
 

 مالحظات قیمت واحد قیاسی احجام تفــصــــــیالت شماره

1 

 به 41"قطر به عمیق چاه حلقه حفرسه

 مباتما روتوری دستگاه توسط متر421عمق

 .ان ایجابی امورات
 مجموعی فی واحد متر 360

 

2 

 زیرابی3" واترپمپ ونصب تهیه

22HP,18.5KW  ایتالیوی اول درجه 

 .ان یامعادل
 پایه 3

   

3 
 01 سکیچول PVC 41"کیسنگ وتمدید تهیه

 .وطنی اول فلتردرجه فلترداروبدون
 متر 360

   

4 
 در شده سورت نخودی کرش جغل تهیه

 .کسینگ اطراف
 مترمکعب 21

   

5 

 برای(PE)ایتلین پولی 3"نل وتمدید تهیه

 اول درجه نل از شبکه به ووصل چاه داخل
 .وطنی

 متر 360
   

6 
 ایتلین پولی3"درجه01 زانوخم ونصب تهیه

 .وطنی اول درجه
 عدد 3

   

7 
 اول درجه ایتلین پولی 3" وال ونصب تهیه

 .وطنی
 عدد 5

   

8 
 اول درجه برنجی 3" وال تنبه ونصب تهیه

 .ان یامعادل جرمنی
 عدد 6

   

9 
 درجه(PE)ایتلین پولی3"پیوند ونصب تهیه

 .وطنی اول
 عدد 6

   

10 
 درجه(PE)ایتلین پولی3"سامی ونصب تهیه

 .وطنی اول
 عدد 5

   

11 
 درجه(PE)ایتلین پولی3"اشتت ونصب تهیه

 .وطنی اول
 عدد 4

   

12 
 ایتلین پولی3"درجه12 زانوخم ونصب تهیه

 .وطنی اول درجه
 عدد 3

   

    عدد 3 . اهنی 3" خمود ونصب تهیه 13

14 
 یچینائ اول درجه پروف واتر البرتیب تهیه

 .ان یامعادل
 کلچه 3

   

15 
 چشمه کاری پاک جهت تست کمپریسور

 .چاه های
 ساعت 24

   

    ساعت 24 .چاه صفاکاری جهت تست پمپ 16

17 

 برای 41mm2 فوالدی کیبل وتمدید تهیه

 ترکی اول درجه واترپمپ نمودن محکم
 .ان یامعادل

 متر 750
   

18 

 چاهبه دهنه برای منهول ساخت
 معه پخته ازخشت متر(4*1.0*4)ابعاد

 اهن وسرپوش 421مارک سمنتی مصاله

 .کانکریتی

 باب 3

   

40 

 به چاه دهنه دراطراف pcc کانکریت

 چاه دهنه منهول وکف متر(2*1.2*2)ابعاد

 .ان ایجابی امورات باتمام
 مترمکعب 4

  

  میزان

 متر 421 وعمق انچ41" قطر به عمیق چاه حلقه(3) حفر ابرسانی شبکه امورات کاری پروسه واحجام مواد تهــیه:  ضرورت

 .اب های حوض وپرنمودن سبز ساحه ابیاری جهت ملی دفاع وزارت قرارگاه برای



 

 مالحظات قیمت واحد قیاسی احجام تفــصــــــیالت شماره

1 
برای ابیاری ساحه سبز درجه اول  PE 2تهیه وتمدید نل "

 وطنی.
 متر 270

فی 
 واحد

  مجموعی

2 
برای ابیاری ساحه سبزدرجه اول  PE 5.1تهیه وتمدید نل"

 وطنی.
    متر 92

3 
برای ذخیره موجوده چای خانه درجه  PE 5تهیه وتمدید نل"

 اول وطنی.
    متر 52

4 
درجه اول PE 2*"5*"2درجه "09تهیه ونصب سه دهن 

 وطنی.
    عدد 3

5 
درجه اول PE 2*"5.1*"2"درجه 09تهیه ونصب سه دهن 

 وطنی.
    عدد 4

    عدد 6 درجه اول وطنی. PE 5درجه "09تهیه ونصب زانوخم 6

    عدد 10 درجه اول وطنی. PE 2درجه "09تهیه ونصب زانوخم 7

    عدد 8 درجه اول وطنی. PE 5.1درجه "09تهیه ونصب زانوخم 8

    عدد 5 درجه اول وطنی. PE 2*"5تهیه ونصب بوتلی " 9

    عدد 3 درجه اول وطنی. PE 2*"3تهیه ونصب بوتلی " 10

11 
پاکستانی یامعادل برنجی درجه اول 2تهیه ونصب شیردهن "

 ان.
    عدد 4

12 
برنجی درجه اول پاکستانی 5.1تهیه ونصب شیردهن"

 یامعادل ان.
    عدد 3

    عدد 67 درجه اول وطنی. PE 2تهیه ونصب سامی " 13

    عدد 23 درجه اول وطنی. PE 5.1تهیه ونصب سامی " 14

    عدد 12 درجه اول وطنی. PE 5تهیه ونصب سامی " 15

    عدد 5 جستی درجه اول تایلندی یامعادل ان. 3تهیه ونصب سامی " 16

17 
جستی دوسربیرون چوری درجه اول 3تهیه ونصب شتت"
 تایلندی یامعادل ان.

    عدد 5

18 
یک سرفلزداخل چوری درجه اول 3تهیه ونصب پیوند"

 وطنی.
    عدد 3

    متر 407 تهیه وتمدید نوار خطر درجه اول پاکستانی یامعادل ان. 19

20 
سانتی متر برای نل 7تهیه ونصب پشم شیشه به ضخامت 

 ایستاده ذخیره موجوده درجه اول ترکی یامعادل ان.
    مترمربع 3

21 

کندنکاری وپرکاری مسیرپایپ اب به 
(متر ازخاک نرمه موجود ساحه باتمام 454*9.1*9.0ابعاد)

 امورات ایجابی ان.
    مترمکعب 166

22 

(مترازخشک پخته معه 9.0*9.0*9.0)به ابعاد اعمارمنهول
وسرپوش اهن کانکریتی  519مصاله سمنتی بامارک 

 باامورات ایجابی ان.

    حلقه 2

23 
درجه اول ppr 2*"2*"2درجه "09تهیه ونصب سه دهن

 وطنی.
    عدد 2

24 
درجه اول ppr(gatvalve)کنترولی2تهیه ونصب وال "

 وطنی.
    عدد 2

25 
درجه اول ppr(gatvalve)کنترولی5وال "تهیه ونصب 

 وطنی.
    عدد 1

26 
درجه اول ppr(gatvalveکنترولی)5.1تهیه ونصب وال "

 وطنی.
    عدد 1

  میزان

 

 421 وعمق انچ41" قطر به عمیق چاه حلقه(3) حفر ابرسانی شبکه امورات کاری پروسه واحجام مواد تهــیه:  ضرورت

 .اب های حوض وپرنمودن سبز ساحه ابیاری جهت ملی دفاع وزارت قرارگاه برای متر



 

 

 احجام تفــصــــــیالت شماره
واحد 
 قیاسی

 مالحظات قیمت

1 

درجه mm2(4x16)تهیه وتمدید کیبل مسی فکسولی 
اول وطنی برای دوحلقه اب داخل باغ وزارت 

جوارمنارشهدا باتمام امورات ایجابی ان )کیبل برای یک 
جنراتورخانه جوارکلب ورزشی حلقه ان فیوزبکس 

وبرای یک حلقه دیگران ازفیوزبکس جوارکانکس 
 کارمندان قهوا خانه وزیرصاحب تمدید گردد.

 مجموعی فی واحد متر 285

 

2 

درجه mm2(4x35)تهیه وتمدید کیبل مسی فکسولی 
اول وطنی برای یک حلقه چاه ابدر گوشه چمن جوار 
 Bپارک موترهای سابقه ازپینل بورد برق جوار قراول 

 تمدید گردد.

 متر 308

   

3 
درجه اول چکی  19A/380Vتهیه ونصب فیوزاتومات 

 یامعادل ان.
 عدد 3

   

4 

تهیه ونصب فیوزبکس فلزی واترپروف مخصوص 
باتمام امورات  5X40A/380واترپمپ معه اتوماتهای  

 ایجابی ان مکمل السباب  درجه اول جرمنی یامعادل.
 پایه 3

   

5 
کندنکاری وپرکاری وتپک کاری مسیر کیبل به 

 (متر باتمام امورات ایجابی ان.259*9.1*9.7ابعاد)
 مترمکعب 73.5

   

    متر 210 تهیه وتمدید ناور خطر درجه اول وطنی. 6
    متر 225 درجه اول وطنی. PVC 2تهیه وتمدید پایپ " 7

  میزان

 

 برای متر 421 وعمق انچ41" قطر به عمیق چاه حلقه(3) حفر ابرسانی شبکه امورات کاری پروسه واحجام مواد تهــیه:  ضرورت

 .اب های حوض وپرنمودن سبز ساحه ابیاری جهت ملی دفاع وزارت قرارگاه
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 اسالمی افغانستان   جمهوری
 وزارت دفاع ملی

 معاونیت تا مینات تکنالوژی و لوژستیک
 ریاست تدارکات

  آمریت تدارکات امورساختمانی 
تدارک امورساختمانیمعیاری شرطنامه   

 

 سیستم خارجی یامورات شبکه ابرسان یمواد واحجام پروسه کار هی: تهــپروژه}

توسط دستګاه  متر 421انچ وعمق 41به قطر " قی(حلقه چاه عم3حفر ) وشبکه برق

 یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب یقرارگاه وزارت دفاع مل یبرا روتوری

   } اب

 

 

آدرس اداره:} ریاست تدارکات آمریت تدارکات امور ساختمانی ، مقیم خواجه 

 بغراء واقع گارد سابقه{

 

  { 917CO-W-3991-MOD-51052: } شماره داوطلبی

 

 

   {بخش1}(:LOTSتعداد بخش ها )

 25105کود بودجه : 

  عادینوع بودجه : 
  دولتیبودجه منظور شده : 
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 ترتیب کننده: شفیع اهلل قیومی 

 

 

 

 

 

 

 

 



اداره تدارکات ملی  –شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک   

 

2 

 

 

 

 

 محتویات

 مقدمه

 دستور العمل برای داوطلبان  قسمت اول:

 ومات داوطلبی صفحه معل قسمت دوم:

 فورمه های داوطلبی قسمت سوم:

 شرایط عمومی قرارداد قسمت چهارم:

 شرایط خاص قرارداد  قسمت پنجم:

 مشخصات  قسمت ششم:

 نقشه ها  قسمت هفتم:

 بل احجام کاری قسمت هشتم:

 فورمه های قرارداد و تضمینات قسمت نهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اداره تدارکات ملی  –ری تدارکات امور ساختمانی کوچک شرطنامه معیا     

 

3 

 

 

 

 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی اسناد مشابه معیاری د طبقارکات ملی این شرطنامه معیاری توسط اداره تد

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

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

 استفاده قرار می گیرد. 

 

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

 مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 

 

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

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

 

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

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

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان

 
www.npa.gov.af 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

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

 

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

 الف. عمومیات

ساحه  -1ماده 

 داوطلبی

 5قسمت  و داوطلبی صفحه معلومات مندرج یامور ساختماناین شرطنامه را به منظور تدارک داره ا 1.1

به این داوطلبی  یبر تشخیصیه و تعداد بخش هاصادر مینماید. نام، نم (شرایط خاص قرارداد)

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

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

 : در این شرطنامه 1.1

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

 وسط طرف مقابل می باشد؛تاسناد دریافتی 

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

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

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

که این شرطنامه به امور ساختمانی وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد 

  منظور آن صادر گردیده است به کار می گیرد.

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

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

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

 گذاشته می شود، می باشد.

فساد و  -1ماده 

 تقلب

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

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

 مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 

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

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

 دهد. 

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

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

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

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

 طرح گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر بارت از عاجبار:  -4

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

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

 دارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.پروسه ت
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اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد،  1.2

تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را 

 لغو می نماید. 

، مراحل تدارکات توسط کارمند ادارهاد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در اداره در صورت ارتکاب فس 1.1

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

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

  تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

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

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

 نماید. 

داوطلب  - 4ماده 

 واجد شرایط
 

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

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

 می گردد. 

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

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

 داوطلبیمنحیث مدیر پروژه تحت این  با شخص که را ترتیب نموده و یا این تدارکاتمربوط 

منافع داشته باشد غیر واجد شرایط  داوطلب که تضاد. شده باشد ارتباط داشته باشد پیشنهاد

پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و 

در این داوطلبی غیر واجد  و همچنین شرکت های متعلق به آن نظارت امور ساختمانی گردیده

   شرایط پنداشته می شوند. 

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

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

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

اهلیت  - 5ماده 

 داوطلب 

و چارت  هانقشه بشمول  یو جدول امور ساختمانکاری پیشنهادی شیوه اولیه بان شرح لام داوطتم 5.1

 نمایند.  می ، ارائه فورمه های داوطلبی 3قسمت  در مورد نیاز را ی ها

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

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

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

  درج میگردد.  3قسمت اهلیت در  استمرار

بر  ن، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل رادر صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبا 5.1

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

 فعالیت ی و نوعحقوقی، محل ثبت، آدرس تجارت وضیعتنقل اصلی اسناد که نشان دهنده  -1
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 داوطلب باشد؛ 

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

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

پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و  ت و اندازه مشابه درییتجربه کاری با ماه -4

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

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

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

 ؛اختصاص داده می شود

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

 ؛سال گذشته( 5در )مالیاتی 

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

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

وطلب برای سایر قرارداد ها و پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی دا

 آفر های ارائه شده باشد.

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

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

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

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

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

 شده باشد؛امضا مهر و تمام شرکا توسط  نقانونی آ الزامیتآفر بمنظور  -2

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

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

 ؛ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد

 ؛صلی صورت میگیردشریک ابا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

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

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

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

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

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

مطابقت بمنظور ) صفحه معلومات داوطلبی مندرج د یعاو پیچیدگی معادل در مماهیت  ،اندازه
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قرارداد که باشد(  نمودهتکمیل  راتمانی امور ساخ فیصد( 70) داوطلب باید حد اقل با این معیار

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

 تجربه مد نظر گرفته شود؛

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

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

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛ (1)حد اقل 

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

  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

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

 شده می تواند.  نجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبم

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

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

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

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

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

 اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد. 

هر   -6ماده 

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

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

در آفر های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل 

 از این امر مستثنی است. صورتیکه مجاز باشد 

مصارف  -7ماده 

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

بازدید از   -8ماده 

 ساحه 
 

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

د. مصارف بازدید از را جمع آوری نمایامور ساختمانی  زم جهت ترتیب آفر و عقد قراردادمعلومات ال

 محل به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

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

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

 داوطلبی  قسمت دوم: صفحه معلومات  
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 ورمه های داوطلبیقسمت سوم: ف  

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   

 2یقسمت هشتم: بل احجام کار  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

توضیح  -10ماده 

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

در ( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

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

توضیح کتبی را به کاری در داوطلبی مقید روز ( 2کاری در داوطلبی باز و ) ( روز1درخالل مدت )

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

 منبع درخواست ارسال میگردد. 

که درشرطنامه ذکرشده به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتی 10.2

باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در 

 دعوت نماید. صفحه معلومات داوطلبی،

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

 طلبی به اداره تسلیم نماید.  جلسه قبل از داو

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

( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال 4شده  بعد از جلسه، درمدت حد اکثر )

ز داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در هر گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل ا میگردد.

 این دستورالعمل صورت می گیرد.  11روشنی ماده 

تعدیل  -11ماده 

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

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

 نمایند. می تصدیق  را به صورت کتبیضمیمه  دریافتنموده اند ارسال میگردد. داوطلبان 

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

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

 ج. تهیه آفر ها 

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

                                                 
  االمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد.در قرارداد های ب 2
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اسناد  -11ماده 

 شامل آفر
 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  11.1

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

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -1

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -6

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

   می باشد.  یمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گرددق

احجام کاری را ارائه  مندرج بلداوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی  14.2

قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل ارائه نشده باشد، نرخ و قیمت برای آنها نماید. اقالم که 

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی اخت به آن صورت نمی گیرد. شده محسوب گردیده و پرد

، آفر وی غیر ( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید10که برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

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

  تصحیح درج گردد. 

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

نرخ  ،در قیمت ها ،روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر 28تحت این قرارداد قابل پرداخت  های مالی

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرها و 

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

 رائه می نماید. با آفر خویش ا توامرا  خاص قرارداد وشرایط عمومی  74 ماده معلومات الزم مندرج

و  آفر اسعار -15ماده 

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

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر 

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

 د. ارائه نمایدر آفر جزئیات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  15.1

میعاد  -16ماده 

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

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

                                                 
 

4 Business Reciept Tax 
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین  کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر

 روز بوده نمی تواند.  120المللی میعاد اعتبار آفر بیشتر از 

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

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

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

از این امر این دستورالعمل  17ماده در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، حاالت مندرج 

نب داوطلب، تضمین آفر مستثنی است. در صورت رد درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جا

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

 مسترد نمیگردد. 

تضمین آفر  -17ماده 

و اظهار نامه تضمین 

 آفر 

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

 فر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   بدون تضمین آ

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

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

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

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

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

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

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

 ترتیب گردد. 

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

 قابل پرداخت باشد. 

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

این دستورالعمل، حد  16ماده  2مطابقت با بند  دریا اظهار نامه تضمین آفر میعاد اعتبار تضمین آفر  -6

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

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

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

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

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

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

 2در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند  -4

 این دستور العمل؛ 16ماده 
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رت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در در صو -2

 آفر؛

این  28ماده  2آفر در مطابقت با بند  اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -3

 دستور العمل؛

 ؛در خالل مدت معینهاجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد  -1

 قرارداد توسط داوطلب برنده؛تضمین اجراء  عدم ارائه -5

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

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

 باشد.  (JV) داوطلب مشترک

آفر های  –18ماده 

 بدیل
از قبولی آن تذکر  صفحه معلومات داوطلبیود که در آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد ب 18.1

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

 :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد یکی از گزینه های ذیل میگیرد و پذیرش

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

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

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

 های بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 

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

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

 د.    نارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمای

شکل و  -19ماده 

 امضاء آفر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

 اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. 

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

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

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

 گردد.     

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

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

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

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

 تسلیمی  آفرها  د.

تسلیمی،  -20ماده 

مهر و عالمت گذاری 

 آفر 

فر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت داوطلب می تواند آ 20.1

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

پیروی می نماید. داوطلب آفر را در  صفحه معلومات داوطلبیالکترونیکی، داوطلب از روش متذکره 

  بنویسد. "کاپی"و  "اصل"نه سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه پاکت های جداگا

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

 باشد؛صفحه معلومات داوطلبی عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -4

 باشد.  داد شرایط خاص قرارو  صفحه معلومات داوطلبیمتذکره  داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور  -3

 العمل.  

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

 د گردد.  ، آفر باز نشده مستررسیده باشد تا در صورت اعالم آفر نا وقت

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

 العجل را ندارد.

میعاد   –21ماده 

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

 ند. تسلیم گردمعلومات داوطلبی 

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

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

 میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  

آفر  –22ماده 

های نا وقت 

 دهرسی

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

 -21ماده 

انصراف، تعویض 

 و تعدیل آفرها 

 

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

ط موجود باشد، آفر خویش را صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربو

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

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

 نشانی شده باشد.  "تعدیل"ا ی "تعویض"، "انصراف"کلمات 

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

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

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

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

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

 میگردد. دستور العمل برای داوطلبی  17تضمین آفر مطابق ماده 

این ماده دستور العمل پیشنهاد می  با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتتنها در آفر ا داوطلب تخفیف را 21.4 

 نماید. 

 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

آفر گشایی  –24ماده 

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

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

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

 

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

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

  باز شدن مسترد می نماید.

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

عویض، تعدیل، موجودیت یا )در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، انصراف، ت

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

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

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

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

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

 العمل تهیه می نماید. 

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

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

 نماید. 

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

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

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

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

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

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

لی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی ا

 را در هر مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.

توضیح آفر  –26ماده 

 ها

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

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

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

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. رد

ارزیابی و   -27ماده 

تشخیص جوابگویی 

 آفر ها 

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

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

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمین آفر می باشد؛ و دارای -1

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرایط -4

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

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

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

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

 بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

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

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

 یگردد. یا قلم افتاگی جوابگو نم

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

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

 قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد. 
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تصحیح  – 28ماده 

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

اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی  جهت تصحیحبخش از ارزیابی مالی 

 به شکل ذیل صورت میگیرد: 

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

 خواهد بود.

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

ح کدام عالمه گراینکه ازنظر اداره به صورت واضم شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

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

 گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

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

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

 اجرا می گردد. 

ر اسعار د –29ماده 

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

با استفاده از  واحد پولی افغانی آفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد را داوطلب نرخ مبادله دیگری 

صفحه مگر اینکه در میگردد.  رتارزیابی آفر ها  صوآفر تبدیل و مندرج ادله مشخص شده نرخ مب
 طور دیگر ذکر گردیده باشد.  معلومات داوطلبی

 -10ماده 

ارزیابی و 

 مقایسه آفر ها 
 

آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی اداره  10.1

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

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

هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه 

بگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوا

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

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

 ور العمل؛این دست 28مطابق ماده  محاسبوی تصحیح اشتباهات -1

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

 اند؛

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

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

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

 این دستور العمل؛ 21ماده  5

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

مل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر انحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوا

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

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

 کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

ترجیح  -11ماده 

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

 و.اعطاء قرارداد

ات معیار – 12ماده 

 اعطاء قرارداد

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

 اعطاء می نماید.   نموده، 

حق  –11ماده 

قبول هر آفر و رد 

یک یا تمام آفر 

 ها  

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

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

رسمی به اطالع  مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور می باشد مشروط بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ

 داوطلبان رسانیده شود. 

 – 14ماده 

اطالعیه اعطاء و 

امضای 

موافقتنامه 

 قرارداد 

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

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

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

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

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

 به قراردادی پرداخت میگردد. یساختمان اموربت قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراق

 

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

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

 افت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید( روز بعد از دری10در مدت )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویب سایت اداره  اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، 14.1

ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می  تدارکات ملی و سایر

 نماید:

 وده اند؛نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نم -1

 در آفر گشایی؛ قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -1

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

 نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خالصه حدود قرارداد اعطا شده.  -5
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وفق دالیل عدم موفقیت آفر خویش داوطلبان غیر مدر صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 14.4 

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

 ائه می نماید. ردالیل عدم انتخاب آفر ا

تضمین  -15ماده 

 اجراء

جرای ( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین ا10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 15.1

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

 ، ارایه نماید.شده است 

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

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

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

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

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

اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد   15.4

سترد می با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر آنان را م

 نماید.

پیش  -16ماده 

پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

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

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

این شرطنامه  9قسمت  تضمینو  فورمه های قرارداددر فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل 

 می باشد. 

مرجع  -17ماده 

حل و فصل 

 منازعات

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

حق  -18ماده 

شکایت 

 داوطلبان

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

کمیته یا گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 مشخص گردیده، ارسال نماید.صفحه معلومات داوطلبی که محل و آدرس آن در   بررسی اداری

 

 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

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

 عمومیات الف.  

 می باشد. {رت دفاع ملی وزاریاست تدارکات  }اداره دستورالعمل برای  1ماده 



اداره تدارکات ملی  –شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک   

 

18 

 

 

 داوطلبان
 یامورات شبکه ابرسان یمواد واحجام پروسه کار هی: تهــ: پروژه: 

انچ 41به قطر " قی(حلقه چاه عم3حفر ) وشبکه برق سیستم خارجی

قرارگاه وزارت دفاع  یبرا توسط دستګاه روتوری متر 421وعمق 

  .اب یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب یمل

        

 (9CO17-W-1399-MOD-25105)  شماره داوطلبی :

 

 { میباشد. پرداخت فی واحد نوع قرارداد }

ای دستور العمل بر 1.2ماده 

 داوطلبان 

 مطابق پالن کاری یوم( 122)عقدقرارداد به میعاد تاریخ بعد از ور ساختمان }ــــــــــــــتاریخ تکمیلی ام
 ریاست امورساختمانی وملکیتها.

دستورالعمل برای  1.1ماده 

 داوطلبان

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

{ می ۹۹۱۱سال مالی  برای  دولتی (10000(فند ( منظور شده از  25105 فصل }:پروژه کود بودجوی 

  باشد.

دستورالعمل برای  4.1ماده 

 داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 { وروسی سوریه،ایران }

غیرواجد 1195مالی سال د نامه )البته اجناس مورد ضرورت قرارداد ازکشورهای متذکره مطابق به تعه

 شرایط پنداشته میشود.

دستورالعمل برای  4.1ماده 

 داوطلبان

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

 دریافت می باشد:

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

ستورالعمل د  5.16ماده 

 برای داوطلبان

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

 { "قابل تطبیق نیست"  }

 10جزء  75.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

واداره تدارکاتی  موافقه داشته  دهنده: درصورتیکه فرمایش فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی
 (بیست فیصد ازحجم قرارداد را میتواند به قراراداد فرعی بدهد .%02باشد) 

دستورالعمل برای  5.4ماده 

 داوطلبان

دستور العمل  5ماده  4مندرج بند که داوطلبان مطالبه شده از الزم در اهلیت  ورود تعدیلدر صورت 

 میباشد: برای داوطلبان

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

 

  اده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد.اعطای قراردادی فرعی در روشنی م  7
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  { ابل تطبیق استق دستور العمل برای داوطلبان 5.7لست مندرج ماده  }

دستورالعمل برای  5.5ماده 

 داوطلبان

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

 { ذیاًل قابل تطبیق استمطابق موادات مندرج }

 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

  قابل تطبیق نیست!حجم معامالت ساالنه 

 2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

  قابل تطبیق نیست!قرارداد مشابه ساالنه 

  

 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 کار. لباسانتخاب -1

 لباس باید مناسب نوع کاروهمچنین وضعیت اب هوای منطقه باشد.-2

 کارباید مناسب اندام واندازه باشد. لباس -1

ا یونیفورم ابمنی از قبیل)کاله،واسکت،بوت ایمنی،عینک،دستکش،ګوشی پرسونل شرکت ملبس ب-4

   .محافظتی،ماسک و غیره(

 جدول معرفت تیم مسلکی و فنی متعهد .

 

پروژه مسؤل بخش تخنیک بی   عمومینوت : مدیر  .  انجینر ساختمان  – )یک نفر( پروژه مدیر عمومی -
صوصی نهاد استفاده کننده و خاشت مواد مندرج شرایط ت با نظر در )ایمنی ( و کنترول کمیت و کیفیطخ

 قرار داد میباشد.

 5جزء  5.58ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  

وسیله آن به اثبات رساند که:   که به ارائه نمایند (Bank Statmentداوطلبان باید توانایی مالی)

معادل آن جهت پیشبرد پروژه ویا   افغانیو شصت دو  هزارو پنجاه دو یک میلیون  (1,062,052)مبلغ

در حساب بانکی )در یکی از تاریخ های متذکره(  گشاییالی روز آفر  صدور شرطنامه از تاریخ  متذکره

کمیسیون محترم 09/11/1394(مورخ3110اساس فیصله شماره )به  نوت: .)شرکت( خویش داشته باشد

 تدارکات ملی 

ت های دولتی از ارائه اسناد توانمندی مالی وحجم معامالت شرک و   ها درپروسه های تدارکاتی: تصدی

اداره  NPA/PPD/C22/1397نوت: معیارات فوق الذکر مطابق متحدالمال شماره :  .معاف می باشد

 تدارکات ملی تعین گردیده است. 

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  10.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :درطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردجهت دریافت توضیح در مورد این ش

 .به ادرس ذیل مراجعه گردد دستورالعمل برای داوطلبان10.1ماده موادمطابق به 

وزارت دفاع ملی مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه  آمریت تدارکات امور ساختمانی ،   تدارکاتریاست  }

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



اداره تدارکات ملی  –شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک   

 

20 

 

 

}  

 {امریت تدارکات امورساختمانی }

 {022اتاق  0منزل  7ک بال}

نمبر  عضوی تدارکات امور ساختمانی  شفیع هللا قیومی،نثار احمد نصرت آمر تدارکات امور ساختمانی }
 020247348  (0794444426تیلیفون 

 .}آدرس الکترونیکی )ایمیل آدرس( درج گردد{

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل برای  12.1ماده 

 داوطلبان

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

دستورالعمل  6جزء  11ماده 

 برای داوطلبان

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

 این دستورالعمل. 14تضمین افر(درمطابقت با ماده -

 بل احجام کاری قیمت گذاری شده. -

 (.21،فورمه تسلیمی افرداوطلبی نمبر) -

 ( .20لومات داوطلب)اسناد وفورم مع -

 ( :23فورمه نامه قبولی ) -

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

 کاپی جواز شرکت واساسنامه شرکت. -

 شینری ولست کارمندان کلیدی شرکت.لست ما -

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

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

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

وسط داوطلب مبنی براینکه موصوف ویا یکی از کارمندان ومدیران مربوطه وی تعهدنامه امضاشده ت- 
 ( قانون محروم نگردیده باشد.79مطابق ماده)

(طرزالعمل تدارکات یک نقل ازاوراق ثبت وراجستر مالیه، سند تصدیق 14( حکم )0مطابق فقره)
 دوره. نازتصفیه حساب مالیات اخری

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

  ت مالیه را ارائه نماید.مالیاتی )صادره محترم وزار

 باید ازطرف شرکت اسکاشتیب گردد. (23،20،21وفوم های ) جدول قیمت دار بل احجام کاری

 تمام اوراق شرطنامه توسط شخص مسول شرکت مهر وامضا گردد.

 

دستورالعمل برای  14.4ماده 

 داوطلبان
 . } قابل تعدیل نیست{قیم قرارداد 
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دستورالعمل برای 15.1ماده 

 وطلباندا

  می باشد.{افغانیپول  دواح}اسعار 

دستورالعمل برای 15.2ماده 

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

دستورالعمل برای  16.1ماده 

 داوطلبان
  { می باشد. تقویمی (نودروز92)فرآبازگشائی تاریخ ازاعتبار}میعاداعتبارآفر

برای دستورالعمل  17.2ماده 

 داوطلبان

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

به شکل تضمین   افغانییک صد و سی و پنج و  نود و نو هزاریک صدو {199115} مبلغ تضمین آفر 

     {بانکی

ضمین تشترازمدت اعتبار افرباشد.)یعنی مدت اعتبار(بیست وهشت روز بی28ضمانت بانکی باید مدت)

  (روز باشد.118افرحداقل)

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

ل متحدالما مطابق -:  نوت { می باشد.ویا اسعارقبول شده افغانی واحد پولی تضمین آفر }واحد پولی

میسیون محترم ک 29/12/1394(مورخ0993وفیصله شماره ) NPA/PPD/No-25/1397 شماره 
 معاف میباشد. ، تصدی ها و شرکت های دولیت از تضمینات آفر و اجراتدارکات ملی 

دستورالعمل برای  18.1ماده 

 داوطلبان

   .{ قابل قبول نیستآفر های بدیل } 

دستورالعمل برای  19.1ماده 

 داوطلبان

 .سلیم میگردندتعداد کاپی های آفر که ت

  {تمام اسناد دریک نسخه اصلی ارائه گردد} 

 داوطلب مکلف است تابعد ازمطالعه شرطنامه خصوصی والیحه کارآفر خویش را ارائه نماید. -

 ج. تسلیمی آفر ها 

دستورالعمل   20.1ماده 

 برای داوطلبان

 .ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی 

 { قابل قبول نیست} 

 

 1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 {ریاست تدارکات آمریت تدارکات امور ساختمانی }توجه: 

مقیم خواجه بغراء واقع گارد  وزارت دفاع ملی ،آمریت تدارکارت امور ساختمانی  ریاست تدارکات آدرس: }

 {سابقه  

  {(219( اتاق نمبر)0( منزل )جدیدالک ب}شماره اطاق:  منزل و
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 {(شهرکابل افغانستان15ناحیه )}شهر: 

 2جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

امورات شبکه  یمواد واحجام پروسه کار هی: تهــنام و نمبر تشخیصیه این 

به قطر  قی(حلقه چاه عم3وشبکه برق حفر ) سیستم خارجی یابرسان

قرارگاه وزارت  یبرا توسط دستګاه روتوری رمت 421انچ وعمق 41"

 اب یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب یدفاع مل

 { می باشد.  (9CO17-W-1399-MOD-25105) .شماره داوطلبی : 

 1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

    باز نگردد.  {70/1199 /   }پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

  (10:00ساعت )   دوشنبه  روز 07/1199 /28     مؤرخ :رهاــــــــضرب االجل برای تسلیمی آف

  .دراطاق افرگشائی تدارکات ریاستبجه قبل از ظهر 

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

 .خواهد شد وافرهابازگشائی  فرگشائی تسلیمآساعت ازشروع رسمیات تاشروع اعتبار

دستورالعمل   21.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. {(نودروز تقویمی 92)فرآفرگشائی آمیعاد اعتبار آفــــــر }از روز 

 آفر گشایی و ارزیابی د.  

  24.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 شائی در مکان ذیل دایر می گردد:جلسه آفر گ

بخش  ای تدارکاتی ریاست تدارکاتتعمیرکمیسون ه واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه ریاست تدارکات }آدرس: 

 { ساختمانی

 باشد. می(    دوشنبه    )روز ،ازظهر قبل (بجه00:10ساعت )   {08/07/1399 : }افرگشائی زمان و تاریخ

 11.1ماده 

رای دستورالعمل ب

 داوطلبان

 تطبیق می گردد.حسب ذیل داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات  رجیح تدارکات از منابعت

 (.25تولیدات داخلی درمقایسه تولیدات خارجی )% -1

 (10شرکت های داخلی وشرکت های خارجی مقیم افغانستان  درمقایسه شرکت های خارجی غیر مقیم )% -2 

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

 (می باشد.%5داوطلب داخلی زن درمقایسه داوطلب داخلی وداوطلب خارجی مقیم افغانستان) -1

شرکت های خارجی که  شرکای داخلی  )جینت وینتر( دارند ویامتعهد  به داشتن قراردادی فرعی داخلی می  -4

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

 ( این حکم مستفید شود.1یتواند صرف ازیکی ازامتیازات ترجیح مندرج فقره)هرداوطلب م

 عقد قرارداداعطا هـ.  

 15.1ماده 

دستورالعمل 
 برای داوطلبان

 تضمین اجرا قابل قبول اداره، تضمین بانکی می باشد. 

، که بعد ازصدور نامه قبولی شدمی با قیمت نهائی قرارداد منظورشده ویا تائید شده    (%5) مبلغ تضمین اجرا قرارداد

 NPA/PPD/No-25/1397 ل شماره متحدالما مطابق -نوت :  .ماده میگرددآیوم ازجانب داوطلب برنده  (10الی )



اداره تدارکات ملی  –شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک   

 

23 

 

 

، تصدی ها و شرکت های دولیت از میسیون محترم تدارکات ملی ک 29/12/1394(مورخ0993وفیصله شماره )
 معاف میباشد. تضمینات آفر و اجرا

 16.1ماده 

دستورالعمل 
 برای داوطلبان

 . {نیست اجراقابل }پیش پرداخت 

 

 18.1ماده 

دستورالعمل 
 برای داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 {هللا "لطیفی" رئیس تدارکاتحشمت }

 { (921( منزل دوم اتاق )جدیدواقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بالک ) ریاست تدارکات : }آدرس

 {(شهر کابل افغانستان15ناحیه )شهر: }

( روز و یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، 4در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت )
 داوطلب می تواند درخواست های تجدید نظر  را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد. 

 حکم سی ویکم

طرزالعمل 

 تدارکات

 

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

 تشریف بیاورند .تدارکات ریاست  آمریت بخش امورساختمانیبه  قبل ازآفرگشائیمشکل داشته باشد میتوانند که 

 انی توظیف می گردد.یاداشت : انجینر ریاست امورساختمانی بخاطر توضیحات ساحه ازطرف ریاست ساختم

 

 

 

 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی

 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

  فورمه تسلیمی آفر   01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02فورمه امور ساختمانی کوچک /

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

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/

 

 

 

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

 {وزارت دفاع ملی آمریت تدارکات امور ساختمانی  تدارکاتریاست : }اداره
 (9CO17-W-1399-MOD-25105)شماره داوطلبی: 

 

 سیستم خارجی یامورات شبکه ابرسان یام پروسه کارمواد واحج هی: تهــ :تدارکاتعنوان 

توسط دستګاه  متر 421انچ وعمق 41به قطر " قی(حلقه چاه عم3وشبکه برق حفر )

 یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب یقرارگاه وزارت دفاع مل یبرا روتوری

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

}شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت  و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: مطالعه کردیمشرطنامه را دقیق  ما
 به  شرایط عمومی قرارداددر مطابقت به }عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد{نداشته و پیشنهاد اجرای  لزوم درج گردد{

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

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

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

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

 م. واست می نمائینحیث پیش پرداخت درخرا م }مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد{ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 

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

 آفر مندرج تضمین یا اظهار نامه در صورت لزوم تضمین آفرو میعاد اعتبار در مطابقت با ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر 
می باشد. یبلصفحه معلومات داوط  

 1، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند دستورالعمل برای داوطلبان  16ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ
 یتواند؛اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده م دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده 

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

 بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

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

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

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

 {                       نام : }

 {                       وظیفه: }
 

 امضاء:
 

 {                                                }تاریخ: 
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل برای  5ط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده این فورمه توس

استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلب می تواند در جدول های موجود ردیف  داوطلبان

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

 علومات تجدید شده را درج نماید. داوطلب باید صرف م

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .1

 {                                } حالت حقوقی داوطلب: 1.1

 {                                          } محل ثبت:

 {                                      }: آدرش تجارتی

 {                        }: صالحیت نامه امضا کننده آفر

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

 

 0تعداد مطابق به جزء }جریان  تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در 1.1
جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند 

  هکذا داوطلب میتواند به ضم بودن اسناد در جدول ذیل اشاره نموده اسناد را ضم نمایندشد،می با{گردد

  

 5ماده  5بند  3جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }ر امور ساختمان تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کا 1.4
دستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت لزوم ردیف اضافی 

 {می باشد.عالوه گردد

نام طرف قرارداد و شخص  نام پروژه و کشور 

 ارتباطی

نوعیت امور ساختمان 

تکمیل شده و سال 

 تکمیل آن

 ی قرارداد ارزش مجمو
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  د را ضم آفر خویش نمایند.داوطلب مکلف است تا به ضم بودن تجهیزات خویش در جدول ذیل اشاره نموده و اسنا  1.5

 

 

 

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، }ی قرارداد اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرا 1.2

 9 ماده 1بند  ودستور العمل برای داوطلبان  5ماده  5بند  7تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 
 . نمایند به ضم بودن تجارب خویش اشاره نموده و اسناد ضم { می باشد.مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد،

 تعداد سالهای تجربه کاری نام  وظیفه    

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

    

 4جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده }قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.7

دستورالعمل برای داوطلبان به ضم بودن  10جزء  5.1ماده  با درنظر داشت می باشند.{شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد

  اسناد الزم اشاره و اسناد را ضم آفر خویش  نمیاند.  

تعداد سالهای تجربه  نام  وظیفه  

 کاری

 )عمومی(

در  سالهای تجربه کاری

 این وظیفه

 
   

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

شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت: دارائی سیال )نقدی(، دسترسی به انواع اعتبارات )قرضه(  1.9

طلب مکلف است داو. (          )فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه}ی ــــــــو سایر اسناد منابع مال

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

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

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

تشریح تجهیزات بشمول  نام تجهیزات   
)تاریخ ساخت و مدت 

 کارایی(

 حالت تجهیزات 

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

ملکیت، کرایه، و یا خرید 
با ذکر طرف های مقابل 

 ید و خ  کرای
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    (                                                    ) 

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

د
د
} 

پ 1.12

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

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

 ( JVشرکت مشترک ) .2

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

 برای شرکت مشترک ارائه گردد.  1.11معلومات مندرج  2.2

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

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

 گردد:

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

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

 شرکا می باشد؛

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

 نیازمندیهای اضافی  .1

 را ارائه نماید.  صفحه معلومات داوطلبیمندرج  داوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز 1.1

 {                  }نام : 
 {                  }وظیفه: 

 امضاء:

 تاریخ: 

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

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/

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

 از: }ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی{

 آدرس: }مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه{

{                      }: شرکت برنده که صادرمیشود ونمبرجواز ان به  

{                                           }: داوطلب  آدرس  

آن اطالع  و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجباین نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات 

}نام پروژه یا قرارداد را برای تدارک  شما}تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ 
ای داوطلبان بقت با دستورالعمل برطوریکه درمطا }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{،به قیمت قطعی مجموعی مبلغ بنویسید{، 

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

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

رج و انون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه دتدارکات و مواد بیست و هشتم ق

ما قابل در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر ش

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

امورات شبکه  یمواد واحجام پروسه کار هی: تهــ :پروژه:  {مشخصات تدارکات/ قرارداد

انچ 41به قطر " قی(حلقه چاه عم3وشبکه برق حفر ) سیستم خارجی یابرسان

جهت  یقرارگاه وزارت دفاع مل یبرا توسط دستګاه روتوری متر 421وعمق 

  { اب یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریاب

 {  9CO17-W-1399-MOD-25105}رۀ تشخیصیه تدارکات: شما

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

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

{دقراردانهائی فیصد ازحجم  5}مقدار تضمین اجرای قرارداد:   

 زمان عقد قرارداد: }   /  /1399 {

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

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

 نام و تخلص:

                                                 
ه ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی ب4طبق فقره ) 9 

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

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

  شود.
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  وظیفه:
 امضاء و تاریخ10

 مومی قراردادسمت چهارم:  شرایط عق

مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های  یک سند ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده }شرایط عمومی قرارداد،

  باشد. طرفین قرارداد می

رارداد در ق تعغیرات مندرج پا ورقی ها وروده گردیده و با ( استفادadmeasurementsاد های فی واحد )در قرارد این شرایط عمومی

 های با باالمقطع نیز استفاده میگردد.  

 الف: عمومیات

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

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

 . ده اندتعریف گردیشرایط عمومی قرارداد  44حوادث که در ماده  حوادث قابل جبران: -2

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

 شرایط عمومی قرارداد.  55ماده  1

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

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

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

 باشد. 

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

می  قراردادارده مطابق وبعدی : قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیالت قیمت قرارداد -7

 باشد. 

 ویمی می باشند.روز تق: روز -8

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

 موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 

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

صالح نواقص توسط مدیر پروژه به ا: تصدیقنامه است که بعد ازنواقص رفعتصدیق سند  -11

 قراردادی صادر میگردد. 

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

 از آن تذکر رفته است.  خاص قرارداد

دیر پروژه بمنظور توسط مو تآئید شده ه شده : در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائنقشه ها -11

 اجرای قرارداد می باشد.

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

                                                 
 .منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  10
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، بصورت موقت در ی: ماشین آالت و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانتجهیزات -15

 ساحه کار فراهم میگردند.  

 رداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد. : قیمت قراقیمت ابتدایی قرارداد -16

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

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

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

، یبشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمان مواد: تمام مواد خام -18

 استفاده میگردد. 

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

 بیولوژیکی باشد. 

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

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

  ی را دارا باشد. مدیریت قرارداد امور ساختمان

21- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

  می باشد. شرایط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهکارساحه  -22

بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت شامل شرطنامه : ساحه بررسیگزارش  -21

 سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

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

 شده توسط مدیر پروژه می باشد. 

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

نمی ساحه  تسلیمیمصادف به تاریخ  لزوماًمی نماید این تاریخ  آغازکار امور ساختمان را 

 باشد. 

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

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

شده و یا دور شده توسط ، نصب ه شده، ساختشده اختمان دیزاین: سمؤقت های ساختمان -27

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

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

، آماده ، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارتشامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29

ئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن )برمه کاری، ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تز

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

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

 د.بیشتر نگرد

، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شرایط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.1 تفسیر -2ماده 
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عناوین فاقد اهمیت  را افاده می نماید.و یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر شود. همچنان مؤنث   

ف گردیده باشند. دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریمعانی عادی  کلمات می باشند.

 وضاحت ارائه می نماید.  شرایط عمومی قرارداد،مدیر پروژه به پرسش ها در مورد 

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

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

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

 می باشد.  قابل تطبیق ساختمان( 

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

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛آفر قرارداد -1

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 قرارداد؛شرایط عمومی  -5

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -8

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

زبان و قانون  -1ماده 

 قرارداد
 است.  گردیدهبیان  شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  1.1

تصامیم مدیر  -4ماده 

 پروژه 
مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می در دیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم م 4.1

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

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

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

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

  قابل اجرا می باشد. تسلیمی

عقد قرارداد  -7ماده 

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

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

ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت 

 ده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.های اکمال کنن

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

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

وب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محس

 قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

سایر   -8ماده 
در میان تاریخ و اداره  خدمات ارائه کننده گان، مقامات دولتی، سایر قراردادیانبا  ساحه کار را  قراردادی 8.1
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مشترکاً استفاده  می نماید.  از آن تذکر رفته شرایط خاص قراردادکه در ت کار آنان تقسیم اوقا قراردادی ها

تذکر رفته فراهم می  تقسیم اوقات کارقراردادی همچنان تسهیالت و خدمات را برای آنها طوریکه در 

 ضوع مطلع راردادی اصلی را از موو قداده ر یداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغینماید. ا

 سازد.

  کارمندان -9ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تن

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیمالحظه معادل یا باالتر از کارمندان کلیدی مندرج 

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

اطمینان روز،  (7)در جریان اط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد و عدم ارتباخراج کارمند مذکور 

 میدهد.  

خطرات به  -10ماده 

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

 . است، می باشند

 

خطرات  -11ماده 

 مربوط اداره 
 آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد: ازذیل خطرات  11.1

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

 و تجهیزات( که ناشی از:

ب نا پذیر که نتیجه اجتنا توسط ساختمان یا به منظور ساختمانساحه  تصرفاستفاده یا  (4)

 امور ساختمان باشد؛ یا 

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

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

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

منطقه که ساحه کار در آن واقع شده  یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی کهبوده 

 است را متاثر سازد.

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

ینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد مگر ا اداره می باشد مربوط به صالی صدور تصدیقنامه رفع نواق

 ذیل باشد:

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان -1
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 مربوط به اداره نباشد؛ یا خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که  -2

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

خطرات  -12ماده 

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

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

 که مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 بیمه  -11ماده 

 
خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم  ناشی از خطراتف است پوشش بیمه حادثات ذیل قراردادی مکل 11.1

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

 سازد:

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

 زیان یا خساره تجهیزات؛ -2

، تآسیسات، مواد خام،و تجهیزات( مربوط به یساره ملکیت )به استثنای امور ساختمانزیان یا خ -1

 قرارداد؛ و 

 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

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

  برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد. 

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

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

 باالی قراردادی  محسوب میگردد. 

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

 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.  11.5

گزارش  -14ماده 

 تحقیق ساحه

 

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

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید. 

رسش ها پ -15ماده 

در مورد شرایط خاص 

 قرارداد

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

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

تاریخ  -17ماده 

تخمینی امور 

 ساختمان 

و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید  شروعکار  نامه آغازرا بعد از اخذ  یدی کار امور ساختمانقراردا 17.1

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

تصدیق  -18ماده 

 توسط مدیر پروژه

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

 می نماید. ارائهپروژه جهت تآئید 

 مؤقت می باشد.  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2
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ارائه شده در دیزاین مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قراردادی  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 18.1

  متاثر نمی سازد.را ساختمان های موقت 

   حاصل می نماید. مؤقت  یدیزاین امور ساختمانت را در تصدیق اشخاص ثالصورت لزوم، قراردادی  در 18.4 

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

 دند. توسط مدیر پروژه تآئید گر

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

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

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

فرهنگی و  دارائی هایقانون حفاظت از  10طبق ماده  فرهنگادارات وزارت اطالعات و را به اطالع 

 می رساند.  تاریخی

ملکیت  -21ماده 

 ساحه

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

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

 قابل جبران می باشد.  عملپنداشته شده که خود یک 

دسترسی به  -22ماده 

 ساحه 

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

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

دستور،  -21ماده 

 ش و بررسی یفتت

ساحه باشد، انجام می در مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق  قراردادی تمام دساتیر 21.1

 دهد. 

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

قراردادی توجه از جانب حکومت بدهد. فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف 

و  بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش که فساد و تقلب 60ماده  1داشته باشد که مطابق بند 

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

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

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

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

 ارجاع می گردد.  حل و فصل منازعات

 ( روز از اخذ اطالعیه منازعه، ارائه می نماید. 28جریان ) مرجع تصمیم کتبی خود را در 24.2 

 ب. کنترول زمان 

 کاری پالن -25ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

ئید به ، جهت تاشرایط خاص قراردادشخص شده کاری تجدید شده را در خالل مدت م قراردادی پالن 25.1

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

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

 ادامه می یابد.  آنپرداخت  معطلیکاری تجدید شده،  ارائه پالن

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

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

  ابل جبران می باشد. ق واقعاتاضافه کاری و کم کاری و نشان دهنده 
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تمدید  -26ماده 

 تاریخ تخمینی تکمیل 

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

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

 خ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید. گردد، تاریوی 

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

جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار قابل  واقعات

دادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تآخیر، این تآخیر بموقع از جانب قرار

 در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود. 

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

ه پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع الزم از قراردادی مطالبه می نماید. مدیر پروژ

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

 تآئید میگردد. 

بعد از قبولی از جانب  یانپیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختم 27.2

 محسوب میگردد.  اضافه کاریاداره،  در قیمت قرارداد درج و 

 -28ماده 

تآخیرسفارش شده 

 توسط مدیر پروژه 

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

 دهد. قراردادی ب

جلسات  -29ماده 

 رتمدی

هدف از د. ننموده می توان، درخواست اداریقراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات یا اداره  29.1

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

 . باشد

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

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

 می گردد. 

هشدار زود  -10ماده 

 هنگام

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

، افزایش قیمت قرارداد، یا تآخیر انجام امور ساختمان یتآثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانورود 

قیمت میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را باالی 

 قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید. 

مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات با قراردادی  10.1

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

 . کنترول کیفیت ج

تشخیص  -11ماده 

 نواقص 

 

 

 

  

 

 

مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می  11.1

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

را که به باور مدیر پروژه  یراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانبرمال ساختن نواقص را به ق

 می نماید.  نواقص است، بررسیدارای 
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در در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و  12.1 آزمایش  -12ماده 

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

 موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

تصحیح  -11ماده 

 نواقص

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

 تکمیل رفعنواقص الی  .  میعاد رفعز میگردد، مطلع می سازدآغا شرایط خاص قراردادمشخص شده 

 نواقص، تمدید میگردد. 

رفع را در طول زمان مشخص شده اطالعیه اطالع داده شده توسط مدیر پروژه قراردادی هر نواقص  11.2

 رفع می نماید.  نواقص 

نواقص  -14ماده 

 تصحیح نا شده 

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

مبلغ متذکره از تامینات ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی 

   . قراردادی وضع می گردد

 د. کنترول مصارف 

بل احجام  -15ماده 

 11کاری

که توسط قراردادی اجرا  یور ساختمانو راه اندازی ام رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاری در برگی 15.1

 میگردد، می باشد. 

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

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

تغییر  -61ماده 

 12مقدار

 

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

اضافه کاری  - 17ماده 

 و کم کاری

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

پرداخت  -18ماده 

های برای اضافه کاری 

 ها

اضافه کاری دستور داده برای قراردادی نرخ خود را   ،اری توسط مدیر پروژهدستور اضافه کدر صورت  18.1

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

  های ارائه شده را بررسی می نماید. 

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

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

  

                                                 
 

 

شرایط  33ماده  2با بند شرایط عمومی قرارداد 33ماده  4}در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند 11 
 بشکل ذیل تعویض گردد: عمومی قرارداد

 جدول فعالیت روز از اطالعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های 41تجدید نظر شده خویش را درجریان  جدول فعالیتقراردادی  33ماده  4بند 
 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند. 

برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه  در صورت پرداخت33ماده  2بند 
 می نماید.  

 
شرایط عمومی  33با بند ا ماده  شرایط عمومی قرارداد 33}در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 12

 بشکل ذیل تعویض گردد: دادقرار
تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صالحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت  33بند ا ماده 

 های جدول فعالیت تغییر نمی نماید{
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در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت  18.1 

 ید. قرارداد  به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نما

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

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

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

 گردد، نمی باشد.  

تخمین  -19ماده 

 جریان پول نقد

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

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

 مبادله قرارداد تبدیل میگردد. 

تصدیقنامه  -40ماده 

 پرداخت ها  

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

 قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  

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

 نماید. 

 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.  40.1

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

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

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

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

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

 . تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد

طور دیگری  شرایط خاص قراردادمگر اینکه در  به واحد پول افغانی صورت می گیرد،تمام پرداخت ها  41.2 

 تذکر رفته باشد. 

 

 

 

 

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

 پرداخت صورت نمیگیرد. به آن گردیده و از جانب اداره 

وقایع قابل  -42ماده 

 جبران 

 

 

 

 

 

 

 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد: 42.1

شرایط عمومی قرارداد  21ماده  1اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند  -1

 تسلیم ننموده است. 

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

 تحت این قرارداد را متآثر می سازد؛

مدیر پروژه دستور تآخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکی یا هم دستور الزم   -1

 ور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛بمنظ

 مدیر پروژه دستور برمالساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه  -4

 آزمایش، نواقص تثبیت نمی گردد؛ -5 

                                                 
 اضافه گردد{در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت  }13 
ی تکمیل }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت ها14 

 شده جدول فعالیت می باشد"{
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 مدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛ -6 

قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به شرایط در ساحه بطور  -7

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

 دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛ 

یا کارات اضافی بیل مدیر پروژه دستور حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده  -8

 به دالیل ایمنی یا سایر دالیل الزم باشد؛ 

قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل  -9

 نمی نمایند، که سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -10

 رات مربوط اداره به قراردادی؛تاثیر خط -11

 تآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدالیل نا معقول از جانب مدیر پروژه؛  -12

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

در مدیر پروژه تصمیم تعدیل می گردد.  قیمت قرارداد و میعاد آناز تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، 

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

 نماید. 

 

 

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

 مستحق جبران نمی باشد. اندازه مان هقراردادی به قراردادی، 

 

 

 

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

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

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

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

 .فغانی صورت می گیردپرداخت ها به واحد پولی اباشد در صورت که طرف قرارداد داخلی  44.1 اسعار  -44ماده 

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

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

 حفظ می نماید. 

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

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

جریمه  -47ماده 

 تآخیر 

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

موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن قراردادی در صورتیکه 

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

پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ  تدارکات، از

فسخ  شرایط عمومی قرارداد  15فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده  10بر 

 میگردد. پرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.   
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تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخیر، مدیر پروژه در صورت تمدید تاریخ  47.2 

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

 تصحیح می نماید. 

)به  ی روز مندرجبه نرخ ف مکافاتپیش از تاریخ تخمینی تکمیل،   یدر صورت تکمیل امور ساختمان 48.1  مکافات -48ماده 

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

که زمان اجرای را ، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده شرایط خاص قرارداد است( 

 می نماید. تصدیق  آن هنوز فرا نرسیده است 

پیش  -49ماده 

 پرداخت 

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

، به قراردادی پرداخت شرایط خاص قراردادمبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج 

، اما مبلغ تضمین پیش می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته

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

 تکتانه وضع نمیگردد. 

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

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

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

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

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

 ، مد نظر گرفته نمی شود.، یا جریمه تآخیرمکافات

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

مدت  تضمین اجرا بهارائه می نماید.  قیمت قرارداد اسعار به  ل به ادارهبه شکل قابل قبو را، خاص قرارداد

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

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

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

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

مضاء ( روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و ا2) خاللمدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در 

 گردد. می 

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

مصارف  -52ماده 

 ترمیم 

که در امور یا مواد خام  یزیان یا خساره به امور ساختمان رفع نواقصقراردادی بمصرف خود، مسؤلیت  52.1

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

  دارد. ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را

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

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

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

حساب  -55ماده 

 نهایی 

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

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

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

و  ات( روز جدول را که بیانگر تصحیح56ه در جریان )، مدیر پروژآنتصدیق می نماید. در غیر  قراردادی

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

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

 اید. تصدیقنامه پرداخت را صادر می نم

رهنمود  -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت

 

 

 

 

 

شرایط خاص   مندرجتاریخ  دررهنمود های عملیاتی و مراقبت را  یا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  56.1

 ارائه می نماید. قرارداد 

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

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

 به قراردادی پرداخت نمیگردد.  از پرداخت های باقیماندهقرارداد 
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فسخ  -57ماده 

 قرارداد

 یگردد. مقرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ  57.1

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

توقف کار امور ساختمان در  ( روز توقف در حالیکه این28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -1

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

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

 نگرفته باشد؛

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

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

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

 نماید؛

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

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

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

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

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

فساد و  -58ماده 

 تقلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 قرار دهد. 

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

ناب از کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجت

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

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

 طرح گردیده باشد.

ن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر تهدید و یا ضرر رسانیدعبارت از اجبار:  -9

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

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

 می باشد. پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط

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

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

ت توسط کارمند اداره ، اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکا

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

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

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

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

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

 نماید.

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

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

 

 

 

 

                                                 
 ات یا اجرای قرارداد می باشد. } به مقام رسم دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارک15 

}به شرکت  کننده های پروسه تدارکات )بشمول مقامات دولتی( که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطالق 16 
 میگردد{
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پرداخت  -59ماده 

 بمحض  فسخ

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

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

، را صادر می نماید. شرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یکار امور ساختمانتطبیق باالی 

جریمه تآخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی 

  قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد. ، پس تفاوت آن قرض پیش پرداخت باشداز کمتر 

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

الی تاریخ اخذ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت مبلغ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه 

   می نماید.را صادر  صدور تصدیقنامه

ور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تآسیسات، صورت فسخ قرارداد ناشی از قصدر 60.1 ملکیت -60ماده 

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

عدم امکان  -61ماده 

  تطبیق قرارداد

قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول  یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 61.1

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

و پرداخت به تمام کار انجام  ترکتوقف و ساحه را مبعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

امه انجام می تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنمه و کار ها تصدیقنا دریافتقبل از  شده 

 یابد، صورت می گیرد. 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1 حل منازعه  -62ماده 

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

 د. نبه قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میده

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

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

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

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

 حکمیت: 64.2

یا عدم اتخاذ تصمیم  مرجع حل وفصل منازعاتب از تصمیم در صورت عدم قناعت هر جان -1

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

  . مطلع سازندذیصالح محاکم از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  ( روز28)
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 قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

 { خانه پری مینماید. شرایط عمومی قراردادرا جهت تکمیل اداره این قسمت }

مواد شرایط عمومی 

 قرارداد

 تعدیالت و ضمایم  مواد شرایط عمومی قرارداد

 الف: مسایل عمومی

 1ماده  1بند  12جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 شرایط فرمایش دهنده:

ین قرارداد)فرمایش دهند، فرمایش گیرنده این شرایط منحیث شرایط متمم  شرایط خاص قرارداد ترتیب وجانب

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

 یامورات شبکه ابرسان یمواد واحجام پروسه کار هی: تهــ عنوان پروژه :

انچ 41به قطر " قی(حلقه چاه عم3وشبکه برق حفر ) سیستم خارجی

 یقرارگاه وزارت دفاع مل یبرا توسط دستګاه روتوری متر 421وعمق 

 }.اب یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب
 (.باز ملیداوطلبی )    روش تداکات:

 (. داخت به اساس فی واحدپر) نوعیت قرارداد 
 (25105)    کود بودجه :  

 ( عادی)    نوع بودجه :  
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 -معلو مات عمومی : -

ی کووووار سوووووال وجووووود داشووووته باشوووود، انجنیوووور در صووووورتیکه درمووووورد اسووووناد ت نیکووووی ، نقشووووه  و  یحووووه-1.1

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

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

 وط در اسرع وقت برای متعهدمعلومات ارایه نماید.مرب

در صوووورتیکه نیووواز باشووود بنوووابر مهوووم بوووودن توضووویحات انجنیووور نظوووارت کننوووده، پوووالن کووواری تعووودیل گوووردد،  -1.2

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

زمووان را جبووران نمایوود درایوون صووورت بووا هرگوواه توضوویحات طوووری باشوود کووه تجدیوود پووالن کوواری نتوانوود   -1.1

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

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

ت تسوووهیالت انجنیوووری ونماینوووده مرجوووع تموووان درایووون قووورارداد ریاسوووت امورسووواختمانی وملکیتهوووا، آمریووو -1.4

 ریاست اکمال وخریدرای ازآغاز الی انجام کار میباشد.

( شووورمت متعهووود م توووو  10در مووودت زموووان گرنتووو )  ر اموووور فووووقددر صوووورت پووویش آمووودن عووووار   -1.5

رسوووم  را از طووورف ریاسوووت اموووور سووواختما نووو  و مل یتهوووا ویوووا ریاسوووت امموووال وخریووودار  بوووه اسوووان شووو ایات 

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

یووووم کووواری  شووورکت متعهووود را احسوووارو رسوووما  استحسووواری شووورکت را اخوووذ نمایووود، درصوووورت عووودم   1میعووواد 

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

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

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

ارداد ی پووووروژه را رفووووع نمایوووود در غیوووودر آن اداره فرمووووایش دهنووووده  بووووا درنظوووور داشووووت شوووورایط عووووام قوووورآمووووده

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

( شووورمت متعهووود بوووه امووور مقاموووات ذیصوووالح پرداخوووت 10نمووووده ومصوووارف آنووورا از پددووودول گرنتووو  )  سووواختمان

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

( حجوووم قووورارداد از  حوالوووه متعهووود وضوووع و مطوووابق طرزالعمووول تووودارکات بوووه حسوووا  10یکسوووال میباشووود و ) 

 امانت نگهداری میگردد .

( از حجوووم موووار پوووروژه را بوووه شووو ل قووورارداد فرعووو  بوووه شووورمت 20قووورارداد  اصووول  میتوانووود الووو  )  -1.6

 اید.شرایط عام قرارداد واگذار نم 7دیگر با درنظر داشت ماده 

وسند کرایه گیری  شرکت های شامل پروسه داوطلبی مکلف به تهیه اسنادمالکیت، سند خرید، سند گمرک -1.7

 .ماشینری مورد نیاز پروژه میباشند

ت نیکی مش صات لیست ذیل شامل ماشینری نظر به ماهیت و نوعیت پروژه با در نظر داشت کمیت،سند ګمرک 

 و سایر خصوصیات  زم میباشد.

 

 تعداد مشخصات تخنیکی نوع ماشینری رهشما

 پایه 1  اسکواتور برای کندن کاری 1

 پایه 1  ماشین تپر کاری 2

 پایه 1  میکسر کانکریت 1

 هیپا 1  تانکر آ  4
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( درجووووه سووووانت  گریوووود  وحسووووب مکتووووو  توقووووف کووووار وزارت +5درموسووووم سوووورماه پووووائین توووور ازم بووووت ) -1.8

 42ی متوقوووف گردیوووده و حسووب شووورایط منوودرج شووورایط عووام قووورارداد) مووواده امووور شوووهر سووازی، اموووور سوواختمان
شووورایط عوووام قووورارداد ( منحیوووث حووووادس قابووول جبوووران محسوووبو  گردیوووده  ومووودیر پوووروژه مکلوووف میباشووود توووا 

ترتیبوووات  زم را جهوووت تمدیووود زموووانی تکمیووول قووورارداد ) تعووودیل قووورارداد ( قبووول از خوووتم میعووواد قووورارداد  حوووداقل 

 اید. روز ات اذ نم 10

هرگووواه مووودیر پوووروژه وانجنیووور نظوووارت کننوووده احسوووان نماینووود کوووه اوضووواع جووووی و درجوووه حووورارت ازنگووواه  1.9

ت نیکوووی و مسووولکی متسووومن کیفوووت باشووود و درآینوووده کووودام مشوووکل ت نیکوووی و مسووولکی در پوووروژه وارد ننمایووود،  

 با درج نظرشان درژورنال کار امور ساختمانی میتواند ادامه یابد.

حالووت فوووق، موودیر پووروژه مکلووف اسووت تووا بووا اصوودار مکتووو  رسوومی موضوووع را بووه شووعبات  در هوور دو 1.10

 مربوط و قراردادی اطالع دهد. 

بعووودازتاریق عقووود قووورارداد ورسووویدن موفقتناموووه ذریعوووه م توووو  از ریاسوووت محتووورم امموووال وخریووودار  بوووه  -1.11

شووووعبه مربوطووووه بووووه  ریاسووووت سوووواختمان  ومل یتهووووا وصوووودور مکتووووو  آغوووواز کووووار و تسوووولیمی سوووواحه ازطوووورف

متعهووود، درمعیووواد موووار  قابووول محاسوووبه میباشووود. درحا تیکوووه سووواحه بنوووابر عوامووول م تلوووف دروقوووت و زموووان آن 

بدسوووترن قوووراردادی قووورار نگیووورد ، ایووون امووور منحیوووث حووووادس قابووول جبوووران محسوووو  شوووده و مووودیر پوووروژه قبووول 

روز قبووول ات ووواذ  10رارداد ( حووود اقووولاز خوووتم معیووواد قووورارداد، ترتیبوووات  زم را جهوووت تمدیووود زموووانی ) تعووودیل قووو

 مینماید. 

کووواهش وافوووزایش حجوووم، تغیووور شووورایط قووورارداد وتمدیووود زموووانی در قووورارداد مطوووابق موووواد منووودرج شووورایط -1.12

یووووم قبووول از خوووتم میعووواد  10عوووام قووورارداد و طرزالعمووول تووودارکات زموووانی قابووول تطبیوووق میباشووود کوووه حووود اقووول 

بوووه موووواد منووودرج شووورایط عوووام قووورارداد صوووورت گرفتوووه وترتیبوووات  زموووانی تکمیووول قووورارداد اجووور ت  زم مطوووابق

و منظووووری هوووا  زم درمیعووواد تکمیلوووی قووورارداد اخوووذ گووورد یوووده باشووود. مووودیر پوووروژه و قوووراردادی هریووور بنوبوووه 

یوووووم ( قبوووول از تکمیوووول میعوووواد قوووورارداد  10خووووود مکلووووف میباشووووند بووووا درنظوووور داشووووت میعوووواد زمووووانی ) حووووداقل 

 د. اجراات  زم را مرعی نماین

 شرایط است نایی: 

ی  اولوووی از تمویووول وجووووه موووالی  بعووود درصوووورتیکه دونر)تمویووول کننوووده موووالی پوووروژه( بعووود از موافقوووه .1

ازتوووواریق مودرعقوووود قوووورارداد  الووووی زمووووان تکمیلووووی پووووروژه خووووود داری  نمایوووود   بعوووود از اطووووالع آموووور 

طووووی سوووواعت  24اعطووووا  ومنظوووووری هووووای  زم، ریاسووووت امووووور سوووواختمانی مکلووووف اسووووت در موووودت 

تموووان تیلفوووونی مووودیر پوووروژه را مطلوووع نمووووده و الوووی دو یووووم مکتوووو  ارسوووال نمایووود، مووودیر پوووروژه 

مکلوووف اسوووت توووا بوووا تموووان تیلفوووونی موضووووع را بوووا قوووراردادی شوووریر سووواخته و بوووا ارسوووال اطالعیوووه 

یووووم بوووه جانوووب قوووراردادی، کوووار اموووور سووواختمانی را توقوووف  7)ایمیووول و مکاتبوووه ( در مووودت زموووان 

 مکلف است تا مطابق مفاد مندرج این فقره عمل نماید.  دهد  قراردادی
درصوووورت دریافوووت وجووووه نهووواد فرموووایش دهنوووده و موافقوووه قوووراردادی و امووور مجووودد آغووواز کارتوسوووط  .2

آمووور اعطوووا مربوطوووه بووودون تغییووور فیوووات، زموووان تووواخیر شوووده منحیوووث حووووادس قابووول جبوووران محسوووو  

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

یوووم 7قووراردادی مکلووف اسووت بعوود از دریافووت مکتووو  آغوواز کووار بوودون تووًخیر، کووارپروژه راعمووال  الووی ) -2.1

کووواری ( آغووواز نمایووود واموووور قووورارداد را مطوووابق پوووالن کوووار زموووان بنووودی شوووده تکمیووول نمایووود  در صوووورت بوووروز 

عوامووول دیگووور کوووه باعوووث تووواخیر در آغووواز کوووار گوووردد، عوامووول مجبوووره،  غیووور مترقبوووه، مسوووائیل امنیتوووی و یوووا هوووم 

متعهووود مکلوووف اسوووت بصوووورت رسووومی موضووووع را بوووه انجنیووور نظوووارت کننوووده، مووودیر پوووروژه وریاسوووت اموووور 

 ساختمانی و مکلیتها وشعبات مربوط درمیعاد فوق الذکراطالع دهد. 

ی داده نشوووود،  میعووواد در صوووورتیکه سووواحه بوووه قوووراردادی تسووولیم 2.1 هرگووواه بنوووابر عوامووول منووودرج فقوووره 2.2

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

 وقابل تعدیل  درمیعاد تکمیل پروژه میباشد. 

قوووراردادی مکلوووف اسوووت مطوووابق پوووالن کووواری زموووان بنووودی شوووده  منووودرج قووورارداد و یوووا هوووم پوووالن کووواری  -2.1

نجنیووور نظوووارت کننوووده در میعووواد تعیوووین شوووده، کوووار پوووروژه را تکمیووول نمایووود، درحوووا ت ی اتجدیووود ومنظوووور شوووده

غیوور مترقبوووه ، مجبووره و یووواهم سوووایر حوووادس منووودرج شوورایط عموووومی قووورارداد، میعوواد تطبیوووق پووروژه مبتنوووی بوووه 

 د یل موجه قابل تعدیل) حا ت قابل جبران ( خواهد بود. 

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

منظوووور شوووده(  تموووام پرسوووونل وتجهیوووزات خوووویش را ازسووواحه خوووارج نمووووده وسووواحه را ازهرنووووع موووواد اضوووافی 

وک افووات ایجوواد شووده درجریووان کووار پوواک کوواری نمایوود توواهی  نوووع صوودمه بووه محوویط زیسووت وارد نگووردد  دریوون 

 ده ومسوولین جزوتام اطمینان داده شود.مورد باید به انجنیر نظارت کنن

قووووراردادی مکلووووف اسووووت قبوووول ازآغوووواز کووووار، درجریووووان کووووار )پیشوووورفت هوووورب ش پروسووووه هووووای کوووواری  -2.5

درمطابقوووت بوووه پوووالن کووواری و یووواهم پوووالن کووواری تجدیووود شوووده و منظوووور شوووده ( والوووی خوووتم اموووور سووواختمانی) 

سوواحه راعکوود بوورداری نمایوود، عکوود هووای  درصووورت امووور موورتبط بووه میعوواد رفووع نووواق  و گرانتووی ( تمووام

باشوود وبووا کمووره  هووا یووا سوومارت  GPSسوواحات ضووروری میباشوود، عکوود هووا بایوود دارای توواریق دیجتووالی ونکووات 

 دار اخذ گردد. GPSفون های 

را چوووان  نمووووده طوووی گوووزارش مفصووول  (2.5قوووراردادی مکلوووف اسوووت تموووام عکووود هوووای منووودرج فقوووره )-2.6

کوووواری تجدیوووود شووووده بووووا درنظوووور داشووووت محاسووووبه بوووول احجووووام کوووواری بووووه حسووووب پووووالن کوووواری و یووووا هووووم پووووالن 

انجنیرنظوووارت کننوووده ) انجنیووور تسوووهیالت قعطوووه مربوطوووه ( و یوووا هوووم طوریکوووه در قووورارداد مشووو   میگوووردد 

تحویووول داده وانجنیووور موووذکور بعووود از مالحظوووه و تصووودیق آمریوووت تسوووهیالت قطعوووه مربوطوووه بوووه  مووودیرپروژه ) 

یوووول دهنوووود، همرنووووان قوووراردادی مکلووووف اسووووت بعوووود از تکمیوووول امووووور سوووواختمانی مووودیر قوووورارداد ( اسووووناد را تحو

پوووروژه  ودرصوووورت لوووزوم  یووور کووواپی از رهمنموووود هوووای حفووور ومراقبوووت و نقشوووه هوووا  زم را بوووه دسوووترن 

پرداخوووت تامنیوووات شووورکت الوووی تکمیووول اسوووناد متوووذکره بوووه تعویوووق افتووواده و از   2اداره گذاشوووته ودرغیووور حوووال 

متووووذکره قابوووول انتقووووال و بوووواز پرداخووووت از   2در حووووالتی عوووودم ارائووووه،  پرداخووووت   پرداخووووت بوووواز خواهوووود مانوووود

 بودجه سال مالی بعدی نبوده  و ضبط میگردد.

قوووراردادی مکلوووف اسوووت گوووزارش مفصووول  ازپشووورفت اموووور سووواختمانی را بوووا درنظووور داشوووت پوووالن کووواری،  -2.7

( مووودیریت تنظووویم Formatونوووه )ی انجنیوووز نظوووارت کننوووده، مطوووابق نمپوووالن کووواری تجدیووود شوووده  ومنظوووور شوووده

واداره وقوووورارداد سوووواختمان کووووه فارمووووت آن ضووووم شوووورایط هووووذا میباشوووود بعوووود ازتائیوووودی  انجنیرنظووووارت کننووووده  

 ترتیب و جهت اجرای پرداخت  ارایه نماید.  2.6ومواد مندرج فقرۀ 

رسوووونل ی کوووار را ازدسوووترن عوووام منفصووول نمایووود تووواهی  نووووع صووودمه بوووه پقوووراردادی مکلوووف اسوووت سووواحه -2.8

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

 تحت پیگیرد قانونی عدم  رعایت مصونیت ساحه کاری قرار خواهدگرفت.
در صوووووورت نیووووواز بوووووه تجدیووووود پوووووالن کووووواری، قوووووراردادی مکلوووووف اسوووووت کوووووه بعوووووداز اطوووووالع رسووووومی  -2.9

م کوووووواری( درجریووووووان قوووووورارداده وانجنیوووووور نظووووووارت کننووووووده در یووووووو2انجنیوووووور نظووووووارت کننووووووده را درطووووووی )

(یوووووووم کوووووواری نظریووووووات مسوووووولکی خووووووویش را بصووووووورت تحریووووووری  ارایووووووه وتصوووووودیق  2میعوووووواد زمووووووانی) 

یوووووووم موووووودیرپروژه )  10آمریووووووت تسووووووهیالت انجینیووووووری قطعووووووه مربوطووووووه را اخووووووذ نمایوووووود و سلسوووووولتا الووووووی 

د هووووووای منوووووودرج بوووووورای پرداخووووووت موووووودیرقرارداد ( و ریاسووووووت امووووووور سوووووواختمانی را قبوووووول از تکمیوووووول فیصوووووو

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

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

فصووول نمووووده وجوووانبین قووورارداد بوووه اجووورا وتطبیوووق یووووم حووول و 7موضووووع قابووول مناقشوووه و منازعوووه را الوووی مووودت 

آن مکلوووف میباشووود، درصوووورتیکه  ت بیوووت گوووردد ادعوووای  قوووراردادی موجوووه باشووود، ایووون حالوووت منحیوووث حووووادس 

قابووول جبوووران شووومرده شوووده ومیعووواد زموووانی تکمیووول قووورارداد تعووودیل خواهووود گردیووود. درصوووورت نادرسوووت بوووودن 

بووورای تکمیووول پوووروژه گوووردد، میعووواد تکمیووول پوووروژه  ادعوووای متعهووود طووووری کوووه  ایووون امووور باعوووث تسووویع زموووان

کمووافی سوووابق قابوول تطبیوووق بووووده وبوورای متعهووود ازجانووب ریاسوووت اموووور سوواختمانی توصووویه نامووه اصووودار خواهووود 

 یافت.

قوووراردادی  مکلوووف اسوووت بوووا درنظووور داشوووت شووورایط عوووام قووورارداد بصوووورت مووواهوار  راپوووور پیشووورفت -2.10

ه  بووووه ریاسووووت سوووواختمانی )موووودیریت عمووووومی عقوووود قوووورارداد کووووار را بعوووود ازتصوووودیق انجنیوووور نظووووارت کننوووود

وسووواختمان ( جهوووت اجووورای پرداخوووت  رسوووما  ارسوووال نمایووود، شوووعبه مربوطوووه مکلوووف میباشووود توووا در مووودت زموووان 

( روزاسووووناد متووووذکره را بررسووووی و درصووووورت نیوووواز بووووه اصووووالح باشوووود بوووورای  تکمیوووول اسووووناد  زم رسووووما  5)

یووووم  10ومتعهووود مکلوووف اسوووت بوووا تفووواهم انجنیرنظوووارت کننوووده  الوووی  ( یووووم مطلوووع نمایووود2شووورکت متعهووود را الوووی )

یووووم بعووود  10اسوووناد را بعووود ازطوووی مراحووول اداری ارایوووه نمایووود. پرداخوووت هوووا بجانوووب شووورکت حوووداقل درمووودت 

تکمیوووول اسووووناد انووووواید شوووورکت صووووورت خواهوووود گرفووووت. درصووووورتیکه شوووورکت متعهوووود نتوانوووود اسووووناد  زم را 

ئوووه نمایووود، اداره در حصوووه تعویوووق در پرداخوووت و سوووایر مووووارد مسووو ل بصوووورت مووواهوار بوووه جانوووب اداره ارا

 ن واهد بود. 

پرسوووونل شووورکت ملوووبد بوووا یونیفوووورم سووویفتی )ایمنوووی( از قبیووول )کووواله، واسوووکت، بووووت سوووفتی، عینووور، -2.11

دسووووتکش، گوشووووی محووووافظتی وماسوووور وغیووووره( بوووووده وبوووودون لبووووان ایمنووووی درسوووواحه اجووووازه کووووار داده نشووووود 

هوووای اولیوووه  طبوووی، وسوووایل اطفائیوووه )آلوووه ضووودحریق، سوووطل، بیووول، کلنووود، بیلووور خوووالی وهمرنوووان وسوووایل کمووور 

بوورای آ  وغیووره( ولوحووه هووای رهنمووودی وعالمووه هووای  سوویفت  را درسوواحه مووار داشووته باشوود وسوواحه مووار را 

 توسط فیته موانع با عالیم هشدار احاطه نماید.

سوووولیمی سوووواحه کووووار، لیسووووت کارمنوووودان  یوووووم کوووواری( بعوووود از ت1قووووراردادی مکلووووف اسووووت تادرجریووووان ) -2.12

کلیووودی، کارمنووودی اسوووکورت، کووواپی توووذکره وکوووارت هوووای هویوووت شوووان را بوووا ذکووور نقووول مطوووابق بوووه اصووول مهووور 

وامسوووا شوووده توسوووط رئوووید ویامعووواون شووورکت ترتیوووب نمووووده ولیسوووت وسوووایط ش صوووی  وکرایوووی را بوووا درج 

سوووند دریوووور مربوطوووه تهیوووه نمووووده نوعیوووت واسوووطه، نمبرپلیوووت وشاسوووی نمبووور باکووواپی جوووواز سووویر واسوووطه  و ی

 و جهت اخذ جواز دخول به قطعه مربوطه  تسلیم نمایند . 

هوور – 2.11 متعهوود مکلووف اسووت افووراد ) کووارگر موواهر، غیوور موواهر ویووا هووم روزمووزد( خووویش را طووی جوودول م 

ی بووووا صووووالحیت خووووویش بووووه قطعووووه مربوطووووه ویووووا وامسووووا شووووده از جانووووب شوووو   مسوووو ل ویووووا هووووم  نمانیووووده

وازۀ ورودی هنگووووام اسوووووکورت تسوووولیم نمایوووود  همرنوووووان متعهوووود مکلووووف اسوووووت بوووورای آنعوووووده از نوکریوووووال در

هووور وامسوووا رئوووید شووورکت کوووارت  پرسوووونل ) کلیووودی، کوووارگر مووواهر، کوووارگر غیووور مووواهر، دریورهوووا ( بوووا م 

هویوووت بوووا عکووود مشووو   بوووا قیووود پوووروژه ترتیوووب نمووووده وافوووراد متوووذکره مکلوووف اسوووت کوووارت هوووا را بوووه گوووردن 

 نمایند که شناسایی شان بصورت دقیق ممکن باشد.  خویش طوری آویزان

در صوووورت بوووروز هووور نووووع مشوووکالت امنیتوووی برخاسوووته از پرسوووونل متعهووود، مسووووولیت بووودوش رئوووید و  2.14

 معاون شرکت بوده وبا آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

جنیوووور نظووووارت کننووووده قووووراردادی مکلووووف اسووووت آنعووووده از نواقصووووی را کووووه در جریووووان قوووورارداد توسووووط ان 2.15

بنوووابر اهمووووال متعهوووود برمالمیگوووردد، بوووودون پرداخووووت از جانوووب اداره رفووووع نمایوووود هکوووذا رفووووع نووووواق  متووووذکره 

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

متعهووووود مکلووووووف اسووووووت بووووووا درنظووووور داشووووووت شوووووورایط، میعوووووواد منووووودرج قوووووورارداد، ماهیووووووت و نوعیووووووت   2.16

ی اکمووووووال برسوووووواند، شوووووورکت متعهوووووود مکلووووووف اسووووووت تجهیووووووزات اد پووووووروژه متووووووذکره را بووووووه پایووووووهقوووووورارد

ومنوووووابع بشوووووری موووووورد نیووووواز بووووورای اموووووور سووووواختمانی مربوطوووووه را طبوووووق مش صوووووات ت نکوووووی، نقشوووووه هوووووا 

وسووووووطوح جغرافیووووووایی درنظوووووور گرفتووووووه وپووووووروژه را تکمیوووووول نمایوووووود  درصووووووورت نیوووووواز اداره بووووووه تسووووووریع 

ا بیشووووتر کوووواری ومسوووواعد سوووواختن زمینووووه توسووووط فرمووووایش دهنوووود، امووووور سوووواختانی ویووووا افووووزایش  شووووفت هوووو

متعهوووووود مکلووووووف اسووووووت بووووووا تفوووووواهم جووووووانبین شووووووفت هووووووای خووووووویش را افووووووزایش داده کووووووه درایوووووون صووووووورت 

افوووووووزایش در قیموووووووت قووووووورارداد قابووووووول اجوووووووورا نمیباشووووووود، در صوووووووورتیکه اداره خواهوووووووان تسوووووووریع امووووووووور 

شوووورایط عووووام  27مطووووابق بووووه موووواده سوووواختمانی پووووروژه متووووذکره بنووووابر د یوووول موجووووه باشوووود، درایوووون حالووووت 

 قرارداد اجرات بعمل خواهد آمد.
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متعهوووود م لفیووووت دارد یووووا نفرانجنیرباتجربووووه ومسوووول   را بووووه صووووفت آمرپووووروژه جهووووت پیشووووبرد امووووور  -2.17

ی پووروژه ویوووا بووه خوواطر مصووئونیت کووار درسوواحه ( Safety Engineer )یوور نفوور انجنیوور ایمنووی مووار ، 

  دام وتو یف نماید.است( QCنفرانجنیررا منحیث )

( یووووم نیازمنووودی  سووواحه بووورای سووواختمان 1شووورمت متعهووود م لوووف اسوووت بعووود ازتسووولیمی سووواحه درمووودت ) -2.18

هوووای مووووقتی، دفتووور، دیپوووو  موادسووواختمان ، پارکینوووب وسوووایط  وغیوووره را بوووه قطعوووه مربووووط پیشوووکش نمایووود  

ش برایشوووان باشووود بعووود از دریافوووت قطعوووه مربووووط مکلوووف اسوووت توووا مکوووان  زم را کوووه ازنگووواه امنیتوووی قابووول پوووذیری

 ( یوم به دسترن متعهد  قرار دهد. 1درخواست رسمی شرکت در مدت )

درمحوووالت نوووا امووون کوووه تهدیووودات امنیتوووی آن بوووه رنوووب سووور  ویوووا زرد باشووود، قطعوووه مربوطوووه مکلوووف  – 2.19

اسوووت درصوووورت لوووزوم محووول بوووود وبووواش وپ وووت وپوووز رابووورای پرسوووونل کلیووودی )کوووارگر مووواهر، غیرمووواهر 

یووووور( طوووووری مهیووووا نمایوووود کووووه ازنگوووواه تووووًمین امنیووووت بووووه مشووووکل مواجووووه نباشووووند وامکووووان جابجووووا نمووووودن ودر

سووواختمانی هوووای موقوووت از قبیووول کوووانکد بووورای بوووودو بووواش، تشووونا  وسوووایر نیازمنووودی هوووا کوووه توسوووط شووورکت 

 وجود داشته باشد.   (2.16)متعهد آورده میشوند، حسب فقرۀ 

از بووول احجوووام کووواری بووودون هووودایت  موجوووه مووودیرپروژه ودیگووور ی شووورمت خوووارج مارهوووا  خودسووورانه -2.20

مقاموووات ذیصوووالح موووه درج ژرونوووال نباشووود  الوووی زموووان تعووودیل قووورارداد قبووول از میعووواد تکمیووول قووورارداد  قابووول 

مجرائووو  نمووو  باشووود وهکوووذا مارهوووا  بووو  میفیوووت موووه بشووو ل خودسووورانه توسوووط شووورمت متعهووود صوووورت میگیووورد  

ناموووده باشووود، ت ریوووب واعمارمجووودد گردیوووده کوووه سوووپری شووودن معیووواد ویوووا هوووم خوووالف نقشوووه ومش صوووات موافقت

 مار  وجبران خساره آن بدوش شرمت متعهد میباشد.

انتقوووال مووووادی کوووه دارای تووواریق انقسوووا نبووووده ویوووا هوووم بنابرعوامووول محیطوووی ) رطوبوووت، بووورودت و یوووا – 2.21

ذخیوووره بووووده و متعهووود هوووم درجوووه حووورارت ( قابووول ت ریوووب نباشوووند بوووا درنظووور داشوووت اموووور سووواختمانی قابووول 

میتوانوووود بنووووابر معوووواذیر امنیتووووی اجنووووان متووووذکره را ذخیووووره ودرسوووواحه انتقووووال واکمووووال نمایوووود. اجناسوووویکه بنووووابر 

عوامووول فووووق الوووذکر قابلیوووت ت ریوووب را داشوووته ویووواهم باگذشوووت زموووان کیفیوووت خوووویش را ازدسوووت میدهنووود از ایووون 

 امر مست نی میباشند. 
( کرایوووووه انتقووووال مووووواد نظووووور بووووه قووووانون جدیووووود  1مول مالیووووه )اجوووورای تمووووام رسووووومات دولتوووووی بشوووو -2.22

 ترانسپورت زمینی مربوط متعهد میباشد.

 مکلفیت های فرمایش دهنده-1.0

 موارد ذیل در قرارداد هذا داری معانی ذیل میباشد. 

طرزالعموووول توووودارکات و ووووایف خووووویش را انجووووام  104موووودیر قوووورارداد )پووووروژه(: مطووووابق بووووه حکووووم  -1.1

 ریاست امورساختمانی وملکیتها تو یف میگردد. میدهد که ازجانب 
انجنیوور نظووارت کننوووده: عبووارت از انجنیووور سوواحه اسوووت کووه از جانوووب تسووهیالت انجنیوووری ویووا طووووری  -1.2

کوووه درشووورایط قووورارداد توووذکر رفتوووه تو یوووف گردیوووده و مسوووولیت کیفیوووت، کمیوووت، تطبیوووق بووول احجوووام 

ت نیکووی بووا تفوواهم موودیر قووورارداد  کوواری، مش صووات نقشووه هووا،  یحووه کووار، ارائوووه جوابووات درموووارد

)موووودیر پووووروژه (، مالحظووووه نمووووودن وامسووووا  ژورنووووال، سووووجل نمووووودن امورسوووواختمانی را عووووده دار 

میباشوووود  همرنووووان مسووووئول تشوووو ی  حوووووادس قابوووول جبووووران، تشوووو ی  مشووووکالت موجووووود درسوووواحه، 

یت ایجووواد روابوووط اداری میوووان جوانوووب قووورارداد ) متعهووود، فرموووایش دهنووود ومسوووتهلر( وسوووایر مسوووول

 های که طبق شرایط قرارداد برایشان وضع گردیده، میباشد. 
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هوور نوووع تعوودیل بنووابر د یوول موجووه طوورفین کووه منظووور شووده باشوود قابوول تطبیووق بوووده ومیعوواد زمووانی  -1.1

یوووم قبوول از تکمیوول میعوواد قوورارداد میباشوود،  10بوورای طووی مراحوول امووور تعوودیل قوورارداد الووی حوود اقوول 

دهنوووده وفرموووایش گیرنوووده( مکلوووف میباشوووند بوووادرنظر داشوووت مووووارد بنوووا  طووورفین قووورارداد )فرموووایش 

فووووق ود یووول موجوووه ) مجبوووره وغیرمتراقبوووه(  آنعوووده ازتعووودیالت موووورد نیووواز را الوووی میعووواد تکمیووول 

 قرارداد مورد بررسی قرار داده  ومنظوری بدست آورند. 

قوووورارداد  را درحالتیکووووه تعوووودیل غیوووور متوقعووووه وغیوووور قابوووول پوووویش بینووووی ) افووووزایش و کوووواهش ( حجووووم  -1.4

درقبوووال داشوووته باشووود ویوووا هوووم بنوووابر عوامووول غیووور قابووول پووویش بصوووورت آنوووی پووویش بیایووود کوووه اهموووال از 

یوووم باشوود انجنیوور نظووارت کننووده مکلووف اسووت در  وورف  10جانووب طوورفین قوورارداد نبوووده و کمتوور از

وژه سووواعت  بشوووکل تیلفوووونی و یووواهم ایمیووول بوووا مووودیرقرار) مووودیر پوووروژه ( تفووواهم نمووووده ومووودیر پووور 24

وریاسووووت امووووور سوووواختمانی درحصووووه ت بیووووت تعوووودیل بووووه مقامووووات ذیصووووالح  عنوووودالموقع الووووی تکمیوووول 

سووووواعت( پیشووووونهاد نمووووووده و در زمینوووووه بوووووا تفووووواهم ریاسوووووت اکموووووال  48میعووووواد قووووورارداد در ووووورف) 

 وخریداری اقدامات واجر ت  زم وبعدی به عمل خواهد آمد. 

واقوووووف بوووووه آن میباشوووووند بنوووووا  طووووورفین) فرموووووایش موووووواردی کوووووه نیووووواز بوووووه تعووووودیالت را داشوووووته وجوووووانبین  -

دهنووووود وفرموووووایش گیرنوووووده( مکلوووووف اسوووووت بوووووا درنظرداشوووووت میعووووواد تکمیلوووووی قووووورارداد درموووووورد تعووووودیالت 

اجوووووور ت  زم نموووووووده وازتوقووووووف قریووووووب الوقووووووع پووووووروژه خووووووودداری واجوووووور ت  زم نماینوووووود. ایوووووون اموووووور 

 قابل تطبیق نمیباشد. 1.4است نا  برای فقره 
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 وطه ) فرمایش دهنده( .مسولیت شعبات مرب

 مسولیت های جزتام مربوط ) مستهلک ( 

 مستهلر پروژه مکلف به امور آتی میباشد: 

جزوتووووام مربوطووووه و یفووووه دارد بووووا درنظوووور داشووووت شوووورایط منوووودرج فقووووره هووووای  منوووودرج شوووورایط نهوووواد   -4.1

ه متعهووود مهیوووا اسوووتفاده کننوووده، شووورایط عوووام وخووواص قووورارداد بوووا درک مسوووئولیت بعووودی زمینوووه هوووای کووواری را بووو

 سازد. 

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

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

 گونه مسولیت بعدی بدوش جزوتام خواهد بود. 

حوووق مداخلوووه دراموووور سووواختمانی پوووروژه را بوووه اسوووت نایی انجنیووور نظوووارت  هوووی  شووو   ویوووا اشووو اص  -4.1

ی باصوووالحیت کننووده، مووودیر پووروژه وآمراعطوووا ) منظووور کننوووده قووورارداد و عقوود کننوووده قوورارداد ( ویوووا هووم نماینوووده

کوووه مسوووولیت هوووای مشووو   برایشوووان تفوووویض گردیوووده باشووود نووودارد، هرگووواه بنوووابر شوووکایت متعهووود افوووراد یوووا 

ل فووووق باعوووث مداخلوووه دراموووور سووواختمانی گردیوووده وشناسوووایی گردنووود، بوووا درنظووور داشوووت اشووو اص غیووور مسووو 

 قانون مورد مجازات ودر صورت لزوم تعقیب عدلی میگردند. 

اعمووووال فسوووواد کارانووووه، تقلووووب، )مسووووتهلر پووووروژه درصووووورت اطووووالع یووووافتن از نووووواق ، فسوووواد از قبیوووول   -4.4

ا مشووواهده نمایووود، مکلوووف اسوووت بشوووکل مسوووتند ) عکووود ر (تبوووانی، اجبوووار، یوووا ایجووواد موانوووع در اجووورای قووورارداد

سووواعت بوووا ارسوووال شوووفر در جریوووان گذاشوووته  24وشوووواهید قابووول قبوووول( ریاسوووت اموووور سووواختمانی را در  ووورف 

وریاسوووت اموووور سووواختمانی در مووودت زموووان یووور هفتوووه موضووووع را ذریعوووه هیئوووت حووود اقووول  از سوووه نفووور تشوووکیل 

شووود موووورد بررسوووی قووورارداده، گوووزارش خوووویش را بوووا نظووور شوووده  باشووود ونماینووودۀ مسوووتهلر نیزعسوووو آن میبا

مشوو    بوووه جزوتوووام مربوطوووه وریاسووت اموووور سووواختمانی در طوووی یووور راپووور  بعووود از امسوووا هووور ورق ارائوووه 

 58نماینوووود، درصووووورت لووووزوم، ریاسووووت امووووور سوووواختمانی و ملکیتهووووا بووووا در نظوووور داشووووت مووووواد منوووودرج موووواده 
عوووام و خووواص قووورارداد اجووور ت مقتسوووی را تعمیووول مینماینووود، شووورایط عوووام قووورارداد وسوووایر موووواد منووودرج شووورایط 

جزوتووام مربوطووه درصووورت مشووواهده اعمووال فوووق صوووالحیت توقووف کووار الووی صووودور تصوومیم نهووایی از جانوووب 

 ریاست امورساختمانی ویا آمر اعطای مربوطه را ندارد. 

ی درقوووورارداد هووووذا جزوتووووام مربوطووووه مکلفیووووت دارد تووووا ازعوووودم اسووووتفاده پرسووووونل مووووواد وتجهیووووزات دولتوووو -4.5

اطمینوووان حاصووول نمایووود و درصوووورت مواجوووه شووودن بوووا ایووون اعموووال اجووور ت  زم را نماینووود، درصوووورت عووودم 

 توجه به موارد ذکر شده مسولیت بعدی بدوش شان خواهد بود. 

 (  مکلفیت های ریاست امور ساختمانی وملکیتها ) فرمایش دهنده

یووووور مسووووول    را بوووووه حیددددددددددددددددووووودث مووووودیرقرارداد )  ریاسوووووت سووووواختمانی و یفوووووه دارد یوووووا نفووووور انجن- -4.6

 ی رسمی تعیین نماید. مدیرپروژه ( جهت مراقبت ازامور پروژه ال  ختم قرارداد بگونه

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

 انجنیری  با درک مسئولیت بعدی میباشد. کار و بل اجحام کاری و سایر امور ت نیکی و 

ی امووور تووودارکات وقووورارداد از قبیووول ارسوووال بوووه موقوووع ریاسووت اکموووال وخریوووداری منحیوووث تسوووهیال کننوووده- -4.8 

موافقتناموووه هوووا، تعووودیالت قووورارداد واسوووناد  زم آن وسوووایر اسوووناد موووتم تووودارکاتی وقووورارداد میباشووود وطبوووق قوووانون 

جوورای آن میباشوود  همرنووان زمینووه را بوورای نهوواد هووای نظووارت کننووده حسووب وطرزالعموول توودارکات مکلووف بووه ا

 مواد قانون وطرزالعمل تدارکات با تفاهم ریاست امور ساختمانی وملکیتها  مساعد میسازد.

انجنیوووور نظووووارت کننووووده وآمریووووت تسووووهیالت انجنیووووری قطعووووه مربوطووووه مکلووووف اسووووت ازصووووحت بووووودن  - 4.9

سووووایر اسووووناد  زمووووه( قوووورارداد کووووه توسووووط متعهوووود ارایووووه میشووووود تصووووویرها وگزارشووووات ) پیشوووورفت کووووار، و

 اطمینان حاصل نموده تصدیق، امسا ومهر نمایند. 

انجنیووور نظوووارت کننوووده مکلوووف اسوووت توووا گوووزراش پیشووورفت اموووور سووواختمانی را کوووه متعهووود تهیوووه مینمایووود  -1.7

 مورد بررسی قرار داده و ازصحت، سقم ومحاسبه آن تصدیق نماید.
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پووووروژه ) موووودیرقرارداد (  در تفوووواهم بووووه جزوتووووام مربوطووووه وتسووووهیالت انجنیووووری مربوطووووه  حسووووب موووودیر  - 10

طرزالعموووول توووودارکات مکلووووف اسووووت درصووووورت تووووًخیر درکووووار پووووروژه ویووووا عواموووول بیرونووووی کووووه  104حکووووم 

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

طوورز العموول توودارکات و حسووب شوورایط  98یوووم رسووما  درجریووان قوورار داده متکووی بووه حکووم  1اسوورع وقووت الووی 

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

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

)موووودیرقرارداد( مکلووووف اسووووت درصووووورت افووووزایش ویووووا کوووواهش درحجووووم قوووورارداد حسووووب  موووودیرپروژه -4.11

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

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

م اجنوووان و موووواد سووواختمانی موووه درسووواحه نصوووب ویوووا اسوووتفاده میگوووردد بایووود ازطووورف انجنیرمنتووورول تموووا -4.12

ی سووورتیف یت هووورجند وموووواد بعدازتسوووت شووورکت متعهووود نظوووارت وتًیووود گوووردد، البتوووه بوووا ارایوووه (QC)کیفیوووت 

( بعووووودا  اجوووووازه نصوووووب وماردرسووووواحه را دارد. درحا تیکوووووه اموووووور QAوقبوووووول  انجنیووووور اطمنوووووان ازکیفیوووووت)

ی موووودیر قوووورارداد ) موووودیرپروژه ( اجووووازه تمانی نیوووواز بووووه نظووووارت وتوووودقیق بیشترداشووووته باشوووود، بووووا موافقووووهسوووواخ

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

 متووووذکره منحیووووث تعوووودیل درحجووووم قوووورارداد محاسووووبه شووووده ومیتوانوووود قابوووول پرداخووووت بوووورای شوووورکت باشوووود  ایوووون

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

 بار در میعاد قرارداد صورت گیرد.  2بیشتر از 

 تادیات پروژه:-5

 ی اسناد ضمیموی ذیل پرداخته خواهدشد:تادیات بعدازتصدیق مسئولین وارایه -5.1

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

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

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

 ی و ملکیت ها مالحظه شد مدیر پروژه ) مدیر قرارداد ( ریاست امورساختمان -ج:

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

 وسایر موارد مندرج  2.5، 2.7ی پیشرفت کار پروژه مطابق فقرهارایه-هد:

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

ائیوود موودیر پووروژه، موودیریت هووا  ذیووربط ومقامووات مئسووول ریاسووت امووور و پووالن کوواری تجدیوود شووده مووه مووورد ت

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

مووودیریت عمووووم  انسوووجام ومنوووابع ( 7فوووورم )مومل یتهوووا و ریاسوووت موووال  وبودجوووه وزارت دفووواع ملووو  بوووه اسوووان 

 تها قرار ذیل صورت میگیرد: ریاست امور ساختمان  ومل ی

( احجوووام عموووم  موووار پوووروژه  متناسوووب بوووه پووالن کووواری وپوووالن کووواری تجدیووود 40بعووود از اجووورا  )  قسففط اول:

پووول قیموووت منظووور شووده پروسوووه هووا  مووار  اجووورا  (10شووده توسووط انجنیووور نظووارت کننووده محاسوووبه شووده  و) 

 یوم قابل تادیه میباشد. 10شده الی 

( احجووووام عموووووم  مووووار پووووروژه  متناسووووب بووووه پووووالن کوووواری وپووووالن کوووواری 70ا  ) بعوووود از اجوووور قسففففط دوم :

ی پروسوووه دیگووور پوووول قیموووت منظوووور شوووده (60تجدیووود شوووده توسوووط انجنیووور نظوووارت کننوووده محاسوووبه شوووده  و) 

 یوم قابل تادیه میباشد. 10ها  مار  اجرا شده الی 

بوووه پوووالن کووواری وپوووالن کووواری  ( احجوووام عمووووم  موووار پوووروژه  متناسوووب90بعووود از اجووورا  )   قسفففط سفففوم: 

ی پروسووه هووا  دیگوور پووول قیمووت منظووور شووده (80تجدیوود شووده توسووط انجنیوور نظووارت کننووده محاسووبه شووده و) 

یووووم قابووول تادیوووه میباشووود  همرنوووان بووورآورد دوووا نوووی را میتووووان همزموووان بوووا بووورآورد  10موووار  اجووورا شوووده الوووی 

 گزارش پیشرفت کار قسط سوم انجام داد 

ه بعووود از اجووورای پروسوووه بووورآورد دوووانی پیشووورفت کوووار واکوووت دوره تسووولیمی مطوووابق فوووورم ( بووواقی مانووود20) 

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

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

وط ریاسوووت اموووور سووواختمانی و ریاسوووت اکموووال وخریوووداری سوووجل گردیوووده وبوووه جانوووب مسوووتهلر ) جزوتوووام مربووو

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

پوووول ) تامینوووات( وضوووع شوووده از حوالوووه هوووا شووورکت بعووود از تکمیووول میعووواد گرانتوووی پوووروژه ورفوووع نوووواق     10

 و سایر شرایط عام قرارداد به جانب شرکت متعهد قابل پرداخت میباشد.   55و  52ابق ماده های مط
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 فسخ قرارداد : -

و سووووایر مووووواد موووورتبط شوووورایط عووووام قوووورارداد،  59،   58،  57عووووالوه برشوووورایط منوووودرج  موووواده هووووای   -6.1

( 0.1دووودابل هووور روز تووواخیر ) درصوووورت توقوووف خودسووورانه در جریوووان موووار ویوووا تاخیرموووار پوووروژه در مقددددد

از قیموووت مجمووووع  پوووروژه طوووور جریموووه اخوووذ، شووورمت متعهووود مجبوووور بوووه پرداخوووت آن میباشووود، بعووود از بیسوووت 

( پوووویش رفتووووه باشوووود ومتعهوووود  دراجوووورای 80یوووووم جریمووووه در صووووورتیکه امووووورات کوووواری پووووروژه کمتوووور از ) 

ارداد فسووق وطبووق قووانون توودارکات امووورات عقوود شووده سووعی بووه خوورج ندهوود وکووار را بووه سوورعت انجووام ندهوود، قوور

( 80بوووا شووورکت متعهووود برخوووورد صوووورت خواهووود گرفوووت  درصوووورتیکه اموووورات کووواری پوووروژه بیشوووتر از ) 

( از قیمووووت 0.1پوووویش رفتووووه باشوووود فسووووق قوووورارداد بووووه نفووووع دولووووت نبوووووده شوووورکت متعهوووود بووووا وضووووع روزانووووه ) 

(  قیموووت مجمووووعی 10یووود از)  مجمووووعی پوووروژه الوووی تکمیووول قووورارداد جریموووه تووواخیر گوووردد، ایووون جریموووه نبا

( قیمووت مجموووعی پووروژه برسوود وبوواز هووم قوورارداد 10پووروژه تجوواوز نمایوود در صووورتیکه جریمووه توواخیر بووه ) 

 ختم نگردیده باشد، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات با شرکت متعهد برخورد صورت گیرد . 

انجنیوووری، مووودیریت هوووا سووواحوی  در حوووا ت فسوووق مووودیر پوووروژه، انجنیرنظوووارت کننوووده، آمریوووت تسوووهیالت -6.2

سووواعت اجنوووان وتجهیوووزات  موجوووود  درسووواحه کوووه  24ومرکوووزی مکلوووف انووود بوووا تفووواهم قطعوووه مربوطوووه  الوووی 

ازمتعهووود بووواقی میمانووود را محاسوووبه نمووووده وبوووه شووو   مسووو ل  قیووود وجموووع نماینووود، جزوتوووام مربوطوووه مکلوووف بوووه 

 حفر ونگهداری آن میباشد. 

 حوادث غیر مترقبه ومجبره  : -7.0

حووووادس غیووور مترقبوووه عبوووارت ازحوووا تی اسوووت موووه پیشوووبین  آن طوووور دقیوووق نوووا مم ووون میباشووود ویوووا حوووواددی -7.1

کوووه منجووور بوووه : )زلزلوووه، طوفوووان، امووورا  سوووار ، اتوووش فشوووان هوووا، افوووات زمینووو  وسوووماو ، اعوووالن رسوووم  

حوور ، قطوووع روابووط تجوووارت  سووو تور هووا  خصوصووو  ودولتووو  بووا منوووابع خوووارج ، بنوودش راه هوووا  مواصوووالت  

جوووووارت  بوووووین الووووودول غووووور  تووووودارمات، اعتصوووووابات، اعتراضوووووات مردموووووی درمقابووووول پوووووروژه وغیوووووره وت

موضووووعات موووه ازطووورف دولوووت بوووه نشرمیرسووود( میگوووردد، همرنوووان حوووواددی کوووه خوووارج از کنتووورول جوووانبین 

در حالوووت پووویش آمووودن حووووادس غیووور مترقبوووه ومجبوووره  قووورارداد ) فرموووایش دهنوووده و فرموووایش گیرنوووده(  باشووود  

اد  موافقوووه دارنووود کوووه زموووان  ضوووایع  شوووده قابووول  تالفوووی و قابووول جبوووران قبووول از تکمیووول میعووواد طووورفین قووورارد

 . قراربوده ومستلزم تعدیل میباشد
 

 حکم نهایی: 

شووووورایط هوووووذا منحیوووووث تفصووووویالت   زم بووووورای طووووورفین قووووورارداد بووووووده ونظووووور بوووووه شووووورایط هووووور قووووورارداد 

ماهیوووووت پوووووروژه اعموووووال گوووووردد، قابووووول تغیووووور میباشووووود، هووووور نووووووع تصوووووحیحات وتغیراتوووووی کوووووه نظووووور بوووووه 

 برای جوانب قرارداد قابل تعمیل میباشد.

 1ماده  1بند  13جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

}ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی واقع ناحیه دهم جوارشفاخانه فرمایش دهنده اداره
 سردارمحمد داودخان {میباشد.

 1ماده  1بند  14جز 

شرایط عمومی 

 ادقرارد

 وزارت دفا ع ملی اداره : 

 افغانستان . –کابل  –ناحیه دوم  –آدرس : پل محمود خان 

 1ماده  1بند  17جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

   می باشد .   کاری یوم (122)تاریخ تکمیلی امور ساختمانی  

 

 1ماده  1بند  20جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .وسط نهاد تدارکاتی تعیین میگردد بعد از امضای قرار داد تمدیر پروژه 
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 1بند ا ماده  22جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

امورات  یمواد واحجام پروسه کار هی: تهــپروژه:  }یساحه کار امور ساختمان

به  قی(حلقه چاه عم3وشبکه برق حفر ) سیستم خارجی یشبکه ابرسان

ه قرارگا یبرا توسط دستګاه روتوری متر 421انچ وعمق 41قطر "

 .اب یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب یوزارت دفاع مل

  1ماده  1بند  25جز 

شرایط عمومی 
 قرارداد

 می باشد. بعد از عقد قرار داد و صدور مکتوب آغاز کار  یتاریخ آغاز کار امور ساختمان

 1ماده  1بند  29جز 
شرایط عمومی 

 قرارداد

امورات شبکه  یمواد واحجام پروسه کار هی: تهــپروژه:  } امورساختمانی شامل

به قطر  قی(حلقه چاه عم3وشبکه برق حفر ) سیستم خارجی یابرسان

قرارگاه وزارت  یبرا توسط دستګاه روتوری متر 421انچ وعمق 41"

 .اب یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب یدفاع مل

شرایط  2ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 تطبیق نیست .  تکمیل قسمت وار : قابل

 2ماده  1بند  9جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

  :شامل قرارداد می باشند اسناد ذیل

 الف ( توافقتنامه   

 )ب( نامه قبولی 

 )ج( آفر داوطلب 

 )د( شرایط خاص قرار داد 

 )هـ( شرایط عمومی قرار داد  

  )و( مشخصات 

 )ز( نقشه ها 

 )س( بل احجام کار 

شرایط  1ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

  زبان آفر میباشد.همان زبان قرارداد    : زبان قرارداد

 

    : قوانین نافذه جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. قانون نافذ بر این قرارداد 

 

شرایط  8ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

(ماده 1مطابق بند) درصورتیکه قراردادی قرارداد فرعی داشته باشد}جدول فعالیت های قراردادی دیگر 
(شرایط عمومی قرارداد جدول فعالیت خویش را بادرنظرداشت جدول فعالیت قراردادی اصلی وفرعی 8)

 میباشد.{ وسایر قراردادیان ان تنظیم نماید
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شرایط  9ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

  کارمندان کلیدی 

کارمندان کلیدی پروژه خویش را ، خلص سوانح و کاپی اسناد تحصیلی شرکت مکلف است که تمام اسناد

 ارایه نمایند.

 

 11ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد: طور ذیل حذفمبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل 

درمورد بیمه بیمه مطابق قوانین وپالیسی نافذه ، تآسیسات، و مواد خام }یامور ساختمان برای  

 {.وطلب می باشد امربوط دوسایرقوانین نافذه ،

 
 

 14ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

  گردید: نظر به تقاضا داوطلبان ارایه خواهد   ساحه بررسیگزارشات 

 

 

 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارایه می نماید. 

 

 

شرایط  21بند  1بند 

 عمومی قرارداد

 .می باشد {و   صدور مکتوب اغاز کار  قدقراردادبعد ازتاریخ ع }ساحه  تسلیمیتاریخ 

   

شرایط  62ماده 

 عمومی قرارداد

 از روش حکمیت آن استفاده میگردد محکمه تجارتی افغانستان میباشد. نهادیکه 

 

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

(یوم قراردادی پالن کاری خویش را 5مدت ) قراردادبهقراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جریان }
 { .ارائه بدارد

  25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

(یوم قراردادی جهت تجدید 12قراردادبه مدت )میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان}درجریان 

  ویاتصحیات پالن کاری خویش را ارائه بدارد

معطل {فیصد پنج( %5)}بعدی مبلغپرداخت ازمان ناوقت ارائه گردد، در صورت که برنامه کاری امور ساخت
 ه دشقرارداده 

 الی ارائه پالن کاری تجدید شده معطلی پرداخت ان ادامه میابد.
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  26ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ترم ریاست محترم دفتر مقام وزارت دفاع ملی وامر وزارت مح 19/9/1192( مورخ 1119قرارمکتوب نمبر )

 .  مالیه ودفتر محترم سیستیکا اضافه کاری قابل مجرائی نمی باشد

 ج.  کنترول کیفیت

 11ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

  

   پروژه میباشد. میعاد رفع نواقص یک سال تقویمی بعد از تکمیل  

 

 د. کنترول مصرف

 2بند 

شرایط  41ماده 

 عمومی قرارداد

 فغانی تادیه می گردد و قرار ذیل میباشد: پرداخت ها به واحد پول ا

به اساس فیصدی پیشرفت کار و تصدیق مدیر پروژه بعد از منظوری مقام وزارت دفاع ملی به حساب بانکی 
 شرکت مذکور انتقال میگردد. 

 1بند 

شرایط  45ماده 

 عمومی قرارداد

 .{نیستقابل تعدیل :} شرایط عمومی قرارداد 47قرارداد مطابق ماده 

نوت : برای هر نوع اضافه کاری در قرار داد ها قبل از آغاز آن موافقه کتبی تمویل کننده پروژه در صورت 
 وجوه اختیاری موافقه کتبی ریاست عمومی بودجه وزارت محترم مالیه الزمی است . 

 46ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.  فیصد  10تامیناتفیصدی تناسب پرداخت های   

 47ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

فیصد قیمت نهایی قرار داد از قرار فی روز میباشد. حد  .10% جریمه تاخیر برای تمام امور ساختمانی مبلغ  

 فیصد قیمت نهایی قرار داد میباشد.   10اکثر مبلغ جریمه تاخیر نقدی برای امورساختمانی 

 48ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ام برای انجام تمام امور ساختمانی : نظر به لزوم دید فرمایش دهنده صورت خواهد گرفت . انع 
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 49ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .{ } قابل تطبیق نیست پرداخت های پیشکی : 

 50ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

  فیصد قیمت قرار داد میباشد.  5 % :  مبلغ تضمین اجرا

 ا به شکل ضمانت بانکی  غیر مشروط و نباید کاپی و اسکن شده باشد.تسمین اجر

تصدی ها و شرکت های دولتی از ارائه تسمینات آفر    NPA/PPD/No.25/1397نوت : طبق اطالعیه شماره 

 و اجرا کار معاف می باشد. 

  

  داد قرار ختم  هـ.

  1بند  

شرایط  56ماده 

 عمومی قرارداد

روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار     30تاریخ ا رهنمود های عملیاتی و مراقبت بهارائه نقشه ها و ی
    می باشد.

 56ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 

 58ماده  1درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 
( شرایط عمومی قرارداد توسط 52( ماده )1مواد مندرج بند)}الی دریافت ، مبلغشرایط عمومی قرارداد

 ازمجموع قرارداد استرداد نخواهد گردید {.%5متعهدتکمیل نگردد پول از تامینات پرداخت شده 

 57ماده  2بند  6جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ریان کارو یا تاخیر در صورت توقف در ج خساره های نقدی برای تمام امورساختمانی : تاخیر جریمه اکثر حد 

فیصد ازقیمت مجموعی پروژه طور جریمه شرکت متعهد مجبور  {0.1}در کار پروژه در مقابل هر روز تاخیر 

( پیشرفته 80امورات کاری پروژه کمتراز) به پرداخت ان می باشد بعدازبیست یوم جریمه درصورتیکه 

رابه سرعت انجام ندهدقرارداد فسق وطبق باشدوقراردادی دراجرای امورات عقدشده سعی به خرچ ندهدوکار

 قانون تدارکات با شرکت متعهدبرخوردصورت خواهندگرفت 

فیصد پیشرفته باشد فسق قرار داد به نفع دولت نبوده شرکت  80در صورتیکه امورات کاری پروژه بیشتر از 

رارداد جریمه تاخیرگردد (ازقمیت  مجموعی پروژه الی به پایه اکمال رسانیده ق0.1متعهد به وضع روزانه ) 

 ( قیمت مجموعی پروژه تجاوزنماید. 10واین جریمه نباید از) 

( قیمت مجموعی پروژه  برسدوبازهم قرارداد ختم نگردیده باشدقرارداد فسق 10درصورتیکه جریمه تاخیر به) 

 وطبق قانون تدارکات باشرکت متعهد برخوردصورت گیرد

 59ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 د قراردا

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل 

  کار امور ساختمان 

طرزالعمل تدارکات : اداره تدارکاتی کار باقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در   109حکم   2مطابق بند 

مت آنرا از قرار دادی اولی به عنوان جبران حساره حصول می میعاد اعتبار قرار داد اولی فراهم و تفاوت قی

 نماید. 
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 61ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 {.نظربه محاسبه ازطرف مدیرپروژه وهئیت براورد ثانی فیصدی ان تعین خواهد گردید }

 

 

 

 

 

 اجرا شرایط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

  عمومی مشخصات  مورد در ها یادداشت

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

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

یکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخن
خام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر 

 جوابگو و  تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. 

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

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

  اصول و عرف پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است.

معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، بنادر، 
مشخصات تخنیکی عمومی شامل طرزکار،  .مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگرددقطار آهن،

ر ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده مواد و تجهیزات که معموالَ در امو
گردد.  هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی 

( صادر شده ISO)یا توسط سازمان بین المللی استاندرد مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و 

 باشد. 

توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی مبین این باشد 
ر از معیارات ذکر شده، قابل قبول که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا باالت

 میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج گردد.  

  ها کود و ها معیار بودن معادل

 درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرین ویرایش
معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کود ها از نهاد 
های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا باالتر از آن مشروط بر توافق کتبی و 

پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت  بررسی قبلی مدیر
( روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  در صورتیکه انحراف 28واضح کتبی ارائه و در جریان )

ت قابل مالحظه معادل یا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد پیشنهاد شده توسط قراردادی بصور

 نماید.   داوطلبی را برآورده

 



اداره تدارکات ملی  –شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک   

 

59 

 

 

 

 فورمه های قرارداد و تضمین –قسمت نهم 

 

 

  
 فورمه ها                                  عنوان فورمه ها

 تضمین بانکی تضمین آفر:   05فورمه امور ساختمان کوچک/

 اظهار نامه تضمین آفر   06فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    07فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ ساختمانی امور فورمه

  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گردیده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش }فورمه های ن
 پرداخت را در این پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند{
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 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/
  ......................}نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:
 ملی ،  وزارت دفاع ریاست تدارکات }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع

 1399/ 70/     {}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددتاریخ: 

 ....................}شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

   }برای اجرای  {1399/   /    }منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ  ،..............}نام مکمل داوطلب درج گردد{که  یافتیماطالع 

 سیستم خارجی یامورات شبکه ابرسان یمواد واحجام پروسه کار هی: تهــ پروژه:

توسط دستګاه  متر 421انچ وعمق 41به قطر " قی(حلقه چاه عم3وشبکه برق حفر )

 یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب یقرارگاه وزارت دفاع مل یبرا روتوری

 اب

   9CO17-W-1399-MOD-25105  :شماره داوطلبی

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

یله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی بدینوس .........}نام بانک درج گردد{بر اساس درخواست داوطلب، ما 
را  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده  }مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{

 باشد، بپردازیم:

 ه تسلیمی آفر؛تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معین (1)

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

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛ (1)

 فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛ (4)

 ت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون.در صور (5)

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   

درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمین  (6)

 ؛ یالباندستورالعمل برای داوطاجرا طبق 

روز بعد از ختم میعاد  28( 2( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا )1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

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

 ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط 

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

 ................}امضای مسئول مربوط درج گردد{امضا: 

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

 06فورمه امور ساختمان کوچک/

 یق نیستقابل تطب
 

 {                           }  شماره اعالن تدارکات:

   شماره شرطنامه داوطلبی:

 {وجود ندارد}  شماره آفر بدیل:

 1399/   /   {}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد تاریخ:

 

 .........................{ }به: 

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

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

 . وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:محروم گردیم ................}تاریخ درج گردد{سر از 

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -4

 تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ -2

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ -3

 قد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛اجتناب از ع -1

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

روز  28یا این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده و

 بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

 .....................}امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را دارد{امضا : 

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

 ..................}روز، ماه و سال درج گردد{تاریخ: 

 ..........}مهر گردد{مهر :  

 

 .......................}یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد{
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 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط(

 07فورمه امور ساختمان کوچک/

  ................}نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک: 

 ...................}نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
 ............}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 ....................}شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

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

}شماره یاد می شود، قرارداد شماره  "قراردادی"منبعد بنام ، که ..............}نام مکمل قراردادی درج گردد{اطالع حاصل نمودیم که 
داره محترم شما را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با ا .......................سال درج گردد{ }روز، ماه ومؤرخ قرارداد درج گردد{ 

 عقد می نماید.  ..................}نام قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد{انجام بمنظور 

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

را بمجرد  .................{به حروف و ارقام درج گردد 17بلغم}به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های 

  ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

درج  18روز، ماه و سال}امور ساختمان به ما یا الی تاریخ  ( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی28این تضمین )

هر کدام که اول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ .................{گردد

 متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

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

 

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

 

 بانک{ }مهر

 

 کننده{ اکمال }مهر

 

 

                                                 
 قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید{}تسمین کننده )بانر( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله 17 

( روز بعد از تاریق ت مینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تسمین را 23}این تاریق )18 
تسمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این از بانر بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تسمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این 

( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تسمین، 4( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تسمین کننده)بانر( به یر تمدید زمان برای مدت )
 موافقه مینماید"{
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورمه امور ساختمان کوچک/

 تدراین پروژه پیش پرداخت قابل تطبیق نیس

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

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
 }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

یاد  "قراردادی"منبعد بنام  }نام و آدرس قراردادی درج گردد{، کهاطالع حاصل نمودیم که  {نی و آدرس بانک درج گرددنام قانو}ما 

}روز، ماه وسال درج گردد{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره مؤرخ }شماره قرارداد درج گردد{ می شود، قرارداد شماره 
 }نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد{عقد نماید.  ساختمان محترم شما بمنظور اجرای امور

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

را بمجرد دریافت اولین { ددمبلغ به حروف و ارقام درج گر}به درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته 

  باشد، به شما بپردازیم.

د توسط قراردادی متذکره فوق بایاین یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت 

 }شماره و محل حساب درج گردد{به حساب نمبرش دریافت شده باشد 

مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه 

( 80فت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریا

 فاقد اعتبار میگردد.   {درج گردد 19روز، ماه و سال}فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ 

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

 }امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{

 بانک{ مهر}

 

 

 

 

 

                                                 
باشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تسمین را ( روز بعد از تاریق ت مینی تکمیل می23}این تاریق )19  

این از بانر بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تسمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تسمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف 
( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از 4( ماه یا )6به یر تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از )فورمه درج مینماید:"تسمین کننده)بانر( 

 ختم اعتبار تسمین، موافقه مینماید"{
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل برای داوطلبان،  28در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده }

دستور العمل  18برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده  دستور العمل 16ماده  1تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

طلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در ودستور العمل برای دا 27برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده 

  {ال آن شامل می باشد.شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امث

}نام و و ........................... }نام و آدرس اداره درج گردد{میان  ...........}سال، ماه و روز درج گردد{این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده است. ..............آدرس داوطلب برنده درج گردد{

}نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج ع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رف
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.  ................گردد{

 این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها  کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند  .1
 تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند. 

قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این  .2
 قرارداد رفع می نماید.

نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع اداره  .1
 نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید. 

4.   
 

 طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

 .................}خانه پری گردد{  مهر در حضور 

 .................}خانه پری گردد{ امضا، مهر، و تسلیم گردید

 .................}خانه پری گردد{   در حضور

 ...........................}امضا توسط نماینده با صالحیت اداره{  امضا الزام آور اداره:      

 ...................قراردادی{ ا توسط نماینده با صالحیت}امض امضا الزام آور قراردادی: 
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   -هیئت تائید شرطنامه :

 

 

 

 

 دګروال عتیق هللا افسر آمریت پالنګزاری.  .1

 دګرمن احمدهللا افسر آمریت پالنګزاری. .2

 دګرمن عبدالغفار افسر آمریت تسهیل قراردادها. .1

 

به  قی(حلقه چاه عم1وشبکه برق حفر ) یامورات شبکه ابرسان یمواد واحجام پروسه کار هیـتهـیک جلد شرطنامه هذا از بابت پروژه : 

.  که دارای شماره اب یساحه سبز وپرنمودن حوض ها یاریجهت اب یقرارگاه وزارت دفاع مل یمتر برا 120انچ وعمق 14قطر "

( صفحه  68تحت روش داوطلبی باز ملی طی )   میباشد به اساس قرارداد قیمت فی واحد MOD-1399-W-CO179-25105داوطلبی 

 ترتیب، وجهت تدقیق تقدیم است.

 

 

 

 

 

 ترتیب کننده: شفیع هللا  قیومی عضوی تدارکات امور ساختمانی 

 تائید کننده : نثار احمد نصرت آمر تدارکات امور ساختمانی 
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 جمهوری اسالمی افغانستان 

 وزارت دفاع ملی

 هاملکیتاداره ریاست ساختمانی و 

 مدیریت عمومی انجنیری

 

 

 

 

 

 كــــــــــــارحه ـــــــــــــــالی

 

 

 

چاه حلقه  3اعمار وحفر جهتپروسه های ساختمانی، شبکه برق وآبرسانی امورات اجرا

بیاری ساحه سبز آبرای قرارگاه وزارت دفاع ملی جهت انچ  14به قطر متر 120به عمق 

 ب . آوپرنمودن حوض های 
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 مخففات و اختصارات

BOQ لیست برآوردی مواد 

ریاست ساختماني 

 واداره ملكیت ها 
 ریاست ساختمانی و ملکیتهای وزارت دفاع ملی

CSTC-A قومندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان 

SOW  كارالیحه 

COR نماینده مسئول قرارداد 

AED حوزه انجنیری افغانستان 

WWTP خانه فاضالب هیتصف 

MPa میگا پاسکال 

psi پوند فی انچ مربع 

ANA اردوی ملی افغان 

CF تیفاکتور ظرف 

TDH مجموع سرکوب دینامیکی (Total Dynamic Head) 

ADD روزانه یتقاضا اوسط 

NTP آغاز کار هدایت 
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 ش اولـــــــــــبخ .1

 تشریح پروژه : .1.1

نچ ا 14متر به قطر 120حلقه چاه به عمق  3اجراامورات پروسه های ساختمانی، شبکه برق وآبرسانی جهت حفرواعمار  

میل تک ناد قراردادمطابق بل احجام و اسب برای قرارگاه وزارت دفاع ملی جهت آبیاری ساحه سبز وپرنمودن حوض های آ

 .گردد

  موقعیت پروژه .1.2

 .قرارگاه وزارت دفاع ملی

 پروژههدف  .1.3

 .قرارگاه وزارت دفاع ملی یبرا آشامیدنیآب  ازیمقدار مورد ن نمودنفراهم 

 مدت پروژه .1.4

، یل نمایدتكم (که در شرطنامه معیاری تذکریافته است)قرارداد ومدت زمان طیشراکاررا مطابق تمام  دیبا برندهقراردادی 

حویل دهی ها تجدول قابل قبول  یتیامن پالن/و برنامهشان را تکمیل نموده ثبت نام کارمندان آغاز کار  هدایتپس از دریافت 

کامل نشده باشد،  هانیازمندی/زاماتکه تمام ال یمحل قرارداد تا زماندر یکیزیکار ف چیوجود، ه نی. با اارائه دهد رااین الیحه 

 . تواندشده نمیآغاز 

 شرایط انجنیر هایدرو جیوتخنیک .1.5

ی ایدرو جیوتخنیکی تخصص داشته باشد براکه دربخش ه و یا کمپنی هایدرو جیوتخنیکیانجنیرقراردادی مکلف است که 

های  دروازهساحه  که نزدیکاز چاه های واستخدام نماید سروی ساحه جهت تعین نمودن موقیعت چاه واجرا تست جیوتخنیک 

انجینر و , انجنیرمراقبت کننده  ریاست ساختمانی و ملکیت ها قطعهبعدآ امر تسهیالت معلومات را جمع اوری نموده شهری 

  تعین نموده تا اب مورد ضرورت قطعه مربوطه تامین گردد. ک قراردادی جای چاه اب اشامیدنی ,هایدروجیوتخنی

 هشدار عدم تطابق .1.6

در  وع ضعف کارکردگینهر ازرا قراردادی مکلف است که  های وزارت دفاع ملیمدیر پروژه ریاست ساختمانی و ملکیت

، صساخت ناقهد. کارهای جدید که دارای دباشد، اطالع نمی كارهای ذکرشده در الیحه های پروژه که مطابق نیازمندیفعالیت

شود. وب می، یا هر دلیل دیگر که در آن دیده شود، غیر قابل قبول محسكارمواد ناقص یا آسیب دیده، بی توجهی در انجام 

 اطالعیه این هی به شکل گفتاری یا نوشتاری، فوراً جهت اصالح آن اقدام نماید.امکلف است که بعد از دریافت آگ قراردادی 

 .داد دهنخوا شکل را قراردادی جانب از خساره جبران ادعای حق ویا پروژه وقت تمدید مبنای خودکار بصورت اه

ناسب متبدیلی کارها یا مواد غیر معیاری با مشخصات پروژه در مدت زمان  در تشخیص و اصالح/قراردادی عدم توانایی 

ری آن نگردد و یا نخواهد آن موفق به اصالح فو قراردادی تلقی گردد. اگر  قراردادی تواند بحیث غفلت روز( می 5یا  3)

های کاری را، تا ام بخشتمفرمان توقف  های وزارت دفاع ملیمدیر پروژه ریاست ساختمانی و ملکیترا اصالح نماید، 

 جهت مصارف قراردادی زمانیکه اقدامات اصالحی روی دست گرفته شود، صادر خواهد کرد. در صورت توقف کار، برای 

های وزارت دفاع ریاست ساختمانی و ملکیت پروژه مراقبت كننده انجنیرره پرداخت نخواهد شد.و وقت تلف شده جبران خسا

 شروع دوباره کار را بعد از رفع/اصالح کارهای غیرمعیاری با مشخصات پروژه را صادری است که اجازی شخصي ملی

 خواهد کرد. 

 بازدید از ساحه .1.7

 اماتی مق، با هماهنگمتذکره پروژه یخود برااسناد ارائه اشتراک درداوطلبی واست که قبل از  نیاقراردادی  تیمسئول

وطلبی این پروژه دردانیازمندیهای آن به درستی آگاهی پیدا نموده وونماید تا ازپروژه  دیبازد تیسا نیمربوطه، از اقوماندانی 

 شان را بصورت درست مطابق آن تحویل دهد. و قیمت ای اسنادبشکل اگاهانه 
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 توسط قراردادی  هاتحویل دهیجدول  .1.8

 هاجدول ثبت تحویل دهی

 :پروژه

تر م 120حلقه چاه به عمق  3وآبرسانی جهت حفرواعمار اجراامورات پروسه های ساختمانی، شبکه برق 

 مطابقب انچ برای قرارگاه وزارت دفاع ملی جهت آبیاری ساحه سبز وپرنمودن حوض های آ 14به قطر
 .تکمیل گردد بل احجام و اسناد قرارداد

شماره تحویل 
 دهی

 شرح اقالمی که باید تحویل داده شود

 باید تحویل داده شود:

عقد روز بعد از 7در جریان
 قرارداد 

 در جریان اجرای پروژه

  X (Safetyپالن ایمنی ) 1

  X کار تقویمی داوطلب و پالن اجراییپالن  2

  X اشخاص ارتباطی داوطلب 3

  X پالن کنترول کیفیت  4

 X  گزارش هفته وار پیشرفت کار 5

 X  مواد استفاده شونده  هاکتالک 6

 ش دومـــــــــبخ .2

 پروژهخالصه کار

 ي عمیق:هاچاه حفرمراحل  .1

اشامیدنی  اب های  چاه قراردادی مکلف است که  تمام وسایل , کاریگران , تجهیزات , مواد  و مدیریت را جهت اعمار و حفر

 ترتیب گردیده است تهیه نماید.قرارگاه وزارت دفاع ملی برای که مطابق بل احجام کار 

ع سیستم , توزی, بوستر پمپب واتر پمپ , سیستم کلورین چاه اشامیدنی شامل امورات تهیه و نصاعمار و حفر چاه عمیق اب 

صل وبل احجام کاری طبق اب و نلدوانی زیر زمینی برای تعمیرات جزوتام ها برای هر چاه در جزوتام و قطعه مربوطه 

 .نماید  تکمیلقطعه و  نظر به ضرورت قطعه میباشد  هه توزیع اب به شبکه موجودکشب

و با  تکمیلبل احجام کاری  و زمین و سیتم نلدوانی ان نظر به ضرورت قطعهمکلف است که سیستم توزیع اب زیر قراردادی

تعداد نفر  سیستم موجوده وصل نماید. سیستم تهیه و توضیع اب باید طوری دیزاین گردد که اب مورد نیاز قطعه را مطابق به

ه چاه  با ات چاه های نزدیک به قطعه مربوطه عمق و قطر چاه را تعین نماید تا درایندممعلوقطعه مرفوع ساخته و نظر به 

 کمبود اب موجه نگردد.

قطعه  دستگاه کوبه یی به اندازه های تعین شده مطابق ضرورت یا قراردادی مکلف است که چاه را توسط ماشین روتوری و

 پ ها و واتر پمپ ها بشکل درست جابجاشده بتواند.( حفر گردد که درآن پیمربوطه بشکل مستقیم )عمود

فر چاه قراردادی مکلف است که ساحه که درآن چاه هاحفر میگردد بشکل درست هموار و آماده حفر چاه نمایند تا ماشین ح

 بشکل پایدار ولیول باشد .

مایند . نرا در هر چاه جابجا  ژهحفر چاه  پایپ های کیسنگ ها مطابق بل احجام کاری پرو قراردادی مکلف است که بعد از

در تکمیل  پایپ ها باید کیسنگ شده وتمام مواد ساختمانی و پیپ ها ، فلتر ها ، سکرین ها  و جاینت ها بشکل درست واصلی

  چاه استفاده گردد.

ومت کافی باشد و دارای مقاتمام پایپ ها , جاینت ها , وال ها و دریگر لوازم که در چاه استفاده میگردد باید مستعمل نبوده و 

 تمام وصل شدن بدون لیکی و قابل کار باشد.

قراردادی  در صورت که در پایپ ها , وال ها , جاینت ها  لیکی , درز , خراشیده گی و بشکل مستعمل معلوم شود باید توسط

و درپروژه که جنس با کیفیت ون و انجنیر ریاست ساختمانی عاجل مسترد از ساحه کار بیرون برده شود و قراردادی مکلف است

 .استعمال گردد

یافته و توسط  امتداد باال سانتی ان از سطح زمین بطرف 50پیپ های که در چاه برای کیسنگ استفاده میگردد باید حد اقل 

 سرپوش قفل دار قفل گردد. فاصله مذکور جهت فعالیت پمپ کاربرد دارد.

اشیاء  کندنکاری و عدم بازیافت آن قراردادی ملکف است که در راپور لیست در صورت سقوط  تجهیزات و آالت کار در حین

 .سقوط کرده شده خویش را درج نماید



Page 6 of 15 

 

و آلودگیهای  تیم انجنیری ریاست ساختمانی و نماینده قطعه مربوطه محل چاه را در جایی انتخاب نماید که از سیل های موسمی

و یا اشد نری در انجا قابل انتقال بیرمیم چاه ضرورت میشود وسایل و ماشو درصورتیکه در اینده به ت محیطی مصون بوده 

 بشکلی اعمار گردد که موارد فوق قابلیت نفوذ به چاه آب را نداشته باشد.

 

 که در این پروژه شامل است قرارذیل است  :قراردادی کار های عمده 

  اماده سازی ساحه حفر چاه. 1.1

 .کوبه یی ( /) روتریبل احجام کاری  طبق  ماشنری مربوطه با عمق و قطر تعین شدهحفر چاه به وسایل و  1.2

 نصب پیپ دوانی و کیسنگ نظر به قطر و عمق . 1.3

 تهیه مواد کیسنگ مطابق قطر و طول تعین شده برای کیسنگ . 1.4

  .تهیه , تعین و نصب کیسنگ برای چاه 1.5

 چاه های جالیتعین اندازه سوراخ 1.6

 .آب تیفیک اطالعاتپمپ و  ایشآزم لیو تحل هیو تجز یآور جمع 1.7

 .انتخاب پمپ چاه مطابق نیاز و سرکوب چاه 1.8

 .روز کیخوب در طول  ینظر بهداشت و بهره ورنقطه از احداث چاه  یالزم برا آزمایشات یاجرا 1.9

حفر چاه كوبه یي یا روتوري را در دستگاه یا ماشین قراردادی دار باید  G.P.Sبعد از تعین موقیعت چاه با كوردینات  1.10

 محل تثبیت شده نصب نماید.

 بعد از آزمایش هایدروجیولوجیكي شروع به حفره چاه نماید.  1.11

 و به هرعمق كه حفرچاه صورت میگیرد به همان اندازه كیسنگ ها مطابق دیزاین نصب گردد. 1.12

صورت گیرد وطبق سطح اب دهي واترپمپ نصب ( PHآب )اندازه كیفیت بعد از تكمیل شدن حفرچاه باید آزمایشات  .1.13

 گردد.

 كیسنگ ها بعد از نصب )پایپ(هاي دیزاین شده و فلترها مطابق نقشه وبراورد احجام را دورنماید.   .1.14

 در اطراف بیروني پایپ هاي دیزاین شده چاه )كیسنگ(الي لبه چاه عمیق باید از جغل نخودي سورت شده پرگردد..1.15

 كمپریسور جهت پاك كاري چشمه هاي چاه طبق براورد آزمایش صورت گیرد.چاه باید توسط دستگاه .1.16

 چاه باید توسط دستگاه پمپ تست براي سطح اب دهي چاه طبق براورد آزمایش صورت گیرد..1.17

 بعد از تكمیل شدن حفر چاه باید دراطراف  چاه عمیق نظر به براورد كانكریت ریزي گردد. .1.18

ا، كیبل برق، وبراي محكم نمودن واترپمپ كیبل فوالدي ویا كیبل لیوني نصب واترپمپ نظر به براورد معه پایپ ه.1.19

 گردد. 

 وصل نل واترپمپ چاه حفر شده الي ذخیره اب یا سیستم آبرساني موجوده  ساحه. 1.20

 .اعمار کانکریت در اطراف چاه مطابق بل احجام کار و نقشه های داده شده.1.21

  .چاهپاک کاری ساحه از تمام مواد اضافی در ساحه .1.22

 

 آزمایش چاه پالن
چاه را انجام  دیزاین یهاتیفعال، تسلیم دادهچاه  آب حفر و آزمایش یبرا چاه را شیآزما پالن دیباقراردادی  ،حفرچاهاز شیپ

ماني واداره ریاست ساختانجینر مراقبت کننده را به جیوتخینک  طبق راپور تست هایدرو ازیاطالعات مورد ن هیارائه کلو داده

خشک  یچاه ها ره بهرسیده گی دوبا برای طرحیک  .دیارسال نما های دایمی چاهگونه شاخصهقبل از نصب هر  ملكیت ها 

  .باشدچاه شامل  برمه کاری پالنبا  دیبا

  ظرفیت چاه

 باشد.دهي  آب پمپ کردنساعت  16از  شیب با روز کیی تقاضابرابر با  دیباچاه  تیظرف
    

 ارزیابی کیفیت آب

 شیآزما تیقابل از دیبا قراردادی  اگر امکان داشته باشد،آب را در منبع انجام دهد. تیفیو تست ک یرینمونه گ دیبا قراردادی 

 روش کی دیبا قراردادی دسترس نباشد،  قابل ساحهدر  یپروژه، استفاده کند. اگر خدمات تست حرفه ا ساحهو مجهز در  قیدق

 د.نماید ارائه ییتأ یبرا را منبع بدیل شیآزما

 انتخاب موقعیت چاه

 یمیچاه قد به کینزد دیکه چاه جد دانجام دهد و مراقب باش یبه خوب هموجود یتوجه خود را نسبت به چاه ها دیبا قراردادی 

 گذارد. یم ریتاث هآب موجود یچاه ها بازدهیبه شدت بر  این کار شان رایز قرار نگیرد
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 چاههای پمپ

 باشد:اراي مشخصات ذیل دو انتخاب گردد وبل احجام کاری های چاه باید براساس مشخصات تخنیکی پمپ

ریاست ساختماني واداره  یا مراقبت كننده پروژه  پروژه ریچاه ها و دستورالعمل مد جریانبر اساس  دیپمپ با:  نوعیت پمپ

 .انتخاب شود ملكیت ها 

 

 آبپمپ کردن  ساعت 16  جریان دیزاین شده را در مدت اندازه باشد که بتواند نیازمندی به دیپمپ با تیظرف: ظرفیت پمپ

 ه سازد.برآورد

 

 و ضد عفونی سازی انکشاف

 برداشته شوند. دیشوند با یم دیتول برمه کاری نیتمام مواد آلوده که در ح ،چاه برمه کاریاتمام پس از : انکشاف

 شده فراهم نماید. یمحصول ضد عفون کیرا به عنوان  یینها چاه دیبا قراردادی : ضد عفونی سازی

 

 های پی وی سیپایپ

جداول براورد طبق و مشخصات نقشه هاي دیزاین شده ونظر به قطر چاه کیسنگ پی وی سی هاي  پایپ يضخامت دیوار

 باشد.   40یا  80احجام داراي سکیجول 

 

 نصب سیستم الکتریکی

 لیست برآوردی مواد صورت گیرد. داده شده و یمربوطه بر اساس نقشه هابورد برق و نصب پنل  یها یژگیو

 

 نصب سیستم کلورینیشن

 صورت گیرد.های تخنیکی مندیازیو ن (BoQلیست برآوردی مواد )داده شده در  تیبر اساس ظرف نگیروکل ستمینصب س

 

 جدید و سیستم آبرسانی موجوده ذخیره اتصال آب چاه به 

بالک  تَرست، هاکج نلها،  والها، پایپ تمام بشمول اتصاالت را  لوازم آب، عیتوز ی عمومی و فرعیشبکه ها دیبا قراردادی 

ساخت د. آب تسهیالت موجود فراهم نمای ذخیره چاه الی  چاه را ازبه  ، اتصاالت و لوازم مربوط(Thrust Blockings) ها

 ه باشد. موجود رسانیآب یها ستمیبه تمام سآبرسانی شامل خدمات  باید آب خارجي شبكه

 

 آلوده شناسایی ساحه

 یا حداقل فاصله هامناسب ب یشنهادیپ یهاچاه ساحهدهد که  نانیو اطم یی نمودهرا شناساکننده  هتمام منابع آلود دیبا قراردادی 

 نشان داده شده است. های تخنیکینیازمندیهمانطور که در  باشد؛می متقابل

 

 در محل پروژه قراردادی جابجایی 

ر قرارداد د امریت تسهیالت انجینري قطعه مربوطه یا انجینر مراقبت كننده كه که توسط  ساحهاز  میتواند فقط قراردادی 

قراردادي . هدمورد استفاده قرار دو دفاتر  هاگدام ،ماشین آالت، ساخت و ساز زات  یاستفاده از تجه یمحدود شده است برا

ه نموده استفاد ساخت و ساز كه درجریان پروژه متذكره از ان جهت ازین وردم ساحهاز هر نموده وفراهم  خویش را تجهیزات

 نماید. مواد پاک  ریو سا یساختمان یاضاف باشد باید از مواد
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 کانکریتبخش 

کانکریت . اي باشدنباید داراي سوراخ ها، فرسوده گي ه یدكه درجهت اعمار از ان استفاده مي نما هایقالبقراردادي باید از 

و عاری از هرگونه لیظ ریخت گردد غت بطور یکسان و ها  نگردیده و در هر قسمرا قسمی ریخت نمایید که باعث جدایی دانه

 باشد. و سختي ها ها  و سوراخک درزها

گردد. قبل ازینکه نا سایر مواد جاسازی شده در کانکریت ها و یریخت کانکریت باید قسمی باشد که باعث بیجا شدن سیخ شیوه

 .مورد استفاده صورت نگیرد شده را کانکریت سخت شده وها ریخت سخت گردد، باید داخل قالب کانکریت

رت نگیرد. تمام مصالح، تمام موادی که در داخل کانکریت جاسازی میگردد ، کانکریت ریزی صو بندي وجابجاي قبل از قالب

ز شروع ریخت کانکریت های کانکریت، قبل اها و سیخمواد بیرونی غیر ضروری را از داخل قالب وهای ساختمانی، هخرد

که مانع ت گیرهای موق ب را قبل از ریخت کانکریت مرطوب بسازید. قالبها و بدنه قالید. قسمت داخلی قالبپاکسازی نما

شد كه و قالب ها باید عاري از سوراخ ها وتخته هاي نازك بابرداشته شودباید یخت کانکریت میگردد، در صورت ضرورت ر

 . ریخت کانکریت در قسمت درزهای ساختمانی و انبساطی باید بصورت پیوسته وباعث ضایع شدن شیره كانكریت نگردد

 وسلسله ریخت  . نحوه انتقال کانکریت،ومواد الزمه درزهاي قبل از كانكریت ریزي نصب گردد بدون وقفه صورت گیرد

 ت بایدوقف كانكرییخت گردیده ودر قسمت تطریقه ریخت کانکریت باید قسمی باشد که همیشه کانکریت تازه داخل قالب ها ر

االی آن کانکریت تازه بتازه باالي كانكریت سخت شده ریخت گردد از پودر سمنت خشک استفاده شود و قبل ازینکه کانکریت

ی نباید از و کانکریت قبلی خوب باهمدیگر استحکام یابد. فاصله زمانی میان ریخت قبلی و بعدریخت گردد تا کانکریت تازه 

و تولید  های پروژه دیزاینمطابق به نیازمندی دقیقه بیشتر باشد. برای بدست آمدن کانکریت مشخص شده، کانکریت را 30

 گرید باشد.  رجه سانتید 25الی  15نمایید. درجه حرارت مخلوط کانکریت قبل از ریخت آن بین 

 مشخصات وسایل برقی 

  فراهم نموده و آنها را نصب نماید. طبق بل احجام کارهای سیستم برقی را ویژگیتمام 

 

 پاک کاری بعد از اتمام کار ساخت و ساز

 مام آثار و نشانهنموده و ت پاک کاری گیردباید تمام ساحاتی را که برای کار ساخت و ساز مورد استفاده قرار می قراردادی 

ها، تهداب های ساختمانهای ساختار های حمل و نقل، ساحات کاری،های تسهیالت موقتی را از قبیل: سرکهای ساختمان

و ذخایر مواد بیکاره و فاضله و سایر بقایای ساختمانی را به ترتیب دیگری توسط مسئول قرارداد هدایت داده شده  موقتی،

بازگردانده  ساحات تخریب شده باید دوباره پرکاری گردیده و تمام ساحات دوباره به شکل اولی آنگیرد و باید  انتقال صورت

 شود.

 ومـــــــــش ســــــــــــبخ .2

 مسائل ایمنی:

هرگونه  در ساحه کاری ازان باید پروسیجر ایمنی کار را رعایت نموده و اطمینان حاصل نماید که پرسونل  قراردادی  .1

 باشد.  ب کامالً محفوظ میآسی

ن ایجاد سیس کرده و یک برنامه ایمنی را برای جلوگیری از صدمات به کارگراأباید یک زون امن کاری را ت قراردادی  .2

 نماید. 

 های سطحی فراهم نماید.  مه های اولیه را در محل کار برای تداوی صد باید صندوق کمک قراردادی  .3

 عالمت های مخصوص جهت هشدار دادن به کارمندان از خطرات کار ساخت و ساز باید مورد استفاده قرار بگیرد.  .4

ه عهده ب های فرعی نیز میشوندقراردادي که شامل ایل ایمنی کارگران را در محل کارباید مسئولیت تمام مسقراردادی  .5

 بگیرند.

 دادی قراری آسیب های ساحه کاری برای کارمندان و یا کارمندان مسئولیت تهیه مواد مراقبت صحی را برا قراردادی  .6

 فرعی به عهده دارد. 
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ک، واسکت، باید اطمینان حاصل نماید که تمام کارمندان اش دارای تجهیزات ایمنی )مانند دست کش، بوت، عین قراردادی  .7

ار را تعقیب کرده رزالعمل های ایمنی در ساحه کباید ط قراردادی نمایند. میو کاله ایمنی( بوده و از آن به درستی استفاده 

 و از حفاظت درست کارمندان در مجاورت ساحه کاری اطمینان حاصل نماید. 

 ید. های ساختمانی و مواد خطرناک پاک نما باید ساحه کار را هر روز بعد از ختم کار از وجود خرده قراردادی  .8

 یک از مراحل این الیحه کاری را شامل باشد، تهیه نماید.باید یک پالن ایمنی تحریری را که هر قراردادی  .9

های دقیق و احتمالی، به شمول پالن كارمکلف است تا سند تحلیل خطرات کاری یا که در آن هربخش الیحه  قراردادی  .10

صب نمانند: )جاگزینی،  قراردادی مسایل ایمنی و خطرات جانی گنجانیده شده است، همراه با پالن مفصل اجرایوی 

 ترانسفارمر، ترک ساحه، حفظ و مراقبت وقایوی/خدمات وغیره( را فراهم نماید. 

ر است مکلف است که تمام تجهیزات ایمنی را که شامل لوازم محافظتی برای اماکن که دسترسی به آن دشوا قراردادی  .11

 صحی وظیفوی  فراهم نماید.   ها و غیره، مطابق ستندرد اداره ایمنی وها، منهولمانند ترینچ

تواند تا برای تشدید بخشیدن باید یک سوپروایزر را جهت نظارت از کار تعیین نماید سوپروایزر همچنان می قراردادی  .12

 نظارت از کار، سرکارگرها را برای کارمندان مقرر نماید.   

 باشد. ومیخانیك ( سیستم برقLockout / Tag outپالن ایمنی باید شامل معلومات مشخص در مورد قفل/هشدار) .13

 های تخنیکیش نیازمندیـــــــبخ .3

 تطابق دهی .3.1

های داده شده و نیازمندیهای مندرج تخنیکی باشد. طوریکه درین پروژه الزم باید در مطابقت به نقشه قراردادی تمام کارهای 

باید از تمام   قراردادی و داشته باشد اشنایيدیده میشود، انجنیران ساحوی باید با رهنمودها و پیچیدگی کار به اندازه کافی 

دهی  ارایی ساختمانی، مقاومت و دوام سیستم، سهولتکهای این پروژه با کمترین هزینه، بخش هایش برای ساختن همهتوانایی

 حفظ و مراقبت و سازگاری محیطی استفاده نماید. 

 محدودیت فضای کاری .3.2

ن شده محدود سازد. ساحه تعی کارهای خود را در محوطه یا دیگر دالیل ، به جز در موارد اتصاالت خدماتی باید قراردادی 

ده، باید با شفاده از ساحات بیرون از محوطه تعین کارمندان اجازه ورود به ساحات همجوار را ندارد. هرگونه عملیات یا است

مندان ورود کارمانع قراردادی تا نموده و بصورت جداگانه اقدامات عملی روی دست گرید هماهنگی مسئولین قطعه مربوطه 

 قراردادیهرگونه تخطی، مسئولیت عام و تام بدوش  ت همجوار نگردد. در صورت مشاهدهشان به داخل محوطه یا ملکی

 باشد. می

  های موقتی ساختمان .3.3

ها، و تعمیرهای مورد ضرورت را بخاطر نس، چراغهای جالی فمناسب از قبیل دیوار باید ساختمان های موقتی قراردادی 

  . جهت استفاده از ان تهیه نمایدآالت در محافظت ساحه، مواد و ماشین 

 لیست کودها و معیارهای تخنیکی .3.4

 پروژه باید با فهرست کودها و معیارهای تخنیکی که ضمیمه این قرارداد میباشد، مطابقت داشته باشد. 

 احهــــــــبود ســــــــــبه .4

 معلومات عمومی .4.1

ای آب آشامیدنی های روتری/ کوبهچاه حفراین پرژه شامل تهیه و فراهم نمودن تمامی مواد، تجهیزات و کارگران جهت اعمار 

ها، در تمام قطعات وجزوتام هاي مرکزی و ساحوی اردوی ملی افغان طبق جداول براورداحجام كه بشمول تهیه واترپمپ

 ضمیمه میباشد
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 فاظت از محیط زیستح .4.2

 و معیارهای در مورد کنترول و جلوگیری از آلودگی محیط زیستی باید در مطابقت با قوانین، مقررات، مکلف است كهقراردادی 

های ساخته های طبیعی یا کانالیمایعات فاضله در جو ریختنعمل نموده و در مورد کاهش آلودگی محیط زیستی از  بین الملي

 نماید.   رعایت قوانین و مقررات کشور را در رابطه به محیط زیست بررسی و نموده وشده خود داری 

 تذکر .4.3

شته باشد قت ندان شده مطابعیاز قبل ترا از مشاهده هرگونه کارهای که با مقررات  قراردادی مسئول قرارداد بصورت کتبی 

 باید اقدامات اصالحی را روی دست گیرد.قراردادی آگاه خواهد ساخت و 

 ذه بشكلو قوانین ناف هاینتواند کارهای اصالحی را بصورت فوری روی دست گیرد، مطابق دستورالعمل قراردادی اگر  

ینکه با ا به جزهیچگونه تمدید زمانی و خسارتی صورت نخواهد گرفت  قراردادی برخورد خواهد شد. برای  ایشانقانونی با 

 موافقت صورت گیرد.   قراردادی 

 جاتدفع زباله  .4.4

مسئول  يدیائت با باید غیره و کیمیاوی مواد گریس، روغنیات، ساختمانی، خرده مواد تمامی و اه زباله فاضالب، فاضله، مواد

ای قابل سوخت آتش زدن مواد فاضله از قبیل مواده. شود انداخته مناسب جای در و شده داده انتقال ساحه از خارج بهقرارداد 

  باشد. در محل پروژه مجوز نمی

 های آبهای تخنیکی چاهنیازمندی .5

 عمومیات .5.1

مسدودکننده ، هاکج نلها،  والها،  پایپتمام بشمول اتصاالت را  لوازم آب، عیتوز ی عمومی و فرعیشبکه ها دیباقراردادی 

ی رونیطوط بخساخت  تسهیالت موجود فراهم نماید.  با آب ذخیره چاه را از چاه الی ، اتصاالت و لوازم مربوط به هاتَرست

 ه باشد.موجود رسانیآب یها ستمیبه تمام سآبرسانی شامل خدمات  آب باید

 های آبچاه .5.2

 بتواند آب کافی را برای تسهیالت مربوطه فراهم نماید. بسازد تا  قطعهآب را در داخل چاه  دیبا قراردادی 

 نجام یابد. امطابق نورم اب ها  چاهپمپ  شیآزما کیشده توسط  نیچاه تع دیجد بازدهیبر اساس  دیبا دیجد هایچاه تیظرف

ه مسئول نمایند دیباقراردادی متر حفر شده باشد و هنوز چاه متذکره آب نداشته باشد،  120به عمق در صورتیکه چاه الی 

و  یردگقرار متر  60 بفاصله کمتر از دیبان نسبت به چاه موجوده دیچاه جد موقعیت .اطالع دهد ازین موضوع را قرارداد

 باشد. پمپ کردنساعت  16از  شیب با روز کیی تقاضابرابر با  دیبا ظرفیت چاه

سینگ، جغل سنگنیازمندی براورد احجام، مشخصاتشد و  دیزایننقشه هاي  نسخه نیآخر ها، پمپ چاه، ضد های جالی چاه، ک 

 باشد.می و آزمایشات حتمی موادمشخصات های دیزاین، باشد. تمام نیازمندیعفونی سازی، و الزامات آزمایشات می

 دفاع ملیهای وزارت ملکیت ریاست ساختمانی و هاینیازمندیهای تحویل دهی با عدم تطابق ساخت و ساز و دستورالعمل

های ها و پایپباید کسینگ قراردادی و اجرات صورت گیرد قراردای طبق اصول ومقرارت عدم تطابق پروژه ممکن است با

 ماید. ندیزاین پیشنهاد شده حفاری نموده و ولوازم آنرا دوباره نصب با فلتر را بیرون کشیده، چاه را دوباره مطابق 

 :های آبِکسینگ )پایپ محافظ( چاه .5.3

سینگ، مواد و عمق باید بر اساس نیازمندی انتخاب قطر  های ملکیتو  ریاست ساختمانی بل احجام کار پروژه متذکره هایک 

، سطح یتبیس پبه عنوان مثال ملی متر باالتر از سطح زمین ) 610تمام چاه ها باید حد اقل وزارت دفاع ملی صورت بگیرد 

 ،( باشدگاه هوا )منفذ هوا در جریان پمپ کردنقرار گرفته و سر آن توسط یک سرپوش آهنی که دارای خالی )رهیو غ ن،یزم

و  لم بودهساکه تمام اتصاالت  یشود، به طور متصل مکمل مفاصلاستاندارد و  هایپیوندبا  کسینگهر بخش پوشانده شود. 

 . باشد ریآبگ
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  :(Well Screenهای فلتر چاه )پایپ .5.4

ل و الی داخل پایپنصب میبخاطری های جالی با پایپ کسینگ  ، یساختماند ها نماید. مواگردد تا حد اکثر مقدار آب را بدون گ 

 باشد.  AEDهای دیزاین د اقل طول و قرار دادن باید بر اساس سند نیازمندیهای باز نمودن، حنیازمندی

ست کار اتمام درمحافظت از چاه و  یکند. برا یم جادیرا ا کسینگ( بزرگتر از دهانهسوراخ ) ی: روند حفاردرزگیری کردن

 گردد.یمساخت و ساز، تمام فضا یا فاصله میان کسینگ و لبه پایپ چاه با جغل، مصالح یا کانکریت به صورت زیر پرکاری 

یر قابل غک دفعه یی ریخت گردیده و مصالح باید بصورت ی. با مصالح سمنت پرکاری گرددسوراخ چاه با  ییباال متر 3 الف:

 نفوذ باشد.

های پایپ جالی را مسدود داشته باشد و نباید شکافرا  لتریفخاصیت شود که  یم پُر یچاه با مواد پایپ جالیاطراف  یفضا :ب

 نماید.

 باید با مواد وزنین ویا سایر مواد زمینی پاک پر کاری گردد.  مصالح درزگیرو  لتریف الیه یباال یفضا :ج

 : کرشسنگ  .5.5

های کرش گوشه دار که لشم نباشد استفاده نمایید. تمام سنگ دانه ها باید دارای برای پرکاری اطراف پایپ چاه پاید از سنگ

میده  اینرم  یسنگ ها ،چوبذغال سنگ ذغال سنگ، (، clay lumpsهای رس )(، کلوخهshale٪ سنگ رسی )5کمتر از 

 آور باشد. انیمواد ز ریسا ایو  ناشده

گونه هیچ چاهسر از  یمتر 30بفاصله  باید اطمینان حاصل نماید که قراردادی  یسطح زهکشیدر مورد بع: احفاظت از من

یا با  وگودال آب، سیالب، یا تجمع آب باران در همجواری چاه موجود نباشد. این کار را از طریق هموارکاری سطح زمین 

 تواند. یها در اطراف چاه امکان پذیر ساخته ماستفاده از ایجاد زهکشی

فاصله  حداقلبا  سایت پشنهاد شده برای حفر چاهحاصل نماید که  نانیو اطم نموده ییرا شناسا ملوثتمام منابع  دیبا قراردادی 

 نشان داده شده است، مطابقت دارد: ری، همانطور که در زامنیتی یها

ل حد اق –فاضالب( دستگاه تصفیه تاالب ها و  ،یفاضالب فرد ی، مخازن، چاه هاکنارابفاضالب ) یساز رهیذخ یفضاها

 د.فاصله داشته باش آب از چاه متر 30 باید

 آب تیفیک لیو تحل هیو تجز یبردارنمونه  .5.6

کیفیت  اتی باتجهیزاز  دیبا قراردادی در صورت امکان، آب را در منبع انجام دهد.  تیفیو تست ک یرینمونه گ دیبا قراردادی 

 راردادی قمنطقه در دسترس نباشد،  نیدر ا یاگر خدمات تست حرفه ا عالی و مجهز آزمایشات در محل پروژه استفاده نماید.

 کند. ئهارا بیتصو یرا برا گرید یعمل شیمنبع آزما کی

 ضد عفونی سازی آب خام .5.7

 نی، آخرچاه یپمپ هاچاه و مشخصات  /دیزاین —AED های دیزایننیازمندیطبق را آب چاه  یضد عفون دیبا قراردادی 

 با تایید طیشرا واجد توسط البراتوارآب و فاضالب  آزمایش یبرا استانداردروش به   دیبا الیباکتر ینسخه انجام دهد. نمونه ها

 شوند. یو بررس یرقرارداد، جمع آو مسئول

 سیستم کلور زنی و ضد عفونی سازی .5.8

 هدرصد 15ا ت 5 میسد تیپوکلریه کی هیتغذ یبراباید  ناتوریپوکلیه کی. دیاستفاده کن یضدعفون یبرا تیپوکلریه باتیاز ترک

 ذخیره شامل  دیبا هایپو یزن ورکل ستمیجامد باشد. س ای عیممکن است ما تیپوکلریه بیاستفاده شود. ترک ستمیموجود در س ورکل

 کیت)پنوما یساز رهیذخ ذخیره فشار و  چیپمپ آب، سوئ ،پاور سپالی افراگم،یپمپ د ت،یپوکلریه یبرا یوایمیکمحلول 

پمپاژ،  زانیمه ب دیبا ناتوریپوکلیکند. ه هیآب تغذ یرا نسبت به تقاضا تیپوکلریمحلول ه کی دی. پمپ باباشد (ذخیره  /یاریاخت

ه مقدار ب میقابل تنظ هموجودمحلول  تیپوکلریه (٪درصد ) 5ارائه  مقدار کافی ((gpdگالن در روز ) (lLpd)در روز  تریل

 ستمیدر س مانده موجود یباق ورپمپ و کل یواقع دیتول زانیبه م مربوط یمصرف تا حدود زانی. مباشدشده از منبع  دیآب تول

 usually) ورکل زایحفظ مقدار مورد ن ی( را براتریگرم در ل یلی)م تریگرم در ل یلیم زانیم دیبا قراردادی متفاوت خواهد بود. 

0.2-0.4mg/l) سه  تیپوکلریبزرگ باشد تا محلول ه یافبه اندازه ک دیبا ورمحلول کل ذخیره کند.  یم نییتع عیتوز ستمیدر س

از دست  ممکن است در طول زمان خود را محلول رایسه روز آماده شود، ز ایهر دو  دیروزه را نگه دارد. راه حل تازه با

 تیپوکلریشود. ه یخنک نگهدارو محل خشک  کیدر  دیبا تیپوکلریگذارد. ه یم ریکلر تاث هیتغذ یواقع زانیبه م نیبدهد و ا

 د.اتاق از دست ده درجه حرارتهر ماه در  خود را در موجود در ورینکل یدرصد از محتوا 4تا  2تواند از  یم میسد



Page 12 of 15 

 

ب مسئول قرارداد تصویو  دییتأ ساحه که مورد هاینیازمندیرا بر اساس  ازیمانده مورد ن یباق ورینحداقل کل دیبا قراردادی 

را  ستمیه سنصب شود ک یرا داشته باشد و به نحو معیار یدست میتنظ ییتوانا دیبا ین زنیکلور ستمی. سرا منظور نمایدباشد 

ز( غیر متصل )باروزمره،  راتیو تعم یو نگهدار ریو تعم یتاز سالم نانیقطع و در صورت حصول اطم یتوان به راحتب

 .گردد

مطابق با  یساز رهیخذ تسهیالتکردن  یو ضد عفون AWWA C651-86طبق استاندارد  دیآب با یشبکه ها یضدعفون

 شته باشد. داقرار  چاهپمپ اتاق در  دیبا یضد عفون ستمیس پکیجباشد.  AWWA C652-86استاندارد 

 سیستم توزیع آب .5.9

 موجود متصل شود. های آب رسانیقسمتکننده به  تیتقو اتاق پمپ ای چاه خانهاز  دیآب با

 پایپ .5.10

 را که دارای مشخصات ذیل باشند فراهم نماید: یس یو یپ پایپ دیبا قراردادی 

 نداشته باشد؛بر کیفیت آب تأثیر نامطلوب وام داشته باشد و د داشته باشد؛ یقدرت کاف 

 خدمات آب رسانی: .5.11

 هیتجز زایو حداقل فشار مورد ن انیبه حداکثر سرعت جر مربوطبل احجام کاری طبق  دیبه ساختمان ها با رسانیاتصاالت آب

 کوچکتر از کود نلدوانی خواسته شده باشد. اتصاالت ممکن است  ی. لوله هاساخته شود یکیدرولیه لیو تحل

 و نگیکوپلباشد.  ASTM D 1785 80 سکیجول یس یو یپ کیپالست دیبه ساختمان با عیتوزشبکه از  هاپایپ اتصاالت

 یارا بر HDPE دیبا قراردادی . باشدساخته شده  12454B، کالس ASTM D 1784از مواد مطابق با  دیبا PVC پیوندهای

 کند.نآب استفاده  یها پایپاز  کی هیچ

 آزمایشات هایدرو استاتیک، تراوش و ضد عفونی سازی .5.12

وسیجرهای پر نظارت از کامل به یو دسترس مطلع گرددآب  یکش پایپساعت قبل از هر آزمون  48از  کمتر مسئول قرارداد باید

ها مسدود کننده تحرک کانکریت نصب ها یا هایدرانتبرای فیتینگکه آب  پایپاز  یهر بخشدر خواهد داشت. آزمایشات 

ویب تص نکهیمگر ا رد،یصورت گ مسدود کننده تحرک کانکریتپس از نصب  وزر 5حداقل تا  دینبا شاتیآزماگردیده باشد، 

 آب عیتوز ستمیس و آب ذخیره  ،AEDهای دیزایننیازمندی هآخرین نسخ مطابق با دیبا ترشح آبفشار و  شیباشد. آزما شده

 صورت بگیرد. 

 آزمایش فشار .5.13

های اتصاالت یده و قسمتکاری گرد پر یبه طور جزئ های نلجر، و گردید لیتکم اتصاالت، دگذاشته ش هاپایپ  ینکهپس از

اینکه  به جز ،دیبا یکش پایپوال دار هر بخش  ایتازه نصب شده و های را بخاطر آزمایش در معرض دید قرار داده شد، پایپ

 د. قرار گیر MPa (200 psi) 1.38 یکیدرواستاتیفشار ه مورد آزمایشساعت  کی، به مدت باشد شده نییتع گریدبه قسم 

، هافیتینگ، اتصاالت، که در معرض دید قرار دارد پایپل آزمون باز شود و بسته شود. بار در طو نیچند دیبا والهر 

ی که بصورت واضح ترشحات اتصاالتقرار داده شود.  ها مورد آزمایشترینچ باز مهین شیآزما نیدر ح دیبا هاوالو  هانتادریاه

وال و  هانتادریاه ،هافیتینگ، اتصاالت، هاپایپ شوند.  ترمیم در صورت لزوم ایو  آب را نشان میدهد باید تعویض گردیده

بخش  تیرضا شیآزما جیتا نتا رداشته شده و تعویض گرددکه در طی این آزمایشات ناقص و خراب بنظر می رسید باید ب یها

 باشند.

 (leakage test) تراوشآزمایش  .5.14

باید حد اقل  موفقانه آزمایشات فشار انجام شود. مدت هر آزمایش تراوشی تکمیلآزمایشات تراوش سیستم آبرسانی باید بعد از 

 ( باشد.200psiمیگاپاسکال ) 1.38زاهای آب نباید کمتر ساعت را دربر گیرد و در جریان آزمایش،  پایپ 2

دار  های والده، قسمتشداخل پایپ تازه نصب از  34.5kPa (5 psi)شود که با فشار ترشح/تراوش به مقدار آبی گفته می

 بیرون گردد. با مقدار هوای داخلیپایپ یا هر قسمت معین دیگر 

باشد. مقدار ترشح را توسط فورمول ذیل تعیین ها مجاز نمیمقدار قابل قبول باشد، نصب پیپدر صورتیکه ترشحات بیشتر از 

 توانیم:کرده می
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L = 0.0001351ND (P1/2) 

L = فی ساعت تراوش مجاز در گیلن  

N = تعداد اتصاالت در طول پایپ الین آزمایش شده 

D = پایپ بر اساس انچ قطر ظاهری  

P = ج   اوسط آزمایش فشار در جریان آزمایش تراوشی بر اساس گ 

ناقص ت اگر تراوش بیرونی بیشتر از مقداری باشد که توسط فورمول فوق محاسبه شده باشد، اتصاال آزمایش پایپدر صورت 

 باید تا زمانی که تراوش به مقدار قابل قبول برسد باید بدون کدام هزینه اضافی برای دولت ترمیم شود. 

 یکیولوژیباکترضد عفونی سازی  .5.15

 طرزالعمل ضد عفونی سازی .5.15.1

تمام پس از اضد عفونی گردد.  AWWA C651کامل خط آبی باید مطابق  هر واحد ،یدنیآب آشام سیستمعملکرد  قبولقبل از 

از مواد کلورین زنی بیرون  الی ساخته شود تا گل و الی آن قبلگردد باید از آب خکه ضد عفونی می یفشار، واحد شیآزما

، شده است یفونکه قبال ضد ع هایآلوده شدن پایپ از دوباره یریکه باعث جلوگ شوداجرا  یبیو ترت وهیبه ش نگیفالش گردد.

 ppm 50متر از ک مقدارنباید  یباشد. مواد کلر زن میسد تیپوکلریه ای میکلس تیپوکلریه ع،یما کلور دیبا یزن ورمواد کل گردد.

کلورین زنی ز مواد ابا استفاده  دیبا PVCهای پایپ الینشوند.  متصلشده به خطوط آب  دییتا یبه روش ها دیرا ارائه دهد و با

 کلور زده شود.  ،که در فوق مشخص شده است

 یهمه باکتر نگه داشته شود تا یبه اندازه کاف پایپدر  دیشده با هی. آب تصفریخته شود و خشکجامد  بصورت دینبا مواد نیا

ساعت باشد  24حداقل  دیبا یشده، زمان نگهدار دییتا دوره کوتاهتر یببرد. به استثنا نیاسپور را از ب ریدهنده غ لیتشک یها

در  شده یضد عفون هایپایپا در هوال. باقی بماند یدوره نگهدار در ختم داخل پایپآزاد در  ورکل ppm 25کمتر از  دیو نبا

انده به کمتر م یباق ورینتا کل رددفالش گبا آب پاک پایپ پس از آن برای چندین بار باز و بسته شوند.  دیباطول دوره تماس 

 بسته شود.باز و چند بار  باید خطدر  پایپ آبکشهر  ،فالشینگ. در طول دوره ابدیکاهش  ppm 1.0از 

 نمونه گیری .5.15.2

قاط مختلف ننمونه آب را از  3حداقل  یدبا قراردادی  البراتوارآب، کارکنان  ستمیمتصل به س یاز ساختمان ها کیهر  یبرا

 دییتا یش هامطابق با رو ییایباکتر نهیمناسب و انجام معا ضد عفونی شده، در ظروف باشد شده دییتا قراردادمسئول که توسط 

پروتکل  کی دیبا قراردادی مورد تایید.  مقامات واجد شرایطتوسط  باید یدنیآب آشام یبررس البراتوار جهتشده انجام دهند. 

 ش،یمورد آزما یپارامترها ،البراتوارشامل نام حداقل پروتکل )پیش نویس( باید  نی. ادیارائه نما بیتصو یآب برا یرینمونه گ

 باشد. نمونه  یو مکان ها یریشرکت انجام نمونه گ

 های قابل قبولنیازمندی .5.15.3

که  یمانزتا دهد که باکتریا وجود ندارد. نشان  شاتیروز کامل آزما 2حداقل  یبرا ی تکرار شود کهتا زمان دیبا یضدعفون

 قراردادی  نهیهزبا  دیبا هاینیتمام بازب، آن واحد قابل پذیرش نخواهد بود. باشد امدهیبخش به دست ن تیرضا یکیولوژیباکتر جینتا

 انجام شود.

 زمان آزمایش کردن .5.15.4

پنج روز تأخیر دارند،  5گردد که آزمایش آن ریخت می ی تحرک کانکریتیمسدود کنندهکه  ییجا ای به استثنای قسمت اتصاالت

 کیاستاتدرویممکن است تحت فشار ه که نگیکوپل ای یکیمکانیا  یاتصاالت فشار ،یکیمتصل به واشر الست پایپخط اما برای 

 تکمیل جزیی پرکاری صورت گیرد. در هر زمان بعد از تراوشی  شیو آزما یبازرس رد،یقرار گ

 

 آزمایشات متقارن .5.16

 اشد.بداشته های ذیل راروش هردوییکی یابا استفاده از کیدرواستاتیه یها شیبه انجام آزما میممکن است تصمقراردادی 

ویل تح یبرا ی بایدو ضد عفون تراوشی یها شیفشار، آزما یها شیآزما جیانجام شده، نتا شاتیآزما سلسلهنظر از  صرف

 ام شود.به دولت انج یاضاف نهیبدون هز قراردادی توسط باید الزم  یبازرس ایو  ترمیم ض،یثبت شود. تعودهی و تأیید، 

ا بتواند همزمان  یم یو ضد عفون کیدرواستاتیه یممکن است همزمان انجام شود. تست ها ترشح/تراوشفشار و  شیآزما

 نیاز ب سازی یگام ضد عفونانجام شود. اگر آب در هن کیدرواستاتیه یها شیانجام آزما شده جهت یاستفاده از آب ضد عفون

 شود. یدوباره ضدعفون دیدستگاه شود، با یمنجر به آلودگ ترمیمروند اگر ایود،منتقل ش شیآزماهوا به واحدموردرفته و
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 هاوال .5.17

ا باید به هو تقاطعات متقابل قرارگیرد، و تعداد وال  کشی شبکه پایپ (tees)باید در تمام  (Gate valves w/box)وال ها 

 انداره یک از تعداد خطوط که داخل و خارج میشود از تقاطع کوچک باشد. 

 AWWA Cتجاوز کند. گیت وال ها باید مطابق به  3600mm (12 feet)برای هدف عایق کاری فاصله وال های نباید از 

500 and/or C 509  باشد. وال هایbutterfly (rubber seated)  باید مطابق بهC 504  ال وباشد. وال ها و بکس های

کرد وال. ن بست ایباز کردن استفاده شود برای   یبه راحتباید طوری ساخته شود که کلید های نورمال وال را اجازه دهد تا 

وال  .1m (3’- 4”) squareشود، اهم را فراهم نماید. برای باکس های وال کانکریت پت فر traffic-ratedباکس های وال 

 باشد.MPa (200psi) 1.38ها باید با فشار 

  خالو  های تهویه هواوال .5.18

اجازه دهد  ودر خطوط، زمانیکه پر از آب باشد،  main high pointوال های تهویه هوا ضرورت اند تا تخلیه کنند هوا را از 

ل شود ضرورت است تا اجازه دهد هوا را تا در خطوط داخ vacuum reliefتخلیه هوای ذخیره شده تحت فشار را. وال های 

هت اندازه جباید اطالعات تولید کننده را  قراردادی زمانیکه این خطوط خالی شده باشد از آب و یا تحت خالء قرار گیرد. 

 . داد تحویل دهدمسئول قرار دییو تا یتحت بررس عیتوز ستمیمحل آنها در سو تعیین  vacuumترکیب وال های هوا و 

 Thrust blocking ترست بالکینگ  .5.19

را  انیرج، دهد یم شیسرعت را افزاباید در هر نقطه، جاهاییکه مسیر جریان در طرح سیستم تغییر میکند،  قراردادی 

  ، کانکریت پالکینگ را فراهم نماید.کند یمتوقف م ایدهد  یکاهش م

 تعیین موقعیت چاه آب .5.20

 :وددر نظر گرفته ش دیبا ریاطالعات زقبل از تعیین موقیت چاه آب، یک سروی کامل از ساحه باید انجام شود. 

 اه آب جدید موقعیت چاه های نزدیک، بشمول چاه های برمه ای و دستی که امکان محدود کردن ساحه و تاثیر باالی چ

 را دارد.

  یصنعت ساتیو تاس کینزد یدفع فاضالب ها یروش هاموقعیت، ساختمان و. 

  ،وانات. ساحات برای تجمع خوراکه حیو  چراگاه ها ،یوانیمخازن، مزارع حموقعیت فاضالب ها، چاه های فضالت. 

AED Design Requirements (Well Design & Well Pumps)  

  ی آب زیر زمینی، مخصوصا کیفیت آب چاه های نزدیک. شناس یباکترکیفیت کیمیاوی و 

  گاز در منطقه یاکتشاف و توسعه چاه هاتاریخچه اب، روغن و. 

  یو شهر یصنعت یدفن زباله ها یاتیعمل یروش هاموقعیت و. 

  اگر مطالعات انجام شده باشد  ینیرزمیز یسفر آب ها مقدارجهت و 

 .کابل ینیرزمیز یحوضه آبها یبه عنوان مثال برا

ین فواصل ا. این تاکید میشود که نشان داده شده است 2در جدول  آلودهمنابع  یها تیسا یشده برا هیتوص یحداقل فاصله ها

باشد، این  ان دارد بزرگترکی است. فاصله امنیرزمیز یآب ها هچاه از منابع آلود کیقرار دادن حد اقل فاصله برای رهنما 

خره های سل و الی نسبت به سنگ چونه، دارد. عموما، ریگ میده و آلوده کننده های فلتر گ منطقه یشناس نیبه زمگی  بسته

 ینیرزمیز یممکن است در آب ها کیمیاوی یها یآلودگکسر یافته، جغل درشت و جغل در آب های زیر زمینی بهتر است. 

 . ابدیدرمان نشده به طور نامحدود ادامه 

ا مقامات بمشوره . شناخته شده واقع شود هآلود ایهر منبع شناخته شده  ازدار  بیبه صورت شیک چاه باید  در صورت امکان،

رک چاه های خشک باید ت .محلی برای ایجاد فاصله های امن که سازگار با جیولوجوی ساحه باشد، یک روش خوب میباشد

 شده و در مطابقت با قوانین محلی دوباره مسدود شود.

 



Page 15 of 15 

 

 . حد اقل فاصله از منابع آلوده.1جدول 

 افقی حد اقل فاصله منابع

 15m (50 ft) فاضالب ریتعم

 30m (100 ft) چاه فاضالب/ساحه

 30m (100 ft) ختیفرور چاه

 15m (50 ft) ترک شدهخشک و  یها چاه

 45m (150 ft) هیتصف یچاه ها/گودال

 

باشد، فواصل  زمانیکه قابل اجراءدر تمام عمق ها باید تطبیق شود  نوت: حد اقل فاصله افقی ذکر شده در باالی تمام چاه ها

 بزرگتر توصیه میشود. 

 ترتیب كنند گان: 

      نجینر ابرسانی عبدالعزیزا                                                                       انجینر ساختمان محمد ثواب              

         

 

نجینر آبرسان رحیم هللا  ا       محمد هادی                                                                              انجینر برق       

 

              

 ساختماني و اداره ملكیت ها ستسرپرست ریا                                                                            مدیرعمومي انجینري

 (ملکزی )گروال انجینر الفت هللا د                                                                  (       صدیقی) عبدالجمیلانجینر  دگرمن
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