

وعرضررره  دیرررتول تیررربرررر ظرف یاسرررناد ومررردارک مبنررر هیرررمکلرررف بررره ارا( کننرررده دیرررتول)داوطلرررب  البتررره

پروسرررس و  تیرررفیوک یازمنررردین زانیررردر مطابقرررت بررره برررا م ازادارهیررراجنررراس ومحصررروالت مرررورد ن

اسرررناد ومررردارک فررروق  یابیرررارز تیررره.باشررردیمشرررخص شرررده در شررررطنامه اداره م عرررادیم یطررر دیرررتول

ودرصررررررررورت لررررررررزوم وفررررررررق حکررررررررم پنجرررررررراهم طرزالعمررررررررل  هقرررررررررارداد یابیرررررررررا مررررررررورد ارز

 .قراردهد یمطالبه وتحت غور وبررس نهیدارکات،معلومات واسناد الزم را در زمت

 دیرررنرررام ومرجرررع تول شی،درآفرخرررویداخل حیتررررج ازیررراز امت دیداوطلبررران مکلرررف انرررد جهرررت مسرررتف.2

اجنرررراس  دیررررازنررررام مرجررررع تول  شیداوطلررررب در افررررر خررررو کهیاجنرررراس را مشررررخص سازند،درصررررورت

 یآفرررر و یبررراال یداخلررر حیتررررج قیرررتطب دهیرررمنررردرج شررررطنامه مترررذکر نگرد ازیرررومحصررروالت مرررورد ن

 .باشدینم یعمل

مررراده چهرررل هشرررتم (  1)فقرررره 1جرررز  تیرررحکرررم چهرررارم طرزالعمرررل تررردارکات ورعا(1)طبرررق فقرررره.4

مکلرررف اسرررناد  یتررردارکات از منرررابع داخلررر حیاز تررررج یقرررانون تررردارکات،داوطلب جهرررت برخررروردار

مراجرررع  قیررراز صرررحت وسرررقم آن ازطر یابیرررارز تیررروه هیرررالزم راارا ینامررره هرررا قیمررردارک وتصرررد

اسرررنادومدارک مطالبررره شرررده برررا معلومرررات  هیرررعررردم ارا صرررورتدر.دیرررحاصرررل نما نرررانیاطم ربطیرررذ
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وفررق مرراده چهررل  ده،بلکررهینگرد دیمسررتف یداخلرر حیترررج ازاتیررداوطلررب  نرره تنهررا از امت[یواقعرر ریررغ

 .گرددیم یمعرف تیو نهم قانون به پروسه محروم

،مکلررررف اسررررت  دهیررررعقدگرد یوطبقرررراً قراردادبرررراو دیمسررررتف یداخلرررر حیترررررج ازیررررداوطلررررب از امت.1

واکمررررال  هیررررطبررررق مشخصررررات ومنرررردرجات قرررررارداد ته یازمنررررابع داخلرررر ازرایرررراجنرررراس مررررورد ن

صررررورت،اداره طبررررق احکررررام قررررانون وطرزالعمررررل قرررررارداد در حصرررره وضررررع  نیررررا ریررررغ د،دریررررنما

بررره پروسررره  یجبرررران خسررراره ومعرفررر قیرررقرارداد،تطب ،فسرررخ،جبرررران نقرررض قرارداد ریتررراخ مرررهیجر

 .اجراات به موقع دارد تیمحروم

دستورالعمل  41.1ماده 

 برای داوطلبان

 . میگردداجرا مندرج لست ضرویات  هر  الت مجموع اقالمارزیابی برای 

دستورالعمل  41.4ماده 

 برای داوطلبان
صورت می  تذکر رفته، (ارزیابی و اهلیت راتمعیا ) 3قسمت  درات ذیل که معیاربه اساس تعدیالت 

 :گیرد

 { تخیر: }سلیمیانحراف درجدول ت -1

 { نخیر} :انحراف درجدول پرداخت -2

 {  نخیر: }، و خدماتی الزامی، پرزه جات اضافهتعویض اجزای عمدف مصار -4

 {بلی}ر جمهوری اسالمی افغانستانفر دارایه شده آ موجودیت پرزه جات تجهیزات -1

دستورالعمل  11.2ماده

 برای داوطلبان
 .مندرج شرطنامه را نرخ ارایه نمایند اقالم شامل لست ضروریات %011داوطلبان باید 

کرره برررای آن قیمررت ارائرره نشررده اسررت، از اوسررط قیمررت هررای ارائرره شررده برررای الم یمررت قلررم یررا اقررق
. در آفرهرررای سرررایر داوطلبررران محاسررربه و شرررامل قیمرررت آفرررر داوطلرررب مررری گرررردد اقرررالمهمررران قلرررم یرررا 

در صرررورتیکه آفرررر دیگرررری ارائررره نگردیرررده باشرررد، آفرررر وی طبرررق حکرررم مررراده بیسرررت و پرررنجم قرررانون 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        در صررررررررررررررررررررررررررورتیکه مجمرررررررررررررررررررررررررروع ق .رد مرررررررررررررررررررررررررری گررررررررررررررررررررررررررردد

فیصرررد قیمرررت آفرررر داوطلرررب ( 91)کررره بررررای آن قیمرررت ارائررره نشرررده اسرررت، از  المرررییمرررت قلرررم یرررا اق

 .تجاوز نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد

 اعطای قرارداد.  و

دستورالعمل  12.1ماده 

 برای داوطلبان
 هر الت فیصد  21 عبارت است از  قلم که زیاد می گرددمقدار فی فیصدی  حد اکثر

 هر الت فیصد 21عبارت است از  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفیصدی 

دستورالعمل  11.2ماده 

 برای داوطلبان

  : اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند

 تدارکات وزارت دفاع ملی ریاست 
 

 افغانستان -کابل گاردسابقخواجه بغرا   -پانزدهناحیه 

 0202062020  تلیفون:
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 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

ای دارکه اداره در ارزیابی آفر ها و تشخیص داوطلب  در توضیح معیاراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معیارات

 .سایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گیرد. مد نظر می گیرد تکمیل می نماید اهلیت
 

 

 فهرست عناوین 

 (دستورالعمل برای داوطلبان 36 هماد 9بند )ترجیح داخلی  .9

 (دستورالعمل برای داوطلبان 37  هماد 3بند  4جزء ) اضافی اتمعیار .2

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

 (دستورالعمل برای داوطلبان 31 هماد 2بند ) بعدیارزیابی  شرایط .4
 

  .میباشد تطبیق قابل (داوطلبان برای دستورالعمل 20 هماد 1 بند) ترجیح داخلی .1

 .گردد یم قیتطبNPA/PPD/C20/196مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ومتحد المال شماره   یتدارکات از منابع داخل حیترج 

 یمموارد حد اعظ ،یداخل داتیو تول یگذار هیاز سرما تیو حما قیمکلف اند، جهت تشو یاز ماده هفتم قانون تدارکات، ادارات تدارکات یتأس به

 :ندینما یعمل ش،یخو یتدارکات یدر پروسه ها لیرا طور ذ یداخل داتیتول حیمقدار ترج

 صد؛یف( 25)؛یخارج داتیتول ۀسیدر مقا یداخل داتیتول. 9

 صد؛یف( 91) میمق ریغ یخارج یشرکت ها  سهیافغانستان در مقا میمق یخارج یوشرکت ها یداخل یشرکت ها.2

 ریسا ۀسیباشند، در مقا یم یداخل یفرع یمتعهد به داشتن قرارداد ایدارند و  (Joint Venture) یداخل یکه شرکا یخارج یشرکت ها.3

 صدیف( 5)یخارج یشرکت ها

 .صدیف(5)افغانستان  میمق یوداو طلب خارج یبا داوطلب داخل اسهیزن در مق یداو طلب داخل.4

زن مندرج  یماده سوم قانون تدراکات است وداو طلب داخل 3مندرج جز  یحکم، اشخاص حکم نیا(9)فقره  یدر اجرا"داو طلب "منظور از .5

کارکنان آن  صدیف( 51)و اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل  تیاست که مالک یحکم یحکم عبارت از شخص نیا(9)فقره فقره  3جز 

 .دمتشکل از زنان باش

 ((دیگرد لیتعد(7)و(3)به بیوبعد ازآن به ترت(2)یفقره ها شماره

 ً حسب  یتدارکات مل ،ادارهیگذار هیاشتغال وسرما زانیم شی، افزا یجهت رشد اقتصاد یداخل داتیازتول تیبه منظور حما عالتا

 :داردیم هیارا یآت فیتعر یداخل داتیضرورت،ازتول

وپروسس  یطراح صدیف(51)که حد اقل گرددیاطالق م(محصول/جنس)یبه آن دسته مواد قابل مصرف نها یدر پروسه تدارکات:یداخل داتیتول

 .ان در داخل کشور انجام شده باشد

 :باشندیم یتدارکات یدر پروسه ها یمراتب آت تیفوق اداررت مکلف به رعاتوجه به موارد  با

حجم معامالت ساالنه  اریمع شیخو یدرمراحل تدار کات،درشرطنامه ها یکننده کان داخل دیاشتراک تول زانییم شیافزا قیاداره جهت تشو.9

 ساالنه ایعوار رب/ماهانه یازمندین زانیکننده را باتوجه به م دیساالنه تول ای/ ربعوار/ماهانه دیتول یتوانا زانیآنان درنظر نگرفته، بلکه م یرا برا

 .مد مد نظر قراردهند یتجربه مشابه و  اریمع ثیمنح شیخو

 یازمندین انزیدر مطابقت به با م ازادارهیوعرضه اجناس ومحصوالت مورد ن دیتول تیبر ظرف یاسناد ومدارک مبن هیمکلف به ارا( کننده دیتول)داوطلب  البته

ودرصورت لزوم  هقرارداد یابیاسناد ومدارک فوق را مورد ارز یابیارز تیه.باشدیمشخص شده در شرطنامه اداره م عادیم یط دیپروسس و تول تیفیوک

 .قراردهد یمطالبه وتحت غور وبررس نهیوفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واسناد الزم را در زم
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  شیداوطلب در افر خو کهیاجناس را مشخص سازند،درصورت دینام ومرجع تول شی،درآفرخویداخل حیترج ازیاز امت دیجهت مستفداوطلبان مکلف اند .2

 .باشدینم یعمل یآفر و یباال یداخل حیترج قیتطب دهیمندرج شرطنامه متذکر نگرد ازیاجناس ومحصوالت مورد ن دیازنام مرجع تول

تدارکات از  حیاز ترج یماده چهل هشتم قانون تدارکات،داوطلب جهت برخوردار(  9)فقره 9جز  تیتدارکات ورعاحکم چهارم طرزالعمل (7)طبق فقره.3

 صورتدر.دیحاصل نما نانیاطم ربطیمراجع ذ قیاز صحت وسقم آن ازطر یابیارز تیوه هیالزم راارا ینامه ها قیمکلف اسناد مدارک وتصد یمنابع داخل

ه وفق ماده چهل و نهم قانون ب ده،بلکهینگرد دیمستف یداخل حیترج ازاتیداوطلب  نه تنها از امت[یواقع ریاسنادومدارک مطالبه شده با معلومات غ هیعدم ارا

 .گرددیم یمعرف تیپروسه محروم

د طبق مشخصات ومندرجات قراردا یازمنابع داخل ازرای،مکلف است اجناس مورد ن دهیعقدگرد یوطبقاً قراردادباو دیمستف یداخل حیترج ازیداوطلب از امت.4 

 قیقرارداد،تطب ،فسخ،جبران نقض قرارداد ریتاخ مهیصورت،اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل قرارداد در حصه وضع جر نیا ریغ د،دریواکمال نما هیته

 .اجراات به موقع دارد تیبه پروسه محروم یجبران خساره ومعرف

 

 .صفحه پایانی شرطنامه( 2)شماره  مهیضم یگزار هیتدارکات در بدل سرماطرح :  اضافیرات معیا .2
 

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

ابی ارزی رهایو با معیا( آفر هریک قرارداد برای )ارائه نموده  آفرهای دارای نازلترین قیمت راترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره

 .نمایداعطا می ، را بر آورده نماید 4 هفقرمندرج بعدی 

 :مکلف است اداره

شده است دستورالعمل برای داوطلبان مشخص  94ه ماد 7فی قلم طوریکه دربند  کمیتو  بخشفیصدی اقالم فی  یکهئو قراردادها بخش هاصرف  -9

 .نمایدارزیابی 

 :ذیل را در نظر بگیردموارد اداره مکلف است 

  ؛بخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (9)

 .آفر داوطلب پیشنهاد شده است آن طوریکه در یو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)
 

 (داوطلبان برای دستورالعمل 21 هماد 2بند) بعدی ارزیابی  معیارات.  4

 31ه را طبق ماد ارزیابی بعدی آفر می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،  38ه ماد 9دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از

شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب  شرایطیکه. راه اندازی کندشده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با

 :استفاده شوند

اسناد و مدارک که نشان دهنده  ریاسناد قابل معامله بها دار و سا ،یاعتبار نامه بانک ،یداوطلبان صورت حساب بانک  :توانایی مالی -9

  .ندینما هیباشد ارا لیحداقل مبالغ مندرج ذ(  شرکت) یداوطلب بوده و بنام و یمال یتوانمند

 نوعیت اسعار توانایی مالی  مقدار مبلغ قول اردوی مربوطه تعداد الت ها

 افغانی 3644493 تندر 313ق اردوی  تندر 313الت سوم ق اردوی 

 افغانی 610141 ظفر312قول اردوی  ظفر312الت پنجم قول اردوی 

 افغانی 201033 پامیر302قول اردوی  پامیر302الت هشتم قول اردوی 

 :نوت

 مبالغ فوق میتواند به یکی از اسعار خارجی که به آسانی قابل تبادله باشد نیز ارائه گردد. 

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

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

 .مواد خام موجود خویش را ارائه نمایند

نشان دهنده باید اسنادی را که  تNPA/PPD/C22/1397)مطابق به متحد المال شماره ) داوطلب: )کار مشابه( تجربه و ظرفیت تخنیکی-2

 : داشته باشند ارائه نمایدرا  مندرج ذیل بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی 

قرارداد مشابه که  2ویا . سال اخیر که قیمت آن حداقل مبلغ مندرج ذیل تدارکات مورد نظر را تکمیل نماید 91قرارداد مشابه در خالل  9تطبیق  

 :آن حداقل مبلغ مندرج ذیل را تکمیل نماید ارایه نمایند نموده باشد و مجموع و تکمیل تطبیق

 تندر 213قول اردوی  سومالت 
 نوعیت اسعار سال اخیر 91قیمت قرارداد مشابه در خالل  تعداد

 افغانی 1466791  یک قرارداد مشابه به حجم پولی
 افغانی 95877841 ویا دو قرارداد مشابه به حجم پولی

 ظفر  217الت پنجم قول اردوی 
 نوعیت اسعار سال اخیر 91قیمت قرارداد مشابه در خالل  تعداد

 افغانی 1 یک قرارداد مشابه به حجم پولی
 افغانی 1 ویا دو قرارداد مشابه به حجم پولی

 پامیر 297الت هشتم قول اردوی 
 نوعیت اسعار سال اخیر 91قیمت قرارداد مشابه در خالل  تعداد

 افغانی 1 به حجم پولییک قرارداد مشابه 
 افغانی 1 ویا دو قرارداد مشابه به حجم پولی

 

 :نوت

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

  داوطلب تولید کننده  در مطابقت به مواد متحد المال شمارهNPA/PPD/C20/1396  اسناد و مدارک مبنی بر ظرفیت تولیدی خویش

 .(موجود میباشد www.npa.gov.af متحد المال متذکره در ویب اداره تدارکات ملی ). را ارایه نماید

 صفحه سوم متحدالمال ( 5)ایت بند بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارایه شده داوطلب، هیئت ارزیابی میتواند با رع

 :ذیالً اقدام نماید NPA/PPD/C22/1397شماره 

 .(کاپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذکر منبع ، مبلغ قرارداد و تاریخ عقد قرارداد باید ضمیمه آفر گردد)    

داوطلبان گزارش مالی، بیالنس شیت که توسط مفتش مستقل ترتیب و یا تصدیق گردیده باشد یا سایر اسناد : حجم معامالت ساالنه  -3 -2

به شرح ذیل  سال اخیر 5حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل مالی معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشان دهد، 

 .ارایه نمایند

 تندر 213الت سوم قول اردوی 

 نوعیت اسعار سال اخیر 5حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل 

 افغانی 91722392

 

 ظفر  217الت پنجم قول اردوی 

 نوعیت اسعار سال اخیر 5حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل 

 افغانی 1

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 پامیر  297الت هشتم قول اردوی 

 اسعارنوعیت  سال اخیر 5حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل 

 افغانی 1

فیصد معیار های اهلیت را تکمیل ( 41)فیصد و شریک اصلی حد اقل ( 25)، هر شریک باید حد اقل داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت : نوت

عدم تکمیل  .اهلیت را تکمیل نماید فیصد معیار( 911)و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل  ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد. نماید

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

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

هر گاه تصفیه حسابات مالیاتی  داوطلب در . را ضم آفر خویش ارایه نماید آفرگشایی روز  ت مالیاتی آخرین دوره قبل ازسند تصفیه حسابا

 . را ارایه نماید( صادره وزارت محترم مالیه)جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی 
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 فورمه های داوطلبی: چهارمقسمت 

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 19/اجناسفورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 12/اجناسفورمه 

 فورمه تسلیمی آفر 13/فورمه اجناس

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند جمهوریدر بیرون از  جدول قیمت برای اجناس وارداتی که14/فورمه اجناس

 ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اندبیرون  که در ای وارد شده قبالً  جدول قیمت برای اجناس 15/اجناسفورمه 

 شده انداسالمی افغانستان ساخته  جدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری  16/اجناسفورمه              

 ضمنی خدمات یل قیمت و تکم جدول 17/اجناسفورمه 

 ضمانت بانکی: تضمین آفر 18/اجناسفورمه 

 اظهارنامه تضمین آفر: تضمین آفر 11/اجناسفورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  91/اجناسفورمه 
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 معلومات داوطلب هفورم

   MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603  شماردواطلبی  

 19/اجناسفورمه                                                                  

  

  

 {درج گردد داوطلبیشماره }    

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لوماتمع.  1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونینام : }داوطلب قانونینام   9.9

 {نام قانونی هر شریک مشترک درج گردد: }شریک شرکت مشترک هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   9.2

 {نام کشور درج گردد} :یا راجستر می گردند راجستر شده اند و( JV)کشوریکه که شرکاء شرکت مشترک   9.3

 {درج گرددسال راجسترداوطلب : }سال راجستر داوطلب  9.4

 {درج گردد آدرس مکمل} :قانونی داوطلب در کشور راجستر شدهآدرس   9.5

9.6  
 داوطلب باصالحیت ه مورد نمایند معلومات در

 {صالحیت درج گردد نام نماینده با: }نام

 {صالحیت درج گردد آدرس نماینده با: }آدرس

 {صالحیت درج گردد نماینده بافکس /نشماره تلیفو: }فکس/شماره تلیفون

 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیل: }ایمیل آدرس

 

 : امضا نماینده با صالحیتنمونه 

 {درج گرددداوطلب  تشخیصیه مالیه نمبر}:   (TIN)داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   9.7
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 :مربوط را نشانی نمائیدگزینه های /ذیل ضمیمه می باشد، گزینه کاپی های اصلی اسناد  9.8

  دستورالعمل   4ه ماد 2بند  و 9بند  این فورمه در مطابقت به 9اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء

  برای داوطلبان؛

 9مطابقت با بند  درسند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک شرکت های مشترک ،  درصورت 
 ؛برای داوطلبان دستورالعمل  4ه ماد

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

 قانون تجارت باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 مورد اهلیت داوطلب معلومات در.  2 

حروف  قرارداد هاتعداد : }پنج سال اخیر داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.9

 {درج گرددو ارقام 

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

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

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی تحویلی : }مشابه در جریان پنج سال گذشتهاکمال عمده اجناس   2.4

 { و اکمال تعهد شده را لست گردد

 معلومات مالی داوطلب.  2

همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی یاتفتیش های  ضرر یا راپور و مفاد حساب بیالنس شیت یاهای مالی یا  راپور  3.9

ی های داده کاپ لست مندرجات ذیل را ترتیب. }دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت که  اینها از ا ترکیبی یمربوط 

 {آن را ضمیمه کنید

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

 {درج گردده با صالحیت نام نمایند: }نام

 {ه با صالحیت درج گرددآدرس نمایند: }آدرس

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

 {درج گردد باصالحیت هایمیل آدرس نمایند: }ایمیل آدرس
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 کمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم
 20/اجناس هفورم

 دهش شرطنامه صادرنباید شامل  شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  تکمیل نمودن فورمه در در یتدارکات هاین یادداشت صرف جهت کمک به ادار

 .گردد

العمل دستوردر صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به  معلوماتیکه

 {، استفاده شودبرای داوطلبان

                                   شماردواطلبی      

  
{22603  –Q 0017  –G  –1399  –MOD             

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف
 

 معلومات عمومی شرکت های مشترک.  9

 {درج گردد نام قانونی داوطلب: }نام قانونی داوطلب  9.9 

 {درج گرددنام شریک شرکت های مشترک : }مشترک داوطلب یکانام شر  9.2

 {، درج گرددآن شرکت های مشترک راجستر شده است کشوریکه در: }مشترک داوطلب یاکشر راجستر  9.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  شریک سال راجستر} :مشترک داوطلب یاکشرهر سال راجستر   9.4

آدرس شریک شرکت های : }کشوریکه راجستر شده است مشترک در داوطلب یاکشر هرآدرس قانونی   9.5

 {ه، درج گرددراجستر شد کشوریکه مشترک را در

9.6  
 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند

 {درج گردد صالحیت با هنام نمایند: }نام

 {درج گردد صالحیت با هآدرس نمایند: }آدرس

 {درج گردد صالحیت با هشماره های تلیفون و فکس نمایند: }فکس های تلیفون وشماره 

 {درج گرددایمیل آدرس : }ایمیل آدرس

 

 :نمونه امضا نماینده با صالحیت 
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بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک }میباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   9.7

 {یدئنما

 بند پاراگراف های فوق، درمطابقت با  9.2 ریا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه

 . دستوراالعمل برای داوطلبان  4ماده  2و  9های 

 ه استقاللیت مالی و سند که نشان دهنداوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی دصورتیکه  در

 فعالیت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم
 13/اجناسه فورم

 هنباید در شرطنام اما وقت تهیه شرطنامه میباشد، تکمیل فورمه در در یتدارکاته این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار

 .گرددشده شامل  صادر

رالعمل دستوه مربوطواد م واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در به مقاصد تشخیص اهلیت و ذیلصفحات  این معلومات باید توسط داوطلبان در

 .گیرد مورد استفاده قرار دولج برای داوطلبان تهیه شده است در
 {22603  –Q 0017  –G  –1399  –MOD  } 

   
   

                                                                         شماردواطلبی
   

 {درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر}

 :تاریخ
 

 {درج گردداداره  نام مکمل:}به
 

 :هاینک یمئامضا نموده ایم، اظهارمینمااین فورمه  زیر مایان که در

 شماره و تاریخ صدور ضمیمه را درصورت:}شمول ضمیمه شمارههیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .9

 نداریم؛{ درج گردد لزوم

توضیح    یک } راضمنی  ناس و خدماتنیازمندیهای اججدول مندرج مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  در می نمائیم کهما پیشنهاد  .2

 م؛ئیاکمال مینما {ضمنی درج گرددمورد اجناس و خدمات  مختصر در

 گرارقام، بیان قیمت مجموعی آفر به حروف و:}از عبارت است ذیل ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در قیمت مجموعی آفر .3

 ؛{درج گردد اسعارهای مربوطه  مختلف و الغمب

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

 :........................قیمت مجموعی تخفیفات به حروف (9)

را  را که قابل اجنیازمندیها اقالم مشخص شده جدول   پیشنهاد شده وهر تخفیف :.....................}قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام (2)

 ؛{است، با جزئیات آن مشخص کنید

 مطابقت با بند در هاجل تسلیمی آفراز تاریخ  ضرب اال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  21ماده  9 برای میعاد مشخص در بند ما فرآ .5
 واند؛قابل قبول بوده میتباالی ما الزامی و آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاریخ هر داشته و در دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار  24ماده  2

شرایط  98 هدستورالعمل برای داوطلبان و ماد 44ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای اد، بخاطرمومی قراردع

ملیت داوطلب را } کشورهای واجد شرایط دارای تابعیت قرارداد، از بخش گان برای هره فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمول ما .7

رج دتهیه کننده گان فرعی و  انشامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردادیملیت شرکای بشمول 

 .می باشیم{گردد

 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8

 4 هماد 3مطابقت با بند  ، درجمهوری اسالمی افغانستان ، تحت قوانینتهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .1
 ؛نشده ایم شناختهواجد شرایط  اسالمی افغانستان غیرجمهوری دولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شده قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .91
 

 {مینماید، درج گرددامضا   را تسلیمی آفر هکه فورمبا صالحیت  نام مکمل شخص:}نام
 

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

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

 



    الت (2)در  1211برای شش ماهه ضرورت سال مالی  (پامیر 212ظفر  و 202تندر ،  202)قطعات وجزوتامهای ساحوی  اردوی ملی قول اردو هــای   قلم چوب سوخت آشپز خانه )بلوط وارچه( ضرورت ( 2) تهیه و تدارک

32 
 

 شده و وارد میگرددجمهوری اسالمی افغانستان ساخته  زکه در بیرون ا  جدول قیمت اجناس 

 داوطلبان برای دستورالعمل 61 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای
 20/اجناس هفورم

   MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603 شماردواطلبی 

 :تاریخ

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه هر شمار} حاتصف

باید با لست اجناس و خدمات  جدول قیمت9ره لست اقالم در فق. مربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمود های  داوطلب این جدول قیمت را در}

 .منطبق باشد نیازمندیهای ادارهجدول  مشخص درضمنی 

 سوم التتندر (202قطعات وجزوتامهای ساحوی قول اردوی ) ضرورت  چوب طبخ اعاشهقلم ( 2) تهیه و تدارک
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قیمت فی واحد 

پرداخت 

و بیمه  محموله

 {محل مقصود}

قیمت 

حد  مجموعی

 اقل 
 (4x6 ) ستون

قیمت مجموعی حد 

 اکثر فی قلم

6x7=9 

خشک   چوب بلوط  1

پوستدار اره شده 

 آشپزخانه

 کیلو 
23394629 

 

69333320 

    

2 

   ارچه چوب 

خشک پوستدار اره 

 آشپزخانهشده 

    082..210 6.000281 کیلو 

  به حروف وعدد: قیمت مجوعی حد اکثر

 پنجمالت  ظفر(202قطعات وجزوتامهای ساحوی قول اردوی ) ضرورت  چوب طبخ اعاشهقلم ( 2) تهیه و تدارک
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قیمت فی واحد 

پرداخت 

و بیمه  محموله

 {محل مقصود}

قیمت 

حد  مجموعی

 اقل 
 (4x6 ) ستون

قیمت مجموعی حد 

 اکثر فی قلم

6x7=9 

خشک پوستدار  چوب بلوط  1

 کیلو  آشپزخانهاره شده 
29033420  

 

20314930  
    

خشک پوستدار   ارچه ب چو 2

 آشپزخانهاره شده 
6.30392 کیلو   2330032     

  قیمت مجوعی حد اکثر به حروف وعدد:
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 هشتم پامیر الت(212)قطعات وجزوتامهای ساحوی قول اردوی  ضرورت  چوب طبخ اعاشهقلم ( 2) تهیه و تدارک

 

 

 {درج گرددنام داوطلب }: داوطلب نام 

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

تاریخ
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قیمت فی واحد 

پرداخت 

و بیمه  محموله

 {محل مقصود}

قیمت 

حد  مجموعی

 اقل 
 (4x6 ) ستون

قیمت مجموعی حد 

 اکثر فی قلم

6x7=9 

چوب بلوط  خشک پوستدار  1

 کیلو  اره شده آشپزخانه
23031036  

 

9.091003  

    

خشک پوستدار   ارچه ب چو 2

 آشپزخانهاره شده 
0.31134 کیلو   4.41149     

  قیمت مجوعی حد اکثر به حروف وعدد:



    الت (2)در  1211برای شش ماهه ضرورت سال مالی  (پامیر 212ظفر  و 202تندر ،  202)قطعات وجزوتامهای ساحوی  اردوی ملی قول اردو هــای   قلم چوب سوخت آشپز خانه )بلوط وارچه( ضرورت ( 2) تهیه و تدارک
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 ضمانت بانکی: آفر تضمین

 08/اجناسه فورم
 

 

   MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603 شماردواطلبی 

 {درج گردد دواطلبی شماره} 

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار} حاتصف
 

صادر  مندرجمطابقت با رهنمودهای  شده در آفر باید توسط یک بانک راجسترتضمین ضمانت بانکی برای  هاین فورم}

 {گردد

 {درج گرددبانک  نام: }ما

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل : }ذینفع

 {درج گرددتاریخ : }تاریخ

 {شماره به ارقام درج گردد: }شماره تضمین آفر

تحت { درج گردد نام قرارداد}خود برای اجرای  آفر "داوطلب"، منبعد به نام {درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتیماطالع 

 . به شما ارائه نموده است{درج گردد تدارکاتاعالن  هشمار}شماره  تدارکاتاعالن 

 . شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گرددمی دانیم که مطابق  عالوهبر

، مبلغ بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله { درج گرددنام بانک }، ما درخواست داوطلببراساس 

در صورت که داوطلب مرتکب دریافت اولین تقاضای تحریری شما  بعد از را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}مجموعی 

 :اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم

 عد از انقضای مدت معینه تسلیمی آنتغییر یا انصراف از آفر ب (9)

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

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

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

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

 :حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد این ضمانت در

دستورالعمل برای  طبققرارداد  یامضا تضمین آفر درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت (6)

 ؛ یاداوطلبان
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روز بعد از ختم  28( 2) ؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 9) محض داوطلب برنده نباشد، بهدرصورتیکه  (7)

 {درج گردد تاریخ ختم آفر} به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر رمیعاد اعتبار آف

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

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

 

 {درج گردد مسئول مربوطامضای }: امضا

 

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

 01/اجناسه فورم
 

   MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603 شماردواطلبی 

 {درج گرددداوطلبی شماره }  

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

 {پری نماید مربوط خانهداوطلب باید این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای }

 {مکمل اداره درج گرددنام : }به

 :م کهامضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

 سر {سال درج گردد تعداد}از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 

 :وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد. محروم گردیم{ دتاریخ درج گرد}از 

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (9)

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

 در آفرجدول قیمت های ارائه شده  ز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی درانکار داوطلب ا (3)

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

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

با داوطلب برنده در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد این اظهار نامه تضمین آفر 

 . فاقد اعتبار می گردد

 {داردصالحیت امضای این اظهار نامه را  امضای شخصی که: }امضا 

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}: تاریخ

 {مهر گردد} :  مهر
 

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

 10/اجناس هفورم

 

   MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603 شماردواطلبی 

 {درج گردد دواطلبی شماره}  

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار} حاتصف
 

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

 {اداره درج گرددنام مکمل : }به
 

 

فابریکه با داشتن { نوع اجناس تولید شده درج گردد}کننده رسمیولید ت{نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد} ما

اجازه می دهیم آفر را به مقصد { نام مکمل داوطلب درج گردد}به { آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد}در

 . عقد قرارداد نمایدارائه نموده و  {یا شرح مفصل اجناس درج گردد/نام و}عرضه 

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

 . نماییم

 {امضا نماینده با صالحیت تولید کننده درج گردد: }امضا

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

 {وظیفه درج گردد عنوان: }عنوان وظیفه

 {نام مکمل داوطلب درج گردد: }امضا از جانب

 {تاریخ امضا درج گردد: }تاریخ
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  نیازمندیها  جدول  - پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .9

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .4

 و معاینات آزمایشات .5
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 (الت  3در ) 9311 یشش ماهه ضرورت سال مال ی( براریپام  297ظفر  و 217تندر ،  213)،   یقول اردو هــا یمل یاردو  یساحو ی(قلم چوب سوخت آشپز خانه )بلوط وارچه( ضرورت  قطعات وجزوتامها 2و تدارک ) هیته  

   MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603 شماردواطلبی 
 

ه 
ار

شم
 

ه صللللللفحمنللللللدرج )نهللللللایی محللللللل تحویللللللل  واحد   کمیت     توضیح اجناس 

 (داوطلبی معلومات

 Inco terms)) طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

اولللللللین تللللللاریخ تسلللللللیمی 

 اجناس 

 آخرین تاریخ تسلیمی اجناس

 

پیشللللنهاد تحللللویلی  تللللاریخ

داوطلللللللب  ه توسللللللط شللللللد

خانللللله توسلللللط داوطللللللب }

 {پری گردد

شماره }

درج 

 {گردد

درج اقالم  مقدار}

 {گردد

درج  واحد فزیکی} 

 {گردد

اولین تاریخ تحویلی } {درج گرددمحل تحویلی }

 {درج گردد

تعداد روز ها سر از } {آخرین تاریخ تحویلی درج گردد}

تاریخ اعتبار قرارداد 

 {درج گردد

 التسه برای 

1 
  

  

چررررروب دو قلرررررم 

 د وارچرررره بلوطرررر

سرررررررررررررررررررررروخت  

خشررررررررررررررررررررررررک 

پوسرررررررررررتدار اره 

 آشپزخانهشده 

  کیلو ( قلم2)

    

 گردیز تندر 202قول اردوی   - 1

دیپو ساحـــــوی مقیــم قول 

 . تندر با سایت های آن 202اردو

دیپو  هرات ظفر 202قول اردوی  - 2

 202ساحـــــوی مقیــم قول اردو

 . آنظفر با سایت های 

 کندز پامیر 212قول اردوی   -   2

دیپو ساحـــــوی مقیــم قول 

. پامیر با سایت های آن 212اردو  
 
 

جهت معلومات در رابطه به محل 

مقصد نهایی به ضمیمه شماره یک 

اخیر شرطنامه خصوصی مراجعه 

 گردد.

 بعد از عقد قرارداد

متعهد مکلف است 

( جنس شامل 51حداقل)٪

قرارداد رامطابق پالن 

مدیریت های لوژستیک قول 

اردوها ساحوی 

بعدازمنظوری وعقد قرارداد 

یوم طبق  45درمدت 

مشخصات به دیپوهای 

مربوطه تسلیم نماید متباقی 

جنس مطابق درخواست 

مدیریت لوژستیک قول 

اردوها قبل از ختم سال مالی 

ها وسایت تحویل دیپو9311

خویش را  8ها گردد وفورم 

همزمان عندالموقع ازمسولین 

اخذ نمایید. درعکس حال 

درصورت بروزحوادث 

ادعای بعدی متعهد قابل سمع 

 .نمیباشد 
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 قابل تطبیق نیست آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات  .1

 بین ارتتج شرایط و اجناس تحویلی شده درخواست  ریختا به مطابقت در و واقعی باید  تکمیلی ریختا .نماید تکمیل را جدول این باید اداره}

 {باشد (INCOTERMS) المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

           مشخصات تخنیکی                            MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603   - شماردواطلبی
   

با  اسم جنس مشخصات تخنیکی  

 

 شماره

قلم چوب سوخت آشپزخانه  ) بلوط و ارچه ( ضرورت پرسونل ساحوی  اردوی ملی در  2تهیه وتدارک  

 الت  عبارت اند از  سهالت  میباشد. ضرورت با درنظرداشت مندرجات شرطنامه و حسب  چهار

 که باشدیخشک اره شده آشپزخانه م ارچه چوبو آشپزخانه چوب بلوط سوخت  خشک پوستدار اره شده 

چوب مورد ضرورت آشپزخانه به سایز یک الی  .باشدیآن چوب ارچه م ٪21چوب بلوط و  ٪81از جمله 

 کیلوگرام باشد، شاخه و ریشه درخت پذیرفته نمیشود.  7
 

  

 
 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

درصورتیکه قابل اجرا )

 (باشد
 محل اجرا واحد فزیکی

تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

درج  هشمار}

 {گردد

توضیحات خدمات }

 {ضمنی درج گردد

درج  اقالم مقدار}

 {گردد

درج واحد فزیکی }

 {گردد

درج  محلنام }

 {گردد

درج تاریخ تکمیل }

 {گردد

      

      

      

      

      



    الت (2)در  1211برای شش ماهه ضرورت سال مالی  (پامیر 212ظفر  و 202تندر ،  202)قطعات وجزوتامهای ساحوی  اردوی ملی قول اردو هــای   قلم چوب سوخت آشپز خانه )بلوط وارچه( ضرورت ( 2) تهیه و تدارک

41 
 

 معاینات و آزمایشات

 گردد و آزمایشات درج معاینات لست: می گردندذیل اجرا  معایناتآزمایشات و 

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

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

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

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

 . همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحول دهی جنس صورت میگیرد 
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 شرایط عمومی قرارداد: قسمت ششم

 تعریفات -9ماده 
 

 :اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند 9.9

 .دولت جمهوری اسالمی افغانستان است: دولت -9

مول ششامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار کتبی میان اکمال کننده هموافقتنام: قرارداد -2

 .میباشد آناسناد مربوط  و ضمایم، ملحقات

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

خص قرارداد مش هموافقتنام در است کهقیمت قابل پرداخت به اکمال کننده : قیمت قرارداد -4

 . و یا تعدیل گرددبق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید گردیده و می تواند مطا

 روز تقویمی: روز -5

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

 .قرارداد مطابقت با شرایط مندرج در

اکمال کننده آن را تحت شرایط موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که  :اجناس -7

 .نمایدمی تهیه  ادارهبرای این قرارداد 

 شرایط خاص قراردادضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهادیست: اداره -8

 .تدارک می نماید

حفظ  بیمه، نصب، آموزش ومتمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  :خدمات ضمنی -1

 .مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد سایر وو مراقبت ابتدائی 

مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با : شرایط خاص قرارداد -91

 . می گردد نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین

ن تحت ایاجناس  از یقسمتحقیقی و یا حکمی است که اکمال  شخص: قراردادی فرعی -99

ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و خدمات از  بخش یا اجرای تدارکات

 .طرزالعمل تدارکات به عهده دارد

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات شخص : کننده اکمال -92

 .با وی عقد قراداد گردیده باشد

 .مشخص می گردد شرایط خاص قرارداد درمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -93

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

مبین اسناد قرارداد می باشد،  و متمممرتبط،  ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.9

موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث و ترتیب تقدم آن ها در الزم و ملزوم یکدیگر بوده 

 . یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد

ی در مراحل اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.9 تقلب و فساد  -3ماده 

اطالع کتبی به قراردادی در خالل میتواند با داوطلبی یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، 

ماده  9قرارداد در روشنی بند  در این صورت فسخ. روز قرارداد را فسخ نماید )94)مدت 
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قابل  شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد  35

 . تطبیق می باشد

 :ددر این ماده معانی ذیل را افاده می نمایناصطالحات آتی    -9

صورت مستقیم یا  هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از عبارت: فساد (9)

 رهای جانب دیگ غیرمناسب کارکرد مستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورتغیر
 ؛را تحت تاثیر قرار دهد( کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد)

هواً س ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا: تقلب (2)

به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت 

 مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

ر داوطلبان و یا میان داوطلبان و دو یا بیشتعبارت از سازش میان : تبانی (3)

 رتحت تاثی صد نامناسب به شمولابدست آوردن مقکارمندان اداره که به منظور 
 سائرین طرح گردیده باشد؛ اعمال نادرستقراردادن 

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

و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت 

 مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

کتمان اسناد و اظهارات  تخریب، تزویر، تغییر یا: اخالل و موانعایجاد  (5)

 . نادرست در پروسه تدارکات

این ماده گردد،  9اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2

 .  مطابق احکام قانون مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز می گردد

 معانی -4ماده 
 .   و باالعکس آنرا افاده می نمایددر این سند مفرد معنی جمع  4.9

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

 شرایط خاصوجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی واین سند شرایط تجارت بدر  -9

 مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ قرارداد

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

 .  استفاده صورت می گیرد، مشخص می گردد شرایط خاص قراردادپاریس که در 

 تمامیت توافق  4.3

این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 

 .میان جانبین ملغی می گرددمذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل 

 . تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد

 ءعدم استثنا 4.5

مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و تخفیف،   این بند، هیچگونه 2با رعایت جز  -9

مکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه 
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وم تدا از جانبین، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده وارد نماید 

  . را مجاز نمی سازدنقض قرارداد 

تحت این قرارداد کتبی و  هیا جبران خسارالحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، ص -2

تاریخ داشته و توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین 

 . حقوق و اندازه استثنا باشد

 قابلیت جدایی 4.6

، ودشتطبیق دانسته  قابل غیرملغی یا یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه

 . شرایط قرارداد نمیگردداحکام و این امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر 

اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.9 زبان -5ماده 

شرایط خاص در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در . ترتیب میگردد

در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد . گردیده، ترتیب میگرددمشخص قرارداد 

، آن نیز ضم قرارداد میگرددیب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده و به سایر زبان ها ترت

 . که در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد

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

 . می باشد

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت هرگاه  6.9

مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده 

دون مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن بترکیب یا تشکیل شرکت . صالحیت نمایندگی می باشد

 . موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند

 بودن واجد شرایط -7ماده 
 .کشور واجد شرایط را داشته باشندهر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.9

اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور 

  .ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند

منشا از کشور واجد شرایط را داشته س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

اصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و . باشند

سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی پروسس شده و ی

  . تغییر نموده باشد

 یه ها اطالع -8ماده 
 هدف. هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد 8.9

   .از کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می باشد

 در صورت هر دو تاریخ. اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد 8.2

 . تسلیمی و تاریخ اعتبار همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود

بوده و تفسیر آن نیز در روشنی  قوانین جمهوری اسالمی افغانستاناین قرارداد تابع  1.9 نافذقانون  -1ماده 

 . صورت میگیرد جمهوری اسالمی افغانستانقوانین 
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اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی  91.9 حل منازعات  -91ماده 

 .  کرات غیر رسمی بخرچ دهندااستفاده از مذاز این قرارداد با 

جه به نتیمشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28)در خالل هرگاه  91.2

 . ارجاع میگردد شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نرسند

  :علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل 91.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه  -9

 ؛ ونمایندطوردیگری موافقه 

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

تفتیش و بررسی  -99ماده 

 ها توسط حکومت
مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی  اکمال کننده 99.9

اکمال کننده توجه . های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد

از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم  یداشته باشد که عمل جلوگیر

 . شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد

 تاکماال حدود -92ماده 
 . می شودمشخص  نیازمندیها جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  92.9

 و اسناد تحویل -93ماده 

 مربوط
با جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  93.9

جزئیات انتقال و سایر اسناد .  صورت میگیرد قرارداد شرایط عمومی  33ماده  9رعایت بند 

  .مشخص میگردد شرایط خاص قراردادکه توسط اکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در 

های لیت وومس -94ماده 

 اکمال کننده
 قرارداد شرایط عمومی 92ماده  مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 94.9

 . اکمال می نماید شرایط عمومی قرارداد 93در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکمیل و 

کننده صورت  آفر اکمالو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت  پرداخت ها به اجناس 95.9 قیمت قرارداد -95ماده 

  . از این امر مستثنی است شرایط عمومی قراردادهر نوع تعدیل قیمت مجاز در . میگیرد

 شرایط پرداخت -96ماده 
 شرایط خاصطبق ، (پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 96.9

 . صورت میگیرد قرارداد

بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اجناس  درخواست پرداخت خویش رااکمال کننده  96.2

  . و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید

روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی ( 31)به اکمال کننده در خالل مدت  پرداخت ها 96.3

حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می در صورت تاخیر . توسط اداره، صورت میگیرد

 .  گردد

افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 96.4

 . طور دیگر تذکر رفته باشدصفحه معلومات داوطلبی در 
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قرارداد مندرج شرایط خاص در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  96.5

  .تانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشدنگردد، تک

مالیات و مکلفیت  -97ماده 

 های گمرکی
جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  97.9

بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در 

 . خارج از جمهوری اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد

 مسؤلیت کلی شده باشد،داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته  درصورتیکه اجناس در  97.2

عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر تمام مالیات، پرداخت 

 . عهده اکمال کننده می باشد

 معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداشاداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  97.3

 . ، استفاده نمایدکشورفرمایش دهنده در (در صورت موجودیت) امتیازاتا ها ی

تذکر رفته، اکمال کننده باید در شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  98.9 تضمین اجرا -98ماده 

روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در  91مدت 

  . تهیه نماید شرایط خاص قرارداد،

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل  98.2

 . استرداد می باشد

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل تضمین اجرا  98.3

 .  ارائه گردد یا سایر اشکالی مورد قبول اداره،شرایط خاص قرارداد مشخص شده 

روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه ( 28)تضمین اجرا در خالل مدت  98.4

شرایط خاص قرارداد  مگراینکه درمکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، 

 .مشخص شده باشد دیگر طور

دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و  91.9 و نشر حق چاپ -91ماده 

کننده به اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط اکمال کننده 

و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ می 

 . باشد

ننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر اداره و اکمال ک 21.9 معلومات محرم -21ماده 

مستقیم توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی 

حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ یا ختم . طرف افشا نمایند

علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر  .قرارداد فراهم گردیده باشد

معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام 

در اینصورت اکمال کننده تعهد . وظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید

 شرایط عمومی قرارداد  21مطابقت با ماده  قراردادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در

 . اخذ می نماید

 دریافت شده از اکمال کننده را به هر ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  21.2
کننده نباید  ، اکمالترتیببه همین . نمایدمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 
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از اجرای این  غیر مقاصدرا به  اداره ر معلومات دریافت شده ازارقام و یا سای اسناد، همچو

 .نمایدقرارداد، استفاده 

 :این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد 2و  9های مندرج  بند مکلفیت  21.3

و دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این قرارداد شریک  اکمال کننده آن معلومات که  -9

 می سازند؛

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

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت  -3

 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به معلومات که بطور قانونی در  -4

 .رعایت محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد

 رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از نباید هرگونه تعهد دراین ماده احکام  21.4
ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل  جانبین را قبل از تاریخ قرارداد در

 .نماید

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

عقد قرارداد  -29ماده 

 فرعی
ً که باید اداره را اکمال کنند 29.9  تحت این قرارداد، در فرعی هایقرارداداعطای  مورد در تبا

 بخشی قراردادواگذاری . باشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  آفر داوطلب  صورتیکه قبالً در

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

قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر 

 . نمی سازد

 .را رعایت نمایند شرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادهای فرعی باید احکام  قرارداد 29.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت  21در صورتیکه قرارداد فرعی الی  29.3

این فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  21گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب 

قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و در این صورت . میگردد

 .  محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد

 مشخصات و -22ماده 
 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.9

قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های اجناس و خدمات  -9

قابل ستندرد صورتیکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نیازمندیهاجدول  5قسمت  مندرج

آن قابل اجرا می  از باالترستندردهای رایج در کشور منشا و یا نشده باشد،  اجرا ذکر

 . باشد

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

دیده است و در اختیار وی که به نمایندگی از اداره ترتیب گراسناد  مشخصات یا سایر

 .قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید

مطابقت به آنها تطبیق  از کودها و ستندردهایکه قرارداد دررارداد در صورتیکه در ق -3

دول جمیگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 
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در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و . مشخص گردیده است نیازمندیها

شرایط   33ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 . قابل اجرا می باشد عمومی قرارداد

و  بسته بندی -23ماده 

 اسناد
ریب و یا فاسد شدن آن الی منظور جلوگیری از تخه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.9

 بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما،. دنمای رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی می

وزن و اندازه بسته . سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد

  . رددی تعیین گبندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالن

با معیارات خاص که  داخل یا بیرون بسته ها باید درو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2

و سایر رهنمود های  شرایط خاص قرارداددر قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

  . ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد

سانی که به آ پولی واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.9 بیمه  -24ماده 

، جریان تولید، تخریب در مقابل مفقودی در –بوده  از کشور واجد شرایط قابل تبدیل

 شرایط تجارت بین المللیبا انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت 

(Incoterms2010)مشخص شده  یط خاص قراردادشرااجراء یا به طوریکه در  قابل

  .طوری دیگر ذکر شده باشد شرایط خاص قرارداد، مگر اینکه در بیمه شده باشد ،است

صورت (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.9 انتقال  -25ماده 

 .ی تذکر رفته باشدطور دیگرشرایط خاص قرارداد اینکه در میگیرد، مگر 

آزمایشات   -26ماده 

 و معاینات 
 معاینات  تمام آزمایشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.9

نجام درج گردیده، اشرایط خاص قرارداد  را طوریکه درضمنی مربوط اجناس و خدمات 

 .خواهد داد

 ،قراردادی فرعی ، اکمال کننده مربوط محالت درفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2
سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که در   یا ودر محل تحویل، مقصد نهایی 

این ماده در صورتیکه  3با رعایت بند . از آن تذکر رفته باشد انجام یابد شرایط خاص قرارداد

ی وی انجام یابد، تسهیالت آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرع

و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به معاینه 

 . کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد

شرایط   26.2 ماده مندرج معاینات آزمایشات و یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3

ف مربوط به همچو تمام مصاراداره  اینکهرا خواهد داشت، مشروط بر عمومی قرارداد

 . حضور را متحمل شود

 ه قبلی که محل واطالعیمعاینات باشد، با همچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4

اکمال کننده از . زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد

الث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده طرف ث

 .وی در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید

نبوده اما بمنظور قرارداد درج  را که دریا معاینه  و اکمال کننده هر آزمایش  میتواند از اداره 26.5

ین و ستندرد های مندرج ابا مشخصات تخنیکی  تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس

مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و . قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید
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همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات . آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد

این قرارداد را متآثر جایب وی تحت وپیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر 

  .سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگیرد

 . مایدنمی  ارائه ادارهرا به شات و معاینات راپور نتایج همچو آزمای اکمال کننده 26.6

پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در  یاو میتواند اجناس  اداره 26.7

اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد . مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید

شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات 

اکمال کننده آزمایش و . ب اداره، انجام دهدمورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جان

معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار 

 . دیگر تکرار می نماید

و پرزه جات آن، حضور اداره اجناس معاینه اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و  26.8

فراهم سازی  این ماده  6 یا ارائه گزارش بر مبنای بند و یا نماینده وی در جریان آزمایش و

 . ورنتی ها و سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد

در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام  27.9 ریمه تاخیر ج -27ماده 

قانون خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع  تدارکات و حکم یکصد و  هشتم 

فیصد قیمت مجموعی  91قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر در صورتیکه م. میگردد

 .  فسخ میگردد شرایط عمومی قرارداد  35قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

یباشد مودلها مجدید ترین  مستعمل و از جدید، غیر اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس 28.9 ورانتی -28ماده 

 قرارداد طور ، مگراینکه درمی باشند طرح و مواد را شامل ردسازی ها و اینکه آنها تمام به
 . گردیده باشد تصریحدیگری 

اکمال کننده  ،شرایط عمومی قرارداد  22ماده  9بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2

اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا  تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از

نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد 

 .  نهایی، می باشد

ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی  92ورانتی باید برای مدت  28.3

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر  98تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قراردادکه در 

نکه مگر ای. یا بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت

 .طور دیگر تذکر رفته باشد شرایط خاص قرارداددر 

مول شواهد اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بش 28.4

اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال . موجود مطلع می سازد

 .  کننده را فراهم میسازد

 ،شرایط خاص قرارداد مندرجمدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصمحض دریافت  به 28.5

 . اجناس ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید
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ط شرایدر صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6

نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست  خاص قرارداد

  .   این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد. میگیرد

این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  21.9 حق ثبت اختراع -21ماده 

و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری 

توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی موجود در معیاد قرارداد و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . پذیردمی به دالیل ذیل 

ا آنج کشوریکه محل آن در اجناس در هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -9

 واقع میباشد؛ و

 آنجا تولید شده اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد این 

عمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، و یا در قرارداد ضمناً از آن تذکر ب

  .تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد

این ماده، اداره  9در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  21.2

به طی مراحل دعوی و ادعا و اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را اکمال کننده 

را به مصرف خود انجام می یا دعوی بمنظور تسویه ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات 

  .دهد

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 21.3

منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از اقدام خویش به 

 . جانب اکمال کننده دارا می باشد

و مذاکره را به درخواست اکمال کننده طی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  21.4

 .   انجام داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد

مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، اداره  21.5

حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد 

 .  توسط اداره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد

 لیتوومسود حد -31ماده 
 :حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی به استثنای 31.9

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی کننده  اکمال -9

استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، 

مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع 

 را شامل نگردد؛جریمه تاخیر می گردد 

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه ممج -2

قیمت قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف 

ه سارخترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای جبران 

 .  تخطی حقوق حق اختراع نباشد

 قوانین در یریغت -39ماده 

 نافذه و مقررات
 یست وب مدتبعد از در صورتیکه دیگری ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 39.9

قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا  تاریخ تسلیمی آفر روز قبل از( 28)هشت 

 ملغی ،جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر حیثیت قانونی در داراینظامنامه که 

طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات  تعدیل گردیده باشد، یا
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علی الرغم این در صورتیکه تغییر . وارد میگردد در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، معادل

اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً 

 . قابل اجرا دانسته نمی شود

حاالت  -32ماده 

 Force) غیرمترقبه

Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد  32.9

 . شدتضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی با

در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط ( Force Majeure)هدف از حاالت غیر مترقبه  32.2

خارج از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت 

جنگ ها یا  این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،. و بی پروایی وی نباشد

تحریم ، قرنطینانقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های 

 . می تواندبوده  حمل و نقل

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با  32.3

اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه . ذکر دالیل وقوع آن مطلع می سازد

نباشد را جستجو می  غیرمترقبهداده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت 

 . مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. نماید

 و دستور تغییر  - 33ماده 

 تعدیالت قرارداد
، در هر زمان با صدور اطالعیه، شرایط عمومی قرارداد  8قت با ماده اداره می تواند در مطاب 33.9

  :تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید

تحت این قرارداد  صورتیکه اجناس یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزایندر ترسیمات -9

 صرف برای اداره تولید گردد؛

 بندی؛روش انتقال یا بسته  -2

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز  33.2

برای اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت 

هر گونه در . گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد

روز بعد از تاریخ در یافت دستور  28خواست تعدیل توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 

 . تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد،  قیم 33.3

اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای . موافقه میگردد

 . سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید

صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین  هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.4

 . معتبر می باشد

تعدیل میعاد  -34ماده 

 قرارداد 
میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی  هرگاه در 34.9

شرایط   93وی در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

تآخیر و دالیل آن  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل عمومی قرارداد
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صورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات در. اطالع می دهد

 . طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد د و هشتمو حکم نو

، تاخیر توسط  اکمال قراردادشرایط عمومی   32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 34.2

کننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرارداد، منجر به وضع جریمه تآخیر در مطابقت با 

مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند . میگردد شرایط عمومی قرارداد  26ماده 

  .  این ماده تعدیل گردیده باشد 9

 قرارداد فسخختم و  -35ماده 
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.9

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد را تماماً  -9

 . یا قسماً فسخ نماید

مندرج قرارداد یا در مدت  تمد بخش یا تمام اجناس دریک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (9)

  . ، نگرددعمومی قراردادشرایط   34هآن طبق ماد هتمدید شد

 ؛ یاموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد دست به  (3)

 .  زده باشدشرایط عمومی قرارداد  3اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، اکمال کننده مکلف شرایط عمومی قرارداد 35ماده  9بند  9مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

اکمال در صورت فسخ قسمی قرارداد . به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد

 .کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد

 سبب افالسفسخ به  35.9

اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را در صورت افالس اکمال کننده،  -9

 .در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد. فسخ نماید

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

سخ اطالعیه باید مبین ف. فسخ نماید قرارداد را قسماً یا کالً  ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -9

 .  یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد

مطابق شرایط قرارداد و  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

 :از موارد ذیل را انتخاب می نماید برای اجناس باقیمانده، اداره یکی.  قیمت قرارداد پذیرفته میشود

 و یاقیم قرارداد؛  شرایط ور مطابقت با بخش د تحویل و تکمیل هر (9)

ت خدما قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس وانصراف از  (2)

 .که قبالً توسط اکمال کننده تهیه شده استئیبخش ها مواد و که قسماً تکمیل و ضمنی

د، نانکرده نمیتو اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذار و اداره 36.9 واگذاری -36ماده 

 .شده باشد کسبانب دیگرقبلی جه اینکه موافق مگر

در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.9 منع صادرات -37ماده 

یت وضع شده در استفاده از تجهیزات، دمتوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدو

کمال توانائی ا منشا وضع گردد واس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور اجن

 اکمال کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش دات مندرج قرارداد را سلب نمایدکننده در ایفای تعه

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور  براینکه سازد، مشروطمعاف می 

   .  انجام اکماالت را ارائه نماید
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

  

شرایط عمومی  ه ماد

 قرارداد
 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

شرایط  9ماده  9بند  8جز 

 عمومی قرارداد
 ا.ا.وزارت دفاع ملی ج :ادارهنام 

 9ماده  9بند  93جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 به سایت های ذیل :

  

 . با سایت های آن تندر 202دیپو ساحـــــوی مقیــم قول اردو گردیز تندر 202قول اردوی   -1

 . با سایت های آن ظفر 202دیپو ساحـــــوی مقیــم قول اردو هرات ظفر 202قول اردوی  - 2 

 . با سایت های آن پامیر 212دیپو ساحـــــوی مقیــم قول اردو کندز پامیر 212قول اردوی   - 2

 مرجعه گردد.به ضمیمه شماره یک اخیر شرطنامه  سایت ها به محل مقصد نهائیجهت معلومات بیشتر در رابطه 

شرایط  4ماده  2بند  9جز 

 عمومی قرارداد
 رد. بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده است شرایط تجارتیاصطالحات  نیامع

 شرایط تجارت بین مانندطرفین تحت آن حقوق و وجایب  شرایط تجارتی ویک اصطالح  صورتیکه معنی

 .تصریح میگردد{  DDP}تصریح نگردیده باشد، توسط  (Inco terms) المللی

شرایط  4ماده  2بند  2جز 

 عمومی قرارداد
 DDP .میباشد 2191 (Incoterms) بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

شرایط  5ماده  9بند 

 عمومی قرارداد
 .  می باشد یا پشتو دری: زبان قرارداد

 

شرایط  8ه ماد9بند 

 عمومی قرارداد

 :می باشدقرارذیل  اداره، آدرس ارسال اطالعیه ها برای

 آمریت تدارکات اجناس :  توجه

 افغانستان -کابل پانزدهم ،گارد سابقه خواجه بغراناحیه   :آدرس

  کابل: شهر

 افغانستان: کشور

 1212692928  : شماره تماس 

شرایط  91 هماد 2بند 

 عمومی قرارداد

 :ذیل خواهد بود طور عمومی قرارداد شرایط 91ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 

 :قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان   -1

   ، NPA/PPD/No.27/1398متحدالمال شماره :مطابق  در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانستان باشد

نماید بعدازاسال ودریافت اطالع کتبی ،طرفین مرحله اول :مذاکره مستقیم  : مدعی منازعه باید موضوع مورد نزاع را به صورت کتبی به طرف مقابل ارسال 

 نمایند .روز منارعه را ازطرق مذاکره مستقیم و تفاهم حل وفصل (28تالش نمایند تا درخالل )

هرگاه طرفین درخالل مدت متذکره قادر به قطع نزاع از طریق مذاکره مستقیم نشوند موضوع مورد منازعه از طریق حکمیت  -: آ مرحله دوم : حکمیت 

 .افغانستان مطابق قوانین نافذه جمهوری اسالمی افغانستان وقواعدحکمیت مرکز رسیدگی وحل وفصل میگرددتجارتی درمرکزحل منازعات 

منازعات قابل تطبیق میباشد  مگراینکه طبق احکام قانون به اساس اعتراض ودرخواست یکی از قرار حکمیت مرکزحل منازعات در خصوص حل وفصل  -ب

 طرفین توسط محکمه ذیصالح فسخ ویا رد گردد.

ض حل وفصل منازعه به محکمه ویا مرجع دیگری هیچ یک ازطرفین قبل از صدور قرارحکمیت وخاتمه رسیدگی توسط مرکز حل منازعات نمیتواند غر-ت

 اقامه دعوا ومراجعه نماید.

بای حل وفصل منازعه ازطریق حکمیت وجود سه حکم الزم میباشدطوریکه هریک ازطرفین یک یک حکم را از لست حکم های مرکزحل منازعات تعین  -ث

 نموده ودو حکم تعین شده حکم سوم را انتخاب مینمایند.
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 .نازعات لست حکم های مسلکی خویش را با جزئیات آن جهت انتخاب طرفین به انها ارائیه منمایدمرکز حل م -ج

شرایط  93ماده  9بند 

 عمومی قرارداد
 : ازت اند رگردد عباسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می انتقال و جزئیات 

در محل نهائی بدوش قراردادی بوده و طرز انتقال و باربندی اجناس بر اساس نیازمندی فرمایش دهنده 

و نیاز به سایر اسناد همچو بل خرید ضرور  .مکلف است اجناس را در میعاد درخواست شده تحویل نماید

 .نمی باشد

شرایط  95ماده  9بند 

 عمومی قرارداد

  نمی باشد"اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل قیمت قابل تادیه برای اجناس 

 

شرایط  96ماده  9بند 

 عمومی قرارداد
( جنس شامل قرارداد رامطابق پالن 51متعهد مکلف است حداقل)٪ - تحویلی دهیصورت 

یوم طبق  45مدیریت های لوژستیک قول اردوها ساحوی بعدازمنظوری وعقد قرارداد درمدت 

مشخصات به دیپوهای مربوطه تسلیم نماید متباقی جنس مطابق درخواست مدیریت لوژستیک 

خویش را  8وها وسایت ها گردد وفورم تحویل دیپ9311قول اردوها قبل از ختم سال مالی 

همزمان عندالموقع ازمسولین اخذ نمایید. درعکس حال درصورت بروزحوادث ادعای بعدی 

 متعهد قابل سمع نمیباشد .

 قوماندانیت های دیپو های ساحوی :پرداخت ها بشکل ذیل صورت میگیرد

 قوماندانیت های دیپو های ساحوی از طریق 2و م 8اد برویت اسناد اصولی فورم صورت حساب دهی قیمت اجناس اکمال شده بعد ازمنظوری عقد قرارد  

 میگردد.بعد ازایفای تمام مسولیت های قراردادی اجرا های مربوطه   به سلسله آمریت های مالی قول اردو ها و مستوفیت های والیات قول اردوی      

بنا بر شرایط خاص در صورت ضرورت عینی بعد از استهذان مقام صالحه در حصه اکماالت طرف ضرورت متعهد به تحویلی جنس 

 مکلف میباشد.  وزارت محترم مالیه   1288/ 2/2مورخ   Csi-3852طبق محتویات مکتوب نمبر 

از حصـــول و استهذان مقام محترم ذیصالح به فسخ در صورت مساعدت ممالک دونر جنس متن قــــــرارداد اداره  مربوطه بعد  

 یاادامه قرارداد جنس کمک شده مخیر است.

 قابل تطیبیق است که ضم این شرطنامه میباشد  تماما ماده های شرطنامه شعبه عایده

شرایط  96ماده  5بند 

 عمومی قرارداد
 {. یستقابل تطبیق ن}بپردازد  تکتانهاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده  پرداخت بعد از میعاد تاخیر

 .{قابل تطبیق نیست}قابل اجراء جبرانی نرخ 

شرایط  98ه ماد 9بند 

 عمومی قرارداد
 {الزم است}اجراء  تضمین

 . باشدمی  قرارداد فیصد از قیمت مجموعی %8مبلغ تضمین اجراء "هرگاه تضمین اجراء الزم باشد، }

شرایط  98ماده  3بند 

 عمومی قرارداد
 . می باشد  افغانی میباشد  واحد پولی اجراء به تضمین

 . ارائه می گردد بانک گرنتیبه شکل اجراء  تضمین

شرایط  98ماده  4بند 

 عمومی قرارداد
قرارداد روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج ( 28)تضمین اجرا در خالل مدت  }:تضمین اجراءاسترداد 

 .{ بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد
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شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

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

بسته بندی اجناس طوری باشد که به اجناس قابل تدارک زیان وارد نگردد، درصورت صدمه فزیکی مطابق 

 . درخواست فرمایش دهنده جنس در مدت زمان تعیین شده تعویض گردد

رایط ش 24ه ماد 9بند 

 عمومی قرارداد

مشخص  (Incoterms) پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللیمسوولیت انتقال اجناس، 

 . باشد، می شده است

شرایط  25ماده  9بند 

 عمومی قرارداد
 . می باشد ،مشخص شده است (Incoterms) طوریکه در شرایط تجارت بین المللی لیت انتقال اجناسوومس

شرایط  26ماده  9بند 

 عمومی قرارداد
 .باشدمی {  ینهو معا آزمایش

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

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

 حین تسلیمی مواد از تکمیل مقدار جنس به مالحظه سند  - تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس

 .فرمایش صورت میگیرد

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

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

 اطمینان دهد

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

 . میگیرد

شرایط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد
 . میگرددراه اندازی  محل تحویلی جنس درمعاینه  و آزمایش

شرایط  27ماده  9بند 

 عمومی قرارداد

 

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

 ..می باشد{قیمت مجموعی قرارداد  فیصد  91 –ده }جریمه تآخیر  مبلغ حد اکثر

شرایط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد
 قابل تطبیق نیست  :مدت اعتبار ورانتی

شرایط  28ماده  5بند 

 عمومی قرارداد
 . باشدمی قابل اجرا جنس درزمان معیادقرارداد تعویضمدت زمان 

 تمام ماده های شرطنامه شعبه عایده قایل تطبیق میباشد
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 شعبه عایده.شرایط خصوصی یک ه ضمیه شمار

 

 هدف  1

قلم چوب سوخت آشپزخانه  ) بلوط و ارچه ( ضرورت پرسونل ساحوی   2تهیه وتدارک  

 سهاردوی ملی در شش الت  میباشد8 ضرورت با درنظرداشت مندرجات شرطنامه و حسب 

 الت  عبارت اند از 

خشک اره شده آشپزخانه  ارچه و چوبآشپزخانه چوب بلوط سوخت  خشک پوستدار اره شده 

چوب مورد ضرورت 8باشدیآن چوب ارچه م ٪21چوب بلوط و  ٪01که از جمله  باشدیم

 کیلوگرام باشد، شاخه و ریشه درخت پذیرفته نمیشود8  1آشپزخانه به سایز یک الی  

 

 محالت اکماالتی  2

خویش را با درنظرداشت جدول سایت های اکماالتی که از جانب ریاست  متعهد اکماالت

لوژستیک وتخنیک ستردرستیز تهیه گردیده است در مرکز و ساحه مسوولیت قول اردو های 

 ساحوی الی سطح کندک می باشد انجام دهد8

واقدام که از طرف دولت تدارک میشود از طرف مسولین امور خدماتی تسهیالت الزم اجرا  

ودیپو ها را دایم طبق تثبیت احتیاج غرض تحویلدهی مواد آماده میسازد تا از ضیاع وقت متعهد 

 جلوگیری گردد8

 صورت تحویل دهی  4

( جنس شامل قرارداد رامطابق پالن مدیریت های لوژستیک 11متعهد مکلف است حداقل)٪

صات به دیپوهای یوم طبق مشخ 11قول اردوها ساحوی بعدازمنظوری وعقد قرارداد درمدت 

مربوطه تسلیم نماید متباقی جنس مطابق درخواست مدیریت لوژستیک قول اردوها قبل از ختم 

خویش را همزمان عندالموقع ازمسولین  0تحویل دیپوها وسایت ها گردد وفورم 1400سال مالی 

 اخذ نمایید8 درعکس حال درصورت بروزحوادث ادعای بعدی متعهد قابل سمع نمیباشد 8

 صورت حساب دهی  1

 1-وم 0قیمت اجناس اکمال شده بعداز منظوری و عقد قرارداد برویت اسناد اصــــــــــولی فورم 

از طریق دیپوهای ســــــاحوی ومراجع مالی قول اردوهاومســــــتوفیت های والیات درصــــــورت 

 موجودیت تخصیص وپول فزیکی ازطریق بانک های والیتی دافغانستان بانک اجرا میگردد8

 

بنا بر شــــرایط خاص در صــــورت ضــــرورت عینی بعد از اســــتهذان مقام صــــالحه در حصــــه 

  Csi-3852اکمــاالت طرف ضـــــــرورت متعهــد بــه تحویلی جنس طبق محتویــات مکتوب نمبر 

 مکلف میباشد8  وزارت محترم مالیه   1400/ 4/4مورخ 

در صورت مساعدت ممالک دونر جنس متن قـــــــــرارداد اداره  مربوطه بعد از حصـــول و  

 استهذان مقام محترم ذیصالح به فسخ یاادامه قرارداد جنس کمک شده مخیر است8
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 جرمیه تاخیر عطالت  1

( طرزالعمل تدارکات عامه در 111( حکم)4فقره) قانون تدارکات 40هرگاه متعهد حسب ماده،

افغانی % 1/1نیـد ن مواد تاخیر یا عطالت نماید در مقابل هرروز عطالت یا تاخیر مبل  رســـــــا

از مجموع  حجم  قرارداد عقد شـــده جریمه میپردازد در صـــو رتیکه قطعات به شـــکل کلی ویا 
جنس طرف ضـــرورت به محضـــر هظیت موظف خریداری تفاوت  -قســـمی به ناغه  گی مواجه

ازحجم  %11جبران میباشـــــــد ح هکذا حد اکثر جریمه تاخیر  قیمـت عالوه جریمـه تـا خیر قابل

قراردادبوده در صــــــو رتیکه عدم بموقع اکمال باعث متاثر شــــــدن ســـــــطح اکمال وپایظن امدن 
منافع علیای کشــو ر وامالک ودارظی ها را به  -امنیت -صــحت–احضــارات محاربوی گردیده 

قانون تدارکات  11ماده  2مطابق به جز خطر مواجـه نمایند اداره تدارکاتی میتواند قرارداد را 

قانون تدارکات افغانســــتان اجرات خویش را عم   11و 40افغانســــتان فســــخ وبتاســــی از ماده 

 مرعی نماید8 
درصـــورتیکه قرارداد به اثر تخطی متعهد فســـخ گردد الی زمانیکه اداره ،تدارکات مشـــابه را  

درصــورتیکه تاخیرخارج  از میباشــد8 حاصــل مینماید ،قراردادی مســظول جبران خســاره وارده

کنترول قراردادی وبدون قصـــوریا اهمال وی صـــورت گرفته باشـــد جریمه تاخیر مطابق ماده 

 8                                                         قانون تدارکات و طرزالعمل قابل تطبیق نمیباشد  4جز  11

 جبران خساره  3

ازاثر تجهیزات عارضــه دار ویا ازغفلت پرســونل تریننش ناشــده که درصــورت وقو ع حا دثه 

ســبب تخریب ســاحه گردد جبرا ن خســاره) ترمیم ســاحه( هکذااگر ازاثرحادثه مطلوبه پرســونل 

معیوب ویا فوت میگردد در هر صـــــورت  جبرا ن خســـــاره حق د وحق العبد نیز  متضـــــرر

 بدوش متعهد میباشد8

 فسخ قرارداد  1

طرزالعمل تدارکات عامه  صورت 111و113قانون تدارکات حکم  11فسخ قرارداد طبق ماده 

 میگیرد8                       

ــــــتیز ازاثر مکتوب نمبر  01/ 20/1 4111قرارمکتوب نمبر   ــــــتر درس  4110مقام محترم س

س را مقام محترم وزارت دفاع ملی در صــو رتیکه قرار دادی ) متعهد ( جن 01/ 23/1مورخ 

مطابق شـــرایط قرار داداکمال ننماید وســـبب ناغه گی وپایظن امد احضـــارات محاربوی قطعات 

وجزوتامهای ار دوی ملی گردد جرم پنداشــته شــده مســببین ان به مراجع قانونی وعدلی معرفی 

 میگردد8

 مکلفیت های متعهد  0

پامیر  211ظفر، و211تندر، 214چوب مورد ضرورت قطعات مربوط قول اردوی های  ،  

در بدل سند اصولی به محضر هیظت معاینه طبق اوصاف شرطنامه، مشخصات و مندرج الت 

  مربوط  الی سطح کندک توسط متعهد اکمال و توزیع میگردد8  

اســت 8 شــرایط عام وخاص همه رســومات موضــوعه دولتی مطابق قانون دولت  بدوش متعهد 

قرارداد مطـابق اســـــــنـاد داو طلبی معیـاری وزارت محترم مـالیـه بـاالی داوطـالبـان قـابل تعمیل 

 تامینات واجراات طبق قانون تدارکات ازمتعهد وضع میگردد8                                                          میباشد8

اکــــــــــــــــــــــــمال جنس به اقساط معینه مـــــکلف متعهد طبق مشخصات اوصاف شرطنامه  به 

مـــیباشد8 در صورتیکه جنس خالف مشخصات ظاهر شود توسط هیظت معاینه مسترد و اگر به 

عین روزجنـــــس مستــرد شــده راهمزمان انتقال ننماید خسارات وارده از قبیل  کمبود ،حریق 

 وغیره عوامل بدوش متعهد میباشد 8    

 یط زیست ماحول یا مح 0
قراردادی مکلفیت دارد تا تمام پرسونل خدماتی خودرا به مقـــــــــررات نظامی بفهماند تا به 
مقررات موضوعه وفادار باشد وازمسایل غیر مترقبه جلوگیری نماید در عکــس حال 

 درصورت بروز حوادث تمامی خسارات وارده باالی متعهد جبران میشود8

 نقاط تماس دولتی  11
ــاندانیت لوژستیک و   ـــ ــومـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ازپروسه آغاز الی ختم قرارداد نقاط تماس دولتی دیپوهای قـ

 د8میباشریاست تدارکات معاونیت محترم تامینات تکنالوژی ولوژستیک وقطعات مربوطه 
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11 
مدت خدمت میعاد 

 قرارداد 

احکام طرزالعمل تدارکات تطبیق میگردد  00به شکل چهار چوبی بوده ومطابق به حکم  

وپرداخت ها به اساس فیات قرارداد مقدار جنس تحویل گردیده صورت خواهد گرفت ؛  اداره 

میتواند در صورت لزوم مقادیر جنس درخواست شده خویش را نظر به وضعیت)  سوق 

به مقادیر ) حداقل حداکثر ویا مجموع نیازمندی ( های الجهشی ؛ وضع الجهشی وزمان (  

خویش از جانب قرار دادی درخواست نموده وقراردادی مکلف به تحویلی جنس حسب 

 میباشد 8  1400درخواست نهاد استفاده کننده الی ختم سال مالی 

شـــــــرایط عــام وخــاص قرارداد مطــابق اســـــــنــاد داو طلبی معیــاری اداره تــدار ــات مل   بــاالی 

 اوطالبان قابل تعمیل میباشد8د

 انتـــقـال واکمال 12

مواد اکما ل شــــــده توســــــط هیت معاینه قطعه وهیت معاینه مربوطه نماینده ریاســــــت تدارکات 

معاونیت محترم تامینات تکنالوژی ولوژســــتیک در مرکز با موجودیت قراردادی ویا نماینده با 

بدل ســند اصــولی به دیپوهای مرکزی  صــالحیت شــان کنترول وبالوزن طبق تثبیت احتیاج در

درخواســـت بادر  11برویت فورم  -همچنان ســـهمیه مواد چوب آشـــپزخانه قطعات فو ق الذکر 

نظر داشــت نورم واســتحقاق منظور شــده ماهوار بعد از طی مراحل اســنادی  از طریق مراجع 

انتقال وتســـــــلیم  امر اعطاء به گارنیزیون ها قطعات  ذریعه قراردادی 0ذیعالقه  برویت فورم 

(از طریق دیپوهای قوماندانیت مربوطه  ترتیب 0داده میشــــــود  اســــــناد تســــــلیمی یعنی فورم )

میگردد 8که بعد ازطی مراحل اســـــنادی در حصـــــه تادیه قیمت جنس تحویل داده شـــــده اجرات 

 اصولی مرعی میگردد8

ز حصـــول و در صورت مساعدت ممالک دونر جنس متن قـــــــــــرارداد اداره  مربوطه بعد ا

 استهذان مقام محترم ذیصالح به فسخ یاادامه قرارداد جنس کمک شده مخیر است8

         

 

 تندر 313جدول سایت های اکماالتی چوب سوخت طبخ اعاشه جزوتامهای قوماندانی قول اردوی 

   پکتیا زرمت یاسین،مموزی،سروری کندک اول لوا اول 0

 سورکل،غلنگ،تپه متون کندک دوم لوا اول 3
نادرشاه کوت 

 موسی
   خوست

   خوست یعقوبی 0،3،3موسی خیل  کندک سوم لوا اول 3

   پکتیاوخوست نادرشاه کوت   احمدخیل،شمباوت،ولدرنس کندک چهارم لوا اول 4

 کندک ششم لوا اول  3
چلم سر،چیه کوتل،رباط وچلم دو،لواری 

 وساهو
   پکتیا جانی خیل

   پکتیا چمکنی 3و0لژه منگل  کندک هفتم لوا اول  9

 برگی،ترکانی،شبک،شواک،ستوکندو،احمدخیل کندک هشتم لوا اول  2

دومنده،احمد خیل 

،شواک وحاجی 

 آریوب

   پکتیا

0 
گارنیزیون،هماهنگی ومفرزه 

 هوایی
   خوست مرکز 0،3،3،4پوسته

   پکتیکا برمل کوه اسپیره وکاریزکی کندک اول لوا دوم 6

   پکتیکا ارگون وزیروک شیخان ارگون وزیروک کندک سوم لوا دوم 01

   پکتیکا جانی خیل هستی جانی خیل کندک چهارم لوا دوم 00
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   پکتیکا سرحوضه ومتاخان سرحوزه،سورکی،مدرسه گلبدین ودره پراو کندک ششم لوادوم 03

   پکتیکا خیرکوت،خوشامند وازه خواه 02323زیروک کندک پنجم وهفتم لوا دوم 03

 کندک اول لوا سوم 04
بیزمدرسه،واغظ،شمال نانی،نانی جدید،کاریز عطامحمد ،قلعه 

 ،بکاول، توحیدآباد،حسن آباد 023قاضی
   غزنی مرکز،واغظ واندر

   غزنی مقروگیالن کمپنی،جنده،پل متی،چریلی وپخکنده کندک دوم لوا سوم 03

   غزنی اندر  02323چهاردیوار،سینی، خانی قلعه کندک سوم لوا سوم 09

 کندک ششم لوا سوم 02
مال نوح بابا،تپه جنگل،کروسای،عسکرکوت 

 وتوده چینه
   غزنی آب بندوقره باغ

00 
- 40تولی های منطقوی نمبر

 43و 43
   غزنی جاغوری ومالستان جاغوری ومالستان

   لوگر چرخ اسماعیل،پل دیرخروار،بندوکه،خواجه  کندک اول لوا چهارم 06

   میدان وردگ جغتو جغتو کندک سوم لوا چهارم 31

   لوگر برکی برک چهل تن،احمدک،تپه خان کندک ششم لوا چهارم 30

 کندک هفتم لوا چهارم 33
ارزه،زرغون شهر،دادوخیل،زیارت،سرخ 

 آب،کنجی وده نو
   لوگر ازره  ومحمدآغه

   پکتیکا وازره خواه وگومل امیرخان،خنگله،شوبین،چکپایبت سرحدی 3کندک ششم لوانمبر 33

 سرحدی 3کندک نهم لوانمبر 34
دوه چینی،تروی،افغان  ،تنگی،ممی،مهمان 

 کالومحمدخان کال

ورممی،تروی و 

 وازه خواه
   پکتیکا

 ظفر 312جدول سایت های اکماالتی چوب سوخت طبخ اعاشه جزوتامهای قوماندانی قول اردوی 

   غور پسابند 0 سوم لوا سوم نظم عامه کندک 33

   هرات فارسی 0 لوااول وتولی منطقوی 4کندک  39

32 
نظم  3کندک اول وتولی منقویلوا

 عامه 
   غور شهرک وتولک 0

30 
کندک اول لوا سوم وتولی 

 منطقوی
   بادغیس جوند 0

   بادغیس باالمرغاب 0 کندک سوم لوا سوم 36

   فراه قعه کاه فراه 0 سرحدیکندک اول لوا پنجم  31

30 
وتولی های منطقوی  2کندک 

 لوا دوم
   فراه پرچمن 0

   غور چهارصده 0 لواششم نظم عامه 4کندک  33

 پامیر 302جدول سایت های اکماالتی چوب سوخت طبخ اعاشه جزوتامهای قوماندانی قول اردوی 

   بدخشان خواهان 0 سرحدی 2کندک سوم لوا نمبر 33

   بدخشان اشکاشم 0 سرحدی 2کندک چهارم لوا نمبر 34

   بدخشان زیباک 0 سرحدی 2کندک پنجم لوا نمبر 33
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  فورمه های قرارداد –مت هشتم قس          قس -9

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     99/اجناسفورمه 

 قراردادتنامه موافق   92/اجناسفورمه 

 اجراءتضمین فورم    93/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   94/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر1

11/اجناس فورم  

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

{نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}: از  

{نماییدآدرس اداره تدارکاتی را درج }: آدرس  

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

{آدرس داوطلب برنده را درج نمایید} :آدرس  

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

، به {نام پروژه یا قرارداد را بنویسید} تدارکبرای  شما {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}مؤرخ  ارائه شده میشود که آفر

مندرج شرطنامه  ، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان{مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید} قطعی مجموعی مبلغ قیمت

.است گردیده قبول ادارهاین  توسطشده است  دقیق و تصحیحتمربوطه،   

روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل ( 91)لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده 

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

در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد 

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

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

{شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید} :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ   

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

 ییون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولقرارداد در حیطه صالحیت کمیس

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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قرارداد  هموافقتنام  

 12/اجناس فورمه

 

 {مربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمودهای  این فورمه را در دهداوطلب برن}

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد} به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

 و که منبعد بنام اداره یاد می شود جمهوری اسالمی افغانستان {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل} (9)

رس آد}که دفتر مرکزی آن { ل کننده درج گرددنام کشور اکما}کت ثبت شده تحت قوانین که شر {درج گردد نام اکمال کننده} (2)

 . د، عقد گردیده استیاد میشو "اکمال کننده"منبعد بنام {درج گردد اکمال کننده

داوطلب برنده را برای  فرآ{ درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

 "قیمت قرارداد"منبعد بنام  که {درج گرددقرارداد  اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با}به مبلغ تدارک اجناس فوق 

 . وده است، قبول نمیاد میشود

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

 .استدر نظر گرفته شده  شرایط قرارداد برای آنها که درافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -9

 :بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 موافقتنامۀ قرارداد (9)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 (و مشخصات تخنیکی نیازمندیهابه شمول جدول )تخنیکی نیازمندیهای  (4)

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گرددسناد دیگر هرگونه ا}  (7)

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

 .  اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود

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

 . را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید

مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

 . داد بپردازدو رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرار

الی تاریخ  و سر از تاریخ فوق مطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده مینمایند که این موافقتنامه در بدینوسیله جانبین تصدیق

 . قابل اعتبار می باشد{ درج گردد روز، ماه و سال}

 :ادارهبه نماینده گی از 

 {اسم درج گردد: }اسم

 { ذیصالحامضای مقام : }امضاء

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 
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 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 {اسم درج گردد: }اسم

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

 {مقام ذیصالحامضای : }امضاء

 {درج گرددشهرت شاهد }حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 12/اجناس فورمه

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

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و : } ه و عنوان داوطلبیشمار

 {بانک درج گردد اسم: }انکاسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} :شمارۀ تضمین اجراء

قرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"منبعد بنام که ، {درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 

توضیح مختصر } اکمال را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گردد

 . عقد می نماید {ضمنی درج گردداجناس و خدمات 

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

تبی کبمجرد دریافت تقاضای  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

  .شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 . متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود

 .آن میباشد( الف) 21ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

 {ددرج گردبا صالحیت بانک و اکمال کننده  نماینده  ، نام و وظیفهامضا}

 

 {بانک مهر}

 

    {کننده اکمال مهر}

 



    الت (2)در  1211برای شش ماهه ضرورت سال مالی  (پامیر 212ظفر  و 202تندر ،  202)قطعات وجزوتامهای ساحوی  اردوی ملی قول اردو هــای   قلم چوب سوخت آشپز خانه )بلوط وارچه( ضرورت ( 2) تهیه و تدارک

65 
 

 پرداخت پیش تضمین

 14/اجناس فورمه

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

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و : } داوطلبی ه و عنوانشمار

 {اسم بانک درج گردد: }انکاسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

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

اکمال "منبعد بنام  که، {درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "کننده

 . عقد نماید{ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمالبا اداره محترم شما بمنظور 

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

ی دریافت تقاضای کتببمجرد  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

  .شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم

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

 .  و قابل اجرا می باشد

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

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 {بانک مهر}
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