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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی داسناد مشابه معیاری  طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معیاری این 

تمویل می گردند  1وط که با استفاده از وجوه عامهدر تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربتوسط ادارات تدارکاتی المللی ترتیب گردیده و 

 . قرار می گیرداستفاده  مورددر روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد 
 

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

 ین شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. ا
 

صادره واحد پالیسی تدارکات  PPU/C016/1386شماره با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

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

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

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

 

 مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:این شرطنامه از  قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 است پالیسی تدارکات ری

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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

اره گذاشته 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 اد

 می شود، می باشد.

 

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

 مومیاتعالف.  

 نیازمندیهاول جد 5قسمت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 5.5 داوطلبی ساحه -5ماده 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه  نمبرتشخیصیه ،. نامصادر مینماید

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح درهربخش 

 : شرطنامه این در

اه با همرمانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریری به معنی  "کتبی"اصطلاح  -5

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت یاسناد دریافت

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

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

جوه از و یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.5 وجوه -2ماده 

 صادر گردیده است منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهت برای تادیا تعهد شده رامالی 

از بودجه ملی، عواید  اختصاص داده شده برای ادارات ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو .گیردبه کار می 

ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می 

 باشد. 

داوطلبی و اصول عالی اخلاقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.5 فساد و تقلب -3ماده 

 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: مایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آترعایت ن را اجرای قرارداد

تقیم یا غیرمستقیم هرچیز صورت مس هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت ،درخواستاز : عبارت فساد -5

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

 . دهد

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

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

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

 سائرین طرح اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقمنظور 

 گردیده باشد.

و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر تهدید عبارت از : اجبار -0

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

تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه عبارت از اخلال و موانع: ایجاد  -1

 می باشد. ور نظارتی مربوطو یا ام تدارکات

اد، فسمرتکب  مستقیماً یا ازطریق نمایندهکه ای را برنده داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2

 نماید. می در مراحل داوطلبی گردیده است لغو  وانعماخلال و ، اجبار یا ایجاد تبانیتقلب، 

 ،ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخلال ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

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

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات 5فقره )در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.0

 . نمایداز اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 
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یادداشت ها و ، حساباترعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی داوطلب، قراردادی و قراردادی ف 3.1

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

 نماید. 

واجد  داوطلب -0ماده 

 شرایط
 

 هحصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  0.5

ساکن، تبعه  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. نداشته باش علومات داوطلبیم

ب ، تبعه همان کشور محسوبوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمایدیک کشور در ثبت  و یا

 می گردد. 

رتی برای جهت انجام خدمات مشو ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 0.2

یا  گماشته شده درحال حاضر کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادطرح، مشخصات، وسایر  هتهی

گراینکه مباشد ) ارائه نمودهتدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر یا  بیشتر از و ارتباط داشتهدرگذشته 

 وقوعدر صورت د. تضاد منافع واقع می گرد (مجاز باشد این دستورالعمل 53آفرهای بدیل طبق ماده 

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع، 

 بانعقد نماید. لست داوطلمحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  0.3

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

 .تضاد منافع نداشته باشند که می باشندرصورتی واجد شرایط تشبثات دولتی د 0.0

قابل قبول اداره باشد ارایه  به شکل کهمکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 0.1

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

و اجناس  -1ماده 

واجد ضمنی   خدمات 

 شرایط 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 1.5

 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیشده در 

تاسیسات صنعتی و  تجهیزات، تولیدات،ماشین آلات، مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطلاح اجناس  1.2

  ل  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد. به شمو هخدمات ضمنی مربوط

 پروسس شده و یا در نتیجهو  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطلاح من 1.3

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

های  شبخ -6ماده 

 شرطنامه
های ذیل می باشد. تمام ضمایم  قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 5های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.5

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

 طرزالعمل های داوطلبی :0بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :5قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3مت قس

 فورمه های داوطلبی  :0قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 

 نیازمندیها جدول  :1قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعلان تدارکات  6.2

صفحه معلومات طوری که در  ویده تقیماً از اداره و یا نماینمس نامه و ضمایم آندر صورتیکه شرط 6.3
شرطنامه و ضمایم آن در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشد ذکر شده، داوطلبی

  بدوش اداره نمی باشد. 

 بررسی نماید. داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.0

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

توضیح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.5

در داوطلبی ( روز 7ر اینکه مطالبه متذکره حد اقل )مطالبه نماید، مشروط ب صفحه معلومات داوطلبی

میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخلال ختم قبل از ( روز در داوطلبی مقید 0باز و )

( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه 3مدت )

 ده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد. را دریافت نمو

 طرزالعمل کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را لازم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحبالاثر تو ادارههرگاه  7.2

 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 20 هماد 2و بند  تدارکات

د، از داوطلب برای اشتراک میتوان دارها امه،پیرامون مندرجات شرطن الاتوجواب به س توضیح و به منظور 7.3

 دعوت نماید.  داوطلبیمعلومات  هصفح در مندرجوقت  محل، تاریخ و قبل ازداوطلبی در هدر جلس

( روز قبل از 3)داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.0

  به اداره تسلیم نماید.  جلسه قبل از داوطلبیاری تاریخ برگز
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 تهیه شده بعد از باتجوادر جلسه و  شده ارایهالات وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.1

  میگردد. ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 1)حد اکثر جلسه درمدت 

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

تعدیل  -8ماده 

 شرطنامه ها
 تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.5

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

 اند ارسال میگردد. 

جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه  داوطلبان برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار داره می تواندا 8.3

 تمدید نماید. دستورالعملاین  20 هماد 2 بند در مطابقت با میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

 داوطلبی
اداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل بوده و  تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب 9.5

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچ  یتدارکات

 بان آفرز - 51ماده 
مشخص گردیده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسلات مربوط به آن به زبان که در  51.5

داره ا ،د و به زبان های دیگر ارایه میگرددسایر اسناد که بخش از آفر می باشاسناد حمایوی و د. درمیگ

 هب آفر، توضیح جهتلزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. در صورت می تواند 

   می گردد. استناد   ارایه شدهترجمه 

اسناد شامل  -55ماده 

 آفر
 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 55.5

، 52 مواددرمطابقت با  قیمت های و جدولاوطلبان ر، فور معلومات اهلیت دتسلیمی آففورمه  -5

 دستورالعمل؛این  51و  50

 ؛ این دستور العمل 25درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛دستورالعملاین  22 مادهدرمطابقت با صلاحیت نامه معتبر کتبی  -3

  ؛دستورالعمل این 56 دهمادرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -0

 57 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارک  -1

 ؛دستورالعملاین 

  31و  58 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛این 

این دستورالعمل  59طبق ماده قرارداد داوطلب جهت اجرای  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  قبولی آفر صورتیدر

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

بدون کدام تغییر خانه پری   (فورمه های داوطلبی ) 0سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 52.5

 ت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.  ا صلاحیشخص بگردیده و  توسط 
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 هفورم - 52ماده 

  تسلیمی آفر و جدول

 قیمت های 

آن را به صورت مناسب طبق اصل  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  52.2

مهر و  از دو بعترتیب  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  موجود درآن با استفاده از فورمه های 

 نماید. تسلیمماینده با صلاحیت( )رئیس، معاون یا ن امضا شخص با صلاحیت

 آفرهای بدیل -53ماده 
 از قبولی معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  53.5

 آن تذکر رفته باشد. 

قیم آفر  -50ه ماد

 و تخفیفات 
یمت باید قهای تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 50.5

 د. درمطابقت با شرایط ذیل باش

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول اقلام و بخش ها تمام قیمت ها برای  50.2

ی ،  قیمت مجموعتخفیفات پیشکش شده بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 50.3

 .  می باشدآفر 

رم )فوآفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی شرط  دون قید وهرگونه تخفیف بمکلف است  داوطلب 50.0

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

د جدی ویرایش سایر اصطلاحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطلاحات 50.1

 هصفحطوریکه در پاریس،  اطاق بین المللی تجارت همنتشر (Incoterms)تجارت  شرایط بین المللی
 تذکر رفته است، می باشد.  معلومات داوطلبی

اینکه در نمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  50.6

سته بل تغییر غیر جوابگو دانطوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قا معلومات داوطلبی صفحه

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

رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر  اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتقیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 در نظر گرفته می شود. 

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت  را به بخش ها ت اداره می تواند تدارکا 50.7

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

میباشد.  قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 5فقره ) 2 جزاقلام شامل هر بخش 

 تخفیف مشروط،  گشائی شوند لب  می تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان بازداوط

  را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد برای عقد 

 اسعار آفر -51ماده 
 لبیمعلومات داوط صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 51.5

 یگر تذکر رفته باشد. طوری د



0011سال مالی مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی  ( قلم9)تهیه وتدارک   

 

6 
 

اسناد  -56ماده 

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

تسلیمی  هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این   0 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 56.5

نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به را خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 0 قسمت  مندرجآفر 

 رایط پنداشته نمیشود. صورت ناقص واجد ش

اسناد  -57ماده 

واجد شرایط  ثبوت

 بودن اجناس و

 ضمنیخدمات 

ور منشآ اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 57.5

درمطابقت با را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  شاملجدول های قیمت  که شاملتولید 

 د.نمایخانه پری  دستورالعمل این  1ماده 

 تثبیت اسناد – 58ماده 

تطابق اجناس و خدمات 

 ضمنی آن

و معیارهای  شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  58.5

با مشخصات اجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر ضم، داوطلب باید مربوط آن

 ه نمایند.یارا (نیازمندی ها جدول) 5قسمت  مندرج معیارات تخنیکی و

 نقشه جات و، نوشته جات میتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 58.2

 و مشخصات تخمینیاعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با مشخصات و معیارات  ضمنی دماتاجناس و خجوابگو بودن  آن و نشان دهنده

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

 نیازمندیها را نیز شامل نماید. 

و سایر ملزومات منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  58.3

 را معلومات داوطلبی هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص درو مدا کارآیی مناسببرای 

 تهیه نماید.

سط ها تو ککتلا وعلایم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 58.0

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

معیارهای  اجناس مطابق با سایر داوطلب می تواندات مندرج را محدود نمی سازد. مطابق معیار

ل بوده و معاد اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نیازکیفی، علایم تجارتی و شماره های کتلاگ 

 نماید.   ارایهاشد را ب مندرج جدول نیازمندیها یا بالاتر از مشخصات

اسناد  -59ماده 

 طلباهلیت داو ثبوت
برای اداره با در نظر داشت  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  59.5

 حالات ذیل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد،  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -5

 که نشان دهنده فورمه های داوطلبی () 0سمت قداوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

رایه ا  را دمی افغانستان باشجمهوری اسلااجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در 

 نماید؛

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

فظ به منظور حتوانمند و مجهز را   صورت میگیرد، باید  نمایندهبا وی قرارداد  عقد تجارتی نداشته و 
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ه ب، طوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته انجام مکلفیت های عرضه پرزه جات و مراقبت، ترمیم و 

   اداره معرفی نماید؛

بر آورده  را (ارزیابی و اهلیتهای معیار) 3قسمت   اهلیت مندرج شرایط از هریکباید داوطلب  -3

 اید. نم

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  59.2

 رعایت موارد زیر می باشد: 

 مشترک باشد؛ رکایشیک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -5

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

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

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود  -0

 ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛ -1

 .ا گردیده استنقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امض -6

( فیصد و شریک 21، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  59.3

ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 01اصلی حد اقل )

لیت را تکمیل ( فیصد معیار اه511و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) باهم جمع می گردد

عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی  نماید.

 .وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شودفرعی در تکمیل معیار ها ت

میعاد  -21ماده 

 اعتبار آفرها
در داوطلبی ت ید. این مددرج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  21.5

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت  ( روز91از ) کمترنمی تواند های ملی 

ن یدر داوطلبی باعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 

 روز بوده نمی تواند.  521از المللی میعاد اعتبار آفر کمتر 

کتبی مطالبه نماید. در  طور از داوطلب آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید توانداداره می  21.2

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

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

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

 آفر تضمین -25ماده 
دون آفر ب تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  25.5

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

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا  معلومات داوطلبی هصفحدر آفرتضمین مقدار  25.2

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

 ارایه گردد. به شکل ضمانت بانکی و پول نقد  -5
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اه نهاد گهر  هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2

ی نهاد مالموقعیت داشته باشد، باید خارج از جمهوری اسلامی افغانستان تضمین آفر  صادر کننده

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

فورمه های ) 0قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کاملا در مطابقت با یکی از فورم های  -3

تیب ، ترمنظور گردیده باشدو یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  (طلبیداو

 گردد. 

با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  ،  این دستورالعمل 25 هماد 1بند  هدایت در صورت تطبیق -0

 باشد.  پرداختقابل 

 داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود. نسخه اصلی آن تسلیم  -1

ز ر ایشتب( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین  21 هماد 2بند مطابقت با میعاد اعتبار تضمین آفر در -6

 .میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد

این دستورالعمل  25( ماده 5در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 25.3

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

 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباش

 دستورالعملاین   00 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 25.0

 .مسترد میگردد  به آنان

 تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: در حالات ذیل  اظهارنامه 25.1

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغییر یا  -5

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

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

 داوطلب برنده؛توسط فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  -0

 به دلیل تخطی در این داوطلبی. در صورت محرومیت داوطلب  -1

بنام  فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  25.6

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

ترتیب   (داوطلبی ه هایفورم) 0 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد شرکای شامل

  گردد. 

  آفرلازم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  25.7

این  21ه ماد 2 الت مندرج بند انصراف نماید. ح اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -5

 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 
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 تضمینامضای قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل این 03ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2

 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین  00 هرا درمطابقت با ماد اجراء

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

ر تذک آن از  معلومات داوطلبی هصفح درمشروط بر اینکه  نماید.اعلام برای عقد قرارداد با همان اداره 

 رفته باشد.  

 امضاء آفر  -22ماده 
ترتیب و عمل این دستورال 55 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.5

به  ه وشد علامه گذاری "کاپی"کلمۀ نماید. بر علاوه کاپی های آفر با علامه گذاری  "اصل"کلمۀ با علامه 

درصورت موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی هصفحتعداد مندرج 

 . اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

نی نماینده قانودد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط باید تایپ گر آفراصل و کاپی های  22.2

  داوطلب امضاء گردد. 

خصیکه توسط ش  هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که 22.3

 شده باشد.  امضاماینده با صلاحیت داوطلب نرا امضا نموده  آفر

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -23اده م

 آفر  مت گذاریو علا
ورت آفر ها در ص یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصاً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.5

 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحهدر آن  تذکر

 مولبه شآن را  یکاپ هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -5

 هده شده باشد، در پاکت های جداگاندستورالعمل اجازه دااین  53 هآفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماد

 ای آفرهحاوی اصل و کاپی پاکت ها بنویسند.  "کاپی"و  "اصل" کلمۀو بالای آنها  سربسته گذاشته

ه صورت ماداین   3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  در داخل یک پاکت گذاشته شوند.

 میگیرد. 

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

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -5

   باشد؛ 20 ماده 5تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -2

و هر نوع توضیحات اضافی  5ماده  5نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند م، نا حاوی -3

  باشد.  معلومات داوطلبی هصفح مندرج 

  باشد.  27ماده  5مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -0
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بازگشایی  مفقود شدن محتویات و ول تعویض/ئمس عدم مهر و علامت گذاری لازم آفر، اداره درصورت 23.3

  قبل از وقت آن نخواهد بود. 

 میعاد  –20ماده 

 هاتسلیمی آفر
 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 20.5

مدید نماید. میعاد تسلیمی آفر ها را ت،  8 لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  20.2

ادامه میعاد تسلیمی تمدید شده در طول مکلفیت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامصورت   در این

  . می یابد

آفر  –21ماده 

 وقت های نا

 رسیده

 د. نمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 21.5

، انصراف -26ماده 

تعویض و تعدیل 

  هاآفر

ا ب سال اطلاعیه کتبی که توسط نمایندهتم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از خ 26.5

صلاحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صلاحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، 

بوده  تعدیل شدهآفر های تعویض، انصراف یا اطلاعیه کتبی توام با تعدیل و یا از آن انصراف نماید. 

 باید:و این اطلاعیه 

ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -5

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

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

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

میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد  در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

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

 نمی تواند. 

 آفر گشایی – 27ماده 
 یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخآفر های دریافت ش اداره 27.5

در  بوطمر ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحه

 

انی شده نش "انصراف" هایی را که با کلمه ایی ابتدا آفردر مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گش 27.2

 اعلام و بدون را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطلاعیهو قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها 

امه صلاحیت نتوام با  "انصراف"باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

موجودیت اطلاعیه انصراف که توام  آفر ها صرف در صورتگردد. انصراف از باشد، باز میارائه شده ن

است. صلاحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، با صلاحیت نامه معتبر باشد، مجاز 

باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده با  نشانی شده "تعویض"ای که با کلمۀ تمام آفر ه

یت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت صلاح توام با "تعویض"کلمۀ 

اطلاعیه تعویض آفر که توام با صلاحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صلاحیت نامه مربوط در جلسه 

نشانی شده، باز و محتویات آن به  "تعدیل"آفر گشایی قرائت میگردد. بعدًا آفر های که با کلمۀ 

تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطلاعیه تعدیل آفر که توام با د. تفصیل خوانده می شو
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صلاحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صلاحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. آفر های 

 باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند. 

  

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

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

د در ارزیابی م جلسه داوطلبی قرائت گردیده باشندآفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 

 نا وقت رسیده باشد.  21ماده  5دد، مگر اینکه مطابق بند نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گر

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری،  27.0

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

 یسه آفرها. ارزیابی و مقاهـ

 محرمیت -28ماده 
هلیت ا بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.5

شاء اف نبایدالی زمان نشر اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادداوطلبان و پیشنهاد ا

 گردد. 

 ،ارزیابی مالی و مقایسه، ارزیابی ابتداییاحل ور اعمال نفوذ در مرتوسط داوطلب بمنظ تلاشهر نوع  28.2

 ردد.وی میگ منجر به رد آفر بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی 

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

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

ارزیابی  - 29ماده 

 ابتدایی 

اداره ارزیابی ابتدایی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می   29.5

 نماید:

 تسلیم داده شده است؛ آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط -5

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

 قابل اعتبار است؛

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

 آفر به صورت درست مهر و امضاء گردیده است؛ -0

 ار دارد؛آفر برای حد اقل مدت لازم اعتب -1

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

 فوق آفر رد میگردد.  29ماده  5در صورت عدم رعایت بند  29.2

 توضیح آفر ها –31ماده 
مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  31.5

، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر ت گرفته و نمیتواند در محتواصور مطابق مندرج در خواست،
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هر نوع توضیح ارایه شده بدون در خواست اداره، قابل اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 قبول نمی باشد. 

جوابگویی  -35ماده 

 آفرها
 دهد. تشخیص میآفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  35.5

با معیارات، شرایط و مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  35.2

 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شوشرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم ا مشخصات 

 ؛درداد داشته باشس و خدمات تحت قراکارایی اجنا یا قابل ملاحظۀ بالای حدود، کیفیت ثیر تا -5

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

 ؛نمایدمحدود  بر خلاف شرطنامه  را

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

ا ی و بعداً با اصلاح انحرافات، استثناتگردیده رد  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 35.3

 قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

عدم انطباق،  – 32 ماده

و از قلم  اشتباهات،

 افتادگی

را که عمده نباشد، مد نظر نمی  آفر در عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.5

  گیرد. 

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

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

فر  اوطلب، آدر صورت عدم ارایه معلومات توسط د ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.

 رد شده می تواند. 

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

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، در صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی -5

عشاری ا لامهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

 هبیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد درقیمت فی واحد

 و قیمت فی واحد اصلاح می گردد؛

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

 یا حاصل تفریق باید اصلاح گردد؛ حاصل جمع

اعتبار خواهد  و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار مبلغ به حروفیان هرگاه تفاوتی م -3

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

 اعتبار خواهد بود. ( فوق مدار2( و )5داشت مندرجات اجزای ) درنظر با ارقام

ی غیر و و تضمین آفروی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  تباهاتاشتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.0

 اجرا می گردد.  25ماده 5بند  ( 2جزء )مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر قابل استرداد دانسته شده

 –30ماده 

 ارزیابی تخنیکی
تمام معیارات و شرایط مشخص با آن تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  30.5

 در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 
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 رایطشتمام با  اتانحراف  یا یریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان این دستورالعمل 58 هماد مطابق اداره  30.2

 می نماید. ررسی بجنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت  مندرج

تبدیل به  - 31ماده 

 اسعارواحد
ا به ر باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 31.5

 معلومات صفحهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحواحد پولی مشخص در 

  ، تبدیل می نماید.داوطلبی

 داخلی حترجی -36ماده 
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.5

این ماده ارزیابی  و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.5 مالی ارزیابی  37ماده 

 میگردند.

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

 تذکر رفته و قیمت معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقلام انجام  -5

 ارایه گردیده؛  50 هرمطابقت با ماددکه  آفر

 ؛35 هماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصلاح تعدیل قیمت بالاثر  -2

 ؛50مادۀ  0قت با بند خفیفات درمطابت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3

 معلومات داوطلبی هصفح مندرجناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  قیمت تعدیل -0

 تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -1

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

بر اجناسیکه در جمهوری توسط داوطلب  پرداختمالیات قابل هر نوع مالیه بر فروش و سایر  -5

 اسلامی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

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

   اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد اسلامی افغانستان تولید شده 

 در صورت تذکر در آفر.برای تعدیل قیمت درجریان اجرای قرارداد،  اضافی  صرفع مهرنو -3

 ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی،50 ج مادهعلاوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.0

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

ا و فکتور ها، روش هباید به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده ، اثرات مقایسه آفر ها

 باشد.  36 ماده 3معیارات باید مطابق بند 

 یمتق ، داوطلبان می توانند برای یک یا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.1

ند بخش را برای بیشتر از یک داوطلب اعطاء خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چ

معیارات ) 3قسمت در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص براینماید. روش ارزیابی 
  مشخص می گردد. تذکر رفته  (ارزیابی و اهلیت
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انجام د. اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نمای 37.6

 مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

آن در  که ازرا لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفتهشرطنامه 

 مقایسۀ آفرها - 38ماده 
دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی  اداره  آفر 38.5

 مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

 زیابیار لزوم صورت در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 38.2

 آمر هب را خویش گزارش ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت ردد،گ تشخیص جوابگو مفصل

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

 مفصل یارزیاب لزوم صورت در و یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی،

  دهد. یقرار م

ارزیابی  -39ماده 

 برنده بعدی داوطلب
بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.5

 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.   داوطلب

 

  صورت میگیرد.  59طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

زیابی، جه اریعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3

 یمتنازلترین قآفر بعدی دارای  و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باگردیده  آفر جوابگو شدنمنتج به غیر 

 انجام می دهد.  

 

 ادارهحق  -01ماده 

برای قبولی یا رد یک یا 

 تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات  01.5

تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی یا موجود 

میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین منافع ملی، مراحل نبوده، مدارک )اسناد( سازش 

 طلبان فسخ نماید.داوتدارکات را بدون مسؤلیت در قبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط  – 05ماده 

 اعطاء

ی توانایارایه نموده و  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 05.5

  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد را

حق  –02ماده 

در تعدیل مقدار 

 زمان اعطای قرارداد 

جدول ) 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 02.5
 صفحهاز فیصدی مندرج  بر اینکه  افزایش یا کاهش دهد. مشروط ،مشخص گردیده (نیازمندیها
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ا و ه هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیاردر برگیرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی معلومات

 شرایط آفر و شرطنامه نباشد. 

اعطای  – 30ماده 

 قرارداد

اوطلبان، در اداره بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات د 03.5

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

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از میارسال 

  آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یمنظوری این کمیسیون، نامه قبول

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای ( روز بعد ازدریافت 51مدت )خلال درداوطلب برنده مکلف است،  00.5 تضمین اجراء -00ماده

ه فورم) 8قسمت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،قرارداد را در مطاب

 می باشد، ارایه نماید. (قرارداد های

الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد ارسال تضمین اجرای فوق  عدم 00.2

 داوطلبمی گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به  آفرتضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را ب بعدی که آفر جوابگو

  اید. داشته، اعطاء می نم

امضای  -01ماده 

 قرارداد
اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء  01.5

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

 به اداره تسلیم نماید. وده و امضا نم بعد از دریافت ( روز51ت )در مد

به  اطلاع -06ماده 

 داوطلبان غیر برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 06.5

 ماید.نمی را مسترد آنان داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر 

همزمان با اطلاع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات،  06.2

در ویب  تدارکات مشخصات اداره و قراردادی، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانون

 ر می کند.سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز می نماید، نش

حق –07 ماده

  شکایت داوطلب
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض  07.5

 ارسال نماید. کمیته بررسی اداریخویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 . تشریح گردیده استزالعمل مربوط روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طر 07.2
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 معلومات داوطلبی هصفح  دوم:قسمت 

دستورالعمل برای در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط  معلومات داوطلبی هصفحتکمیل برای ها  رهنموددر صورت نیاز 

 ترتیب گردیده است.  بشکل ایتالیک داوطلبان 

 یات عمومالف.  

دستورالعمل  1ه ماد

 لبانبرای داوط

 می باشد.  ریاست تدارکات وزارت دفاع ملیاداره 

سال مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی  ( قلم9)تهیه وتدارک  :نام

 0011مالی 

             7200R-G-1400-MOD-62270 :داوطلبی شماره

 می باشد )OTS)Lبخش یک لات یا  شامل  عبارتند از: این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

دستورالعمل  1.1 هماد

 برای داوطلبان
 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  1.4 هماد

 برای داوطلبان

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

www.npa.gov.af 

دستورالعمل   1.1مادۀ 

 برای داوطلبان

 ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 قابل تطبیق نیست

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  3.4مادۀ 

 برای داوطلبان

  شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

 افغانستان - ، کابل51دفاع ملی واقع خواجه بغرا ناحیه  تدارکات وزارت استیرآدرس: 

 https://ageops.net/,  www.npa.gov.af :و یا ویبسایت رسمی اداره تدارکات ملی

 www.mod.gov.afویب سایت وزارت دفاع ملی    -1

دستورالعمل  1.1مادۀ  

 برای داوطلبان

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

 افغانستان - ، کابل51تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا ناحیه  استیرآدرس: 

  ایمیل ادرس:

  کاپی:

 0202012121 شماره تماس:

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

 برای داوطلبان

 .دایر نمیگردد  میگردد:دایر داوطلبی، از طریق ویدیو کنفرانس ذیل  جلسه قبل از

 آدرس حساب الکترونیکی 

 

 

 آفرها هتهیج.  

دستورالعمل  1..1 ماده

 برای داوطلبان

 ارایه گردد.  / پشتو دری آفر به زبان

دستورالعمل  11.1ه ماد

 اوطلبانبرای د

 ه نماید:یداوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارا

 مشابه وهرنوع معلومات و مواد  یپروژه ها ،یاحجام کار ،یمال ییجواز با اعتبار شرکت، توانا

ر د بعد از مهر وامضاء ،یخانه پر قیبطور دق ل،یکه لازم است توسط داوطلبان تکم یگرید

 داوراق متذکره ارائه گرد

 اسناد ثبوت اهلیت 

 آخرین دوره سند تصفیه حسابات مالیات 

 عاجز نبوده و در حالت  ونیداوطلب از پرداخت د نکهیبر ا یتعهد نامه امضاء شده مبن

 باشد. و انحلال قرار نداشته یورشکستگ

 بالاثر تخلف در تجارت در خلال  تیعدم محکوم یتعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبن

 یداوطلب در از اشتراکدو سال قبل 

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

 نماید. سکاشتپ((و امضاء بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف  داوطلب را پس از مهر

 مالکیت ذینفع .55خانه پوری وامضا  فورم نمبر 

دستورالعمل  14.1 ماده

 برای داوطلبان

 فر های بدیل مجاز نمی باشد. ارائه آ

دستورالعمل  11.1 هماد

 برای داوطلبان

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

( 1) 11.3 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 طور ذیل صورت میگرید:  DDPبشکل  انتقال وسایط مورد ضرورتمحل مقصد: 

  ندانی حمایوی مرکز لوژستیک واقع االبسه قوم های دیپو -بیز مرکزی واقع میدان شهر

  میدان وردک

دستورالعمل  11.1 ماده

 برای داوطلبان
 طور ذیل صورت میگرید:  DDPانتقال وسایط مورد ضرورت بشکل  مقصد نهایی:

  مدیریت تخنیکی ریاست عقیدتی وفرهنگی ستردرستیز واقع بالا حصار کابلدیپو 
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 را در قیمت های ارائه شده شان در نظر داشته باشند. BRTالیات داخلی داوطلبان باید نرخ مناسب م

مالیه و غیره عواید دولتی از حواله های قراردادی طبق مقررات و قوانین نافذه کشور وضع و بحساب 
 مربوطه انتقال میگردد.

 مالیات داخلی بالای داوطلبان خارجی نیز قابل تطبیق است.

مراجعه  www.mof.gov.af/taxمالیات در افغانستان به سایت جهت معلومات مزید در باره 

 گردد.

دستورالعمل  11.3 ماده

 برای داوطلبان

  قابل تعدیل نیست: قیمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل

دستورالعمل  11.1 ماده

 برای داوطلبان

 می باشد.  پول افغانی اسعار واحد

به اساس نرخ  یافغان یشده به دالر به واحد پول هیارا یآفرها ،گردد هیارا یبه افغان دینرخ ها با :نوت

 صورت خواهد گرفت. ییافغانستان بانک روز آفرگشا د تبادلهفروش 

دستورالعمل  4..1 ماده

 برای داوطلبان
 .در جدول مشخصات تخنیکی ذکر گردیده است مدت کارآیی اجناس: 

دستورالعمل  1..1 ماده

 برای داوطلبان

 درصورتی که جنس از تولیدات داخلی ارایه نمایند ضروری بوده است. : اجازه نامه تولید کننده

دستورالعمل  1..1ماده 

 برای داوطلبان

 ضروت نیستش: خدمات بعد از فرو

دستورالعمل  1..1ماده 

 برای داوطلبان

 باشد.می  روز )00( نود مدت اعتبار آفر

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 است. لازم تضمین آفر 

   ، ارائه گردد.فورمه های داوطلبی()  0قسمت آفر باید توام با تضمین آفر در فورم شامل 

 .باشد می آفر اعتبار میعاد ختم از بعد روز هشت و بیست حداقل که آفر؛ تضمین اعتبار میعاد

دستورالعمل  11.1ماده 

 ی داوطلبانبرا
    باشد.  می  افغانی (دوصدو دوازده هزار202111 مبلغ)آفر تضمین مقدار  

 

دستورالعمل  11.1 هماد

 برای داوطلبان

را نقض  (2)و  (1)جز  یکی از اقدامات مندرج در پاراگراف های مرتکب اعمال مندرج هرگاه داوطلب

سال غیرواجد شرایط اعلام  دو (2) به مدت هتوسط ادار مربوطاز اعطای قرارداد نماید، حکومت وی را 

 مینماید.

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

 برای داوطلبان

 :به تعدادآفر، اصل  علاوه بر

 ضرورت نیست     یک جلد کاپی آفر 

 اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. ،یاصل وکاپ انیتفاوت م تیدرصورت موجود نوت:

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

ورالعمل دست 14.1ماده 

 برای داوطلبان

 آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند. نبایدداوطلبان 

دستورالعمل  14.1ماده 

 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  14.1ماده 

 برای داوطلبان

 باشند:ذیل می  اضافییم تشخیصیه علا حاوی پاکت های داخلی و بیرونی باید

 نام و آدرس داوطلب در آن درج باشد.  .1

 باشد؛ 22ماده  1عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت با بند  .2

 پروژه  حاوی نام، نمبر تشخیصیه .3

 باشد. آفر گشایی و زمان حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ .2

زم آفر، اداره مسئول تعویض/ مفقود شدن محتویات و رصورت عدم مهر و علامت گذاری لاد .5

  بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود. 

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد 

  آمریت تدارکات اجناس  توجه:

 51تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا ناحیه ریاست  آدرس:

  ادرس: لیمیا

 .باشدیم19/02/1400رخ ؤاز ظهر م قبل 10:00 تساع ا:جل برای تسلیمی آفرهاضرب ال

دستورالعمل  11.1ماده 

 داوطلبان برای

 51تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا ناحیه ریاست تالار آفر گشایی  آدرس:

 سلطانی مایل آغا خص ارتباطی:ش

  آدرس الکترونیکی

 0202612128-0202052020 شماره تماس:

 باشد.یم قبل از ظهر 10:00 ساعت 19/02/1400 تاریخ

 فرها در روزآتصادف نماید  فرها به روز رخصتیآدرصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی : 2نوت

 .گشایی خواهد شدباز همان ساعت تعین شده تسلیم و بعدی کاری در



0011سال مالی مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی  ( قلم9)تهیه وتدارک   

 

20 
 

دستورالعمل   11.1ماده 

 برای داوطلبان

مجاز  دستورالعمل برای داوطلبان 14 هماد 1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

 قابل تطبیق نیست :باشد

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  41.1ماده 

 برای داوطلبان

 .ندبه واحد پولی افغانی تبدیل شوپولی مختلف، باید ارائه شده به واحد های آفرهای 

 است.  د افغانستان بانکبادله تمنبع نرخ 

 یوم آفر گشائی :تاریخ تبادله اسعار

دستورالعمل  43.1ماده 

 برای داوطلبان

 NPA/PPD/C20/1396 شماره متحدالمالمطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات و ترجیحات داخلی 

  تطبیق می گردد.

، ادارات تدارکاتی مکلف اند، جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و به تأسی از ماده هفتم قانون

موارد حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخلی را طور ذیل در پروسه های تدارکاتی  تولیدات داخلی

 خویش، عملی نمایند:
 ( فیصد؛21. تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی؛)5

 ( فیصد؛51خارجی غیر مقیم ) افغانستان در مقایسه داوطلبخارجی مقیم  داوطلب داخلی و لبداوط .2

 (فیصد.1داو طلب داخلی زن در مقیاسه با داوطلب داخلی وداو طلب خارجی مقیم افغانستان ) .. 3

داخلی یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی دارند و  (Joint Venture)خارجی که شرکای داخلی  داوطلب .0

 .( فیصد1خارجی) داوطلباند، در مقایسۀ سایر می باش

کات ماده سوم قانون تدار 3ی مندرج جز این حکم، اشخاص حکم (5در اجرای فقره ) "داوطلب"منظور از  .1

این حکم عبارت از شخصی حکمی است که مالکیت و اسهام  (5فقره ) 3 ءطلب داخلی زن مندرج جزداو است و

 از زنان باشد.  ( فیصد کارکنان آن متشکل11بوده و حد اقل )آن متعلق به زنان 

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

 وسرمایه گذاری، زایی ، افزایش میزان اشتغالاز تولیدات داخلی جهت رشد اقتصادیبه منظور حمایت  ،تاً وعلا

 ه میدارد:را ارائ داخلی تعریف آتیات ازتولید اداره تدارکات ملی حسب ضرورت،

 که ،اطلاق میگردد )جنس/محصول( در پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل مصرف نهایتولیدات داخلی: »

 «( فیصد طراحی وپروسس آن در داخل کشور انجام شده باشد11حد اقل )

 تدارکاتی میباشند: ت مکلف به رعایت مراتب آتی در پروسه هایبا توجه به موارد فوق ادارا

درشرطنامه های خویش  کات،، جهت تشویق افزایش میزان اشتراک تولید کنندگان داخلی درمراحل تداراداره .5

تولید  انهیی تولید ماهانه/ربعوار/ یا سالمعیار حجم معاملات سالانه را برای آنان درنظر نگرفته، بلکه میزان توانا

ر مشابه وی مد نظ کاری تجربهوار یا سالانه خویش منحیث معیار ی ماهانه/ربعتوجه به میزان نیازمند کننده را با

 دهند. قرار

لات محصو ه اسناد ومدارک مبنی بر ظرفیت تولید وعرضه اجناس واوطلب )تولید کننده( مکلف به ارائد ،البته

شده در شرطنامه  اداره در مطابقت با میزان نیازمندی وکیفیت پروسس و تولید طی میعاد مشخص مورد نیاز

ودرصورت لزوم وفق حکم پنجاهم  مدارک فوق را مورد ارزیابی قرارداده ت ارزیابی اسناد وئهی اداره میباشد.

 دهد. معلومات واسناد لازم را در زمینه مطالبه وتحت غور وبررسی قرار طرزالعمل تدارکات،

درآفرخویش نام ومرجع تولید اجناس را  از امتیاز ترجیح داخلی، شدن داوطلبان مکلف اند جهت مستفید .2

نیاز مندرج محصولات مورد  مرجع تولید اجناس و و نام ازداوطلب در آفر خویش درصورتیکه  مشخص سازند،

 تطبیق ترجیح داخلی بالای آفر وی عملی نمیباشد. شرطنامه متذکر نگردد،
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 هشتم قانون تدارکات، و ( ماده چهل5) فقره 5 ءحکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعایت جز (7) طبق فقره .3

د، مدارک وتصدیق نامه های لازم اسنا است داوطلب جهت برخورداری از ترجیح تدارکات از منابع داخلی مکلف

ه مراجع ذیربط اطمینان حاصل نماید، درصورت عدم ارائ طریق ت ارزیابی از صحت وسقم آن ازئه وهیرا ارائ

نه تنها از امتیازات ترجیح داخلی مستفید ئه معلومات غیر واقعی، داوطلب یا ارامدارک مطالبه شده  و اسناد

 چهل و نهم قانون به پروسه محرومیت معرفی میگردد. احکام مادۀبلکه وفق  نگردیده،

داوطلب از امتیاز ترجیح داخلی مستفید وطبقاً قرارداد با وی عقد گردیده، مکلف است اجناس مورد نیاز را از  .0

لی طبق مشخصات ومندرجات قرارداد تهیه واکمال نماید، در غیر اینصورت، اداره طبق احکام قانون منابع داخ

تطبیق جبران خساره و  وطرزالعمل تدارکات در حصۀ وضع جریمه تاخیر، جبران نقض قرارداد، فسخ قرارداد،

 معرفی به پروسه محرومیت اجراآت به موقع را مرعی دارد.

 81/81/8934مورخ/8641صادره نمبر NPA/PPD/C20/1396ارهبه تعقیب متحد المال شم

 نگاشته می شود:

تدارکاتی مکلف اند ترجیح  به تاسی ازماده هفتم قانون وحکم چهارم طرزالعمل ،تدارکات ادارات

تدارکاتاز منابع داخلی را جهت تشویق وحمایت از سرمایه گذاری وتولیدات داخهلی درج شرطنامه های 

رمرحله ارزیابی آفر آن راه دمنط قرار دهند مشروط بر اینکه قیمت آن نسبت به منابع مربوطه نموده ود

 خارجی از حدود فیصدی مندرج طرزالعمل تدارکات تجاوز ننماید.

یش میزان اشتغال زایی وسرمایه علاوتآ بمنظور حمایت از تولیدات داخلی جهت رشد اقتصادی افزا

 تدارکاتی می باشد. تی در پروسه هایموارد آرعایت گذاری ادارات علاوه بر 

اداره لست تولیدات داخلی را که طور مداوم از جانب اتاق صنایع ومعادن افغانستان اتاق تجارت -1

وصنایع زنان افغانستان اداره تدارکات ملی وسایر مراجع ذیربط منتشرمی گردد را درج شرطنامه های 

ار مورد ضرورت در داخل کشور تولید گردد ادارات مربطه نموده درصورتیکه نیازمندی اداره با مقد

 مکلف اند از تولیدات داخلی استفاده نموده از خریداری و تدارک تولیدات خارجی اجتناب ورزند.

اداره می تواند بمنظور اطمینان از صحت وسقم اسناد مدارک وتصدیق نامه های ارایه شده داوطلب 1-

 مراجع فوق الذکر وسایر مراجع ذیربط معلومات حاصل نماید. جهت استفاده از ترجیح منابع داخلی از

مکلف است اجناس داوطلب اکه از امتیاز ترجیح داخلی مستفید وطبقآ قرارداد با وی عقد گردیده -4

مورد نیاز را از منابع داخلی طبق مشخصات ومندرجات قرارداد تهیه واکمال نماید درغیراینصورت اداره 

العمل تدارکات درحصه وضع جریمه تاخیر جبران نقض قرارداد فسخ قرارداد طبق احکام قانون وطرز

 تطبیق جبران خساره و معرفی به پروسه محرومیت اجراات به موقع را مرعی دارد.

درصورتیکه قراردادی از امتیاز ترجیع داخلی مستفید شده اما تولیدات غیرداخلی را اکمال را اکمال -1

فیصدجریمه از قیمت مجموعی قلم یا اقلام مربوطه می گردد ادارات مکلف 11نموده باشد تابع پرداخت 

 شرطنامه وقراردادهای مربوطه خویش نمایند.اند این موضوع را درج 

قرارداد باوی عقد گردیده مکلف است اسناد  داوطلب که از امتیاز ترجیح داخلی مستفید وطبقآ-1

داخلی را از شرکت ها وفابریکه های تولیدی مربوطه مدارک وتصدیق نامه های مبنی بر ارایه تولیدات 

ارایه نمایند در غیر اینصورت پرداخت  مربوطه قرادادی الی ارایه اسناد تصدیق شده معطل قراد داده  

وفابریکه ها ی تولیدی که مستقیمآ قراداد را عقد می نمایند از این حکم مستثنی می شود . شرکت ها 

 .می باشند
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ق  هدیات مندرج ان اطلاعیه از تاریخ صدور نافذ ادارات و واحد های دومی آنها مکلف با ذکر مراتب فو

به رعایت و تطبیق آن میباشد ادارات علاوه بر رعایت مندرجات آن وفق هدایات موادپنجا و سوم پنجاه 

با  تو نهم وشصتم قانون تدارکات در مدیریت مراقبت ونظارت از تطبیق موثر قرارداد ومطابقت تدارکا

 مندرجات قرارداد توجه قرارداد توجه جدی نمایند.

دستورالعمل  41.1ماده 

 برای داوطلبان

 میگردد. اجرا  اقلام مجموع : ارزیابی برای

( فیصد قیمت آفر 1در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

   .ب تجاوز نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد.داوطل

 اجراات میگردد. NPA/PPD/C27/1400مطابق متحدالمال شماره سایر موارد 
 

دستورالعمل  41.4ماده 

 برای داوطلبان

صورت می  تذکر رفته، (ارزیابی و اهلیت راتمعیا ) 9قسمت  درات ذیل که معیاربه اساس تعدیلات 

 گیرد:

 نخیر : سلیمیانحراف درجدول ت -1

 نخیر  :انحراف درجدول پرداخت -2

 نخیر: ، و خدماتی الزامی، پرزه جات اضافهتعویض اجزای عمدمصارف  -3

ر جمهوری اسلامی فر دارایه شده آ خدمات بعد ازفروش تجهیزات موجودیت پرزه جات و -2

 نخیر: افغانستان

   نخیر: تجهیزاتعمر استفاده  درجریانپیشبینی شده عملیاتی و مراقبت  مصارف -5

 بلی شده؛کارآیی و مولدیت ارائه  -0

دستورالعمل  11.1ماده

 ای داوطلبانبر

 قابل تطبیق نیست باید برای هر بخش قیمت جداگانه ارائه نمایند. داوطلبان 

 

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 فیصد 25 : عبارت است مقدار فی قلم که زیاد می گرددفیصدی  حد اکثر

 فیصد 25 :عبارت است مقدار فی قلم که کم می گرددفیصدی  حد اکثر

 اجراات میگردد. NPA/PPD/C27/1400مطابق متحدالمال شماره سایر موارد 

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: شکایات 

 کابل افغانستان.;51تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا ناحیه ریاست  آدرس:
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 یتارزیابی و اهلات معیار: سوم قسمت

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

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

 

 فهرست عناوین 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 36 هماد 5ند ترجیح داخلی )ب .5

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37  هماد 3بند  0)جزء  اضافی اتمعیار .2

 (دستورالعمل برای داوطلبان 37 هماد 1)بند  چندگانهقرارداد های  .3

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39 هماد 2)بند  بعدیارزیابی  شرایط .0
 

 داوطلبان( برای لعملدستورا 36 هماد 0 )بند ترجیح داخلی .0

و درجه بندی آفر ها طور ذیل ترجیح داخلی  اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می نماید. تطبیق 

 صورت می گیرد:

 گروب بندی آفر ها: -5

 متحدالمالمطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات و ترجیحات داخلی (دستورالعمل برای داوطلبان 3061ماده طبق  (5

 اجراآت صورت خواهد گرفت. )تطبیق می گردد. NPA/PPD/C20/1396 شماره

 

 مقایسه آفر ها -2

، قیم آفر های مستفید شونده را به میزان فیصدی ترجیح داخلی نسبت به با نظر داشت میزان ترجیح داخلیاداره  (5

 رد. دنظر می گیت را در مقایسه با سایر آفر ها مقیم اصلی آفرکاسته و این قیم

 پایانی شرطنامه ضم میباشد. قسمتطرح تدارکات در بدل سرمایه گذاری که در   . اضافیرات معیا .2

 

 قابل تطبیق نیست دستورالعمل برای داوطلبان( 37 ماده 1)بند چندگانهقرارداد های .  3 

 آفر( و با نموده )یک قرارداد برای هر ارائه آفرهای دارای نازلترین قیمت راترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره

 نماید.اعطا می ، را بر آورده نماید 0 هفقرمندرج ارزیابی بعدی  رهایمعیا

 :مکلف است اداره

دستورالعمل برای داوطلبان  50ه ماد 7فی قلم طوریکه دربند  کمیتو  بخشفیصدی اقلام فی  یکهئو قراردادها بخش هاصرف  -5
 .نمایدشده است ارزیابی مشخص 

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (5)

 آفر داوطلب پیشنهاد شده است. آن طوریکه در یو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)
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 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 هماد 2)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  0

 ارزیابی بعدی آفر می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،  38ه ماد 5دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از

ده شامل متن ذیل نش شرایطیکهراه اندازی کند. شده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با 39ه را طبق ماد

 ب استفاده شوند:باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطل

 

  توانایی مالی: الف:

 داوطلب باید اسنادی را که با شرایط مالی مندرج ذیل مطابقت داشته باشد، ارائه نماید:

ارائه صورت حساب های بانکی ویا هر سندی معتبر بانکی دیگر  به اثبات رسانند که دارای توانایی مالی حد اقل  باداوطلبان باید 

 باشد: قرار ذیل می

 (0771711) مبلغحد اقل تعهدات داوطلب  سایر (  یا انواع اعتبارات )قرضه(، خالصلغ حد اقل دارائی های سیال )نقدیمب

 باشد افغانی

افغانستان بانک ارائه  تصویب شده از طرف د (  مطابق نمونه تهیه وLine of Criditتمنت بانکی( و یا خط اعتباری )ی)است

 د.نمای

 ری فاقد اعتبار استسایر اشکال خطوط اعتبا

ل ذکر باشد. قاب ها الی ضرب الاجل تسلیمی آفر به داوطلبی اعلانتاریخ دعوت از  (استیتمنت بانکی)ی نقدی ئنوت: تاریخ دارا

 .داست که اسناد ذکر شده باید تحت نام شرکت باش

  : تجربه و ظرفیت تخنیکیب: 

 د: داشته باشند ارائه نمایرا مندرج ذیل یارات تجربه و ظرفیت تخنیکی نشان دهنده بر آورده شدن معداوطلب باید اسنادی را که 

  حد اقل قرارداد مشابه  دو (2)یا  و ، (6869434مبلغ) مشابه را که قیمت آن حد اقل دادقرار یک (1)تطبیق  

 .سال اخیر تکمیل نموده باشد ارایه نمایند 50خلال  را در  افغانی(7082811 )مبلغ

 راردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.تجربه و منابع ق

اندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه همان  طلب،اود توسط های مشابه ارایه شده به منظور محاسبه ارزش پولی قرارداد نوت:

 .سال مالی مد نظرگرفته میشود

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

 ج: حجم معاملات داوطلب:

( 0699948)مبلغحد اقل ( پنج سال اخیر اجرا شده توسط داوطلب 1حد اقل حجم معاملات دو سال داوطلب در خلال )

 می باشد.افغانی 

 دراپور تفتیش وسایر اسناد معتبر ضم آفر گرد
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( فیصد و شریک 21و ج ، هر شریک باید حد اقل ) ، بمعیارات اهلیت داوطلبان برای جز الف برای مطابقت با حد اقلنوت: 

( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و 00اصلی حد اقل )

عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. 500مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )

 مشترک می گردد.

 ریاست پالیسی تدارکات، داوطلبان مکلف اند: NPA/PPD/No.16/1395 شماره بر اساس اطلاعیه  .5

سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی )صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر گاه 

جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره  در حسابات مالیاتی داوطلب تصفیه

 . وزارت محترم مالیه( را ارایه نماید

  : طبق اطلاعیه شمارهNPA/PPD/NO.25/1397 :ریاست پالیسی تدارکات، اداره تدارکات ملی 

 کمیسیون محترم تدارکات ملی، که چنین صراحت دارد:  1397/10/09مؤرخ 3299به تأسی از هدایت مندرج فیصله شماره 

  "منبعد تصدی ها و شرکت های دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی از  تضمینات آفر و اجرا معاف میباشند."

وسه تقنینی تدارکات در پرالبته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبیق و رعایت سایر احکام قانون، طرزالعمل و اسناد 

 های تدارکاتی دولتی می باشند.

  ــماره ــال  ش ــد الم ــق متح ــای  NPA/PPD/No.22/1397طب ــرکت ه ــا و ش ــدارکاتی، تصــدی ه ــای ت ــه ه در پروس

 .دولتی  از ارایه اسناد توانمندی مالی و حجم معاملات معاف می باشد

 ( صفحه سوم 1لب، هیئت ارزیابی میتواند با رعایت بند )بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارایه شده داوط

 ذیلاً اقدام نماید: NPA/PPD/C22/1397متحدالمال شماره 

a.  در صورت که قرارداد به دالر امریکایی عقد گردیده باشد، هیئت ارزیابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه به

فعلی )سال مالی ارزیابی( به واحد پولی افغانی تبدیل، منحیث ارزش نرخ تبادله دالرامریکایی در سند بودجه سال مالی 

 پولی قرارداد مربوط مد نظر قرار می دهد.

 

b.  در صورتیکه قرارداد به واحد پولی افغانی عقد گردیده باشد، هیئت ارزیابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه

د قرارداد، به دالر امریکایی تبدیل و سپس آن را با توجه به نرخ به نرخ تبادله دالر امریکایی در سند بودجه سال عق

تبادله دالر امریکایی در سند بودجه سال مالی فعلی ) سال مالی ارزیابی( به واحد پولی افغانی تبدیل، منحیت ارزش 

  پولی قرارداد مربوط مدنظر قرار می دهد.
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  اره فورمه شم

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 15اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 12اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   13فورمه اجناس/

 غانستان ساخته شده انداسلامی اف در بیرون از جمهوری جدول قیمت برای اجناس وارداتی که                    10فورمه اجناس/

 ازجمهوری اسلامی افغانستان ساخته شده اندبیرون  که در ای وارد شده قبلاً جدول قیمت برای اجناس 11اجناس/فورمه 

 شده انداسلامی افغانستان ساخته  جدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری                  16اجناس/فورمه              

 ضمنی خدمات یل قیمت و تکم جدول 17اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 18اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 19اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  51اجناس/فورمه 

 تیفورم اظهار معلومات مالک  55فورمه اجناس /
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 معلومات داوطلب هفورم

 10اجناس/فورمه 

 { 7200R-G-1400-MOD-62270} داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع0

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونینام }داوطلب:  قانونینام   5.5

 {نام قانونی هر شریک مشترک درج گردد}مشترک:  شریک شرکت هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   5.2

 {نام کشور درج گردد} یا راجستر می گردند: ( راجستر شده اند وJVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  5.3

 {درج گرددسال راجسترداوطلب }سال راجستر داوطلب:   5.0

 {ددرج گرد آدرس مکمل} :قانونی داوطلب در کشور راجستر شدهآدرس   5.1

 داوطلب باصلاحیت ه مورد نمایند معلومات در  5.6

 {صلاحیت درج گردد نام نماینده با}: نام

 {صلاحیت درج گردد آدرس نماینده با}آدرس: 

 {صلاحیت درج گردد ن/فکس نماینده باشماره تلیفو}شماره تلیفون/فکس: 

 {آدرس نماینده باصلاحیت درج گردد ایمیل}ایمیل آدرس: 
 

 نماینده با صلاحیت: امضا نمونه 

 {درج گرددداوطلب  تشخیصیه مالیه نمبر}:   (TIN)داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   5.7
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 ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید: کاپی های اصلی اسناد  5.8

  دستورالعمل   0ه ماد 2بند  و 5ند ب این فورمه در مطابقت به 5اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء
  برای داوطلبان؛

 5مطابقت با بند  درسند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک شرکت های مشترک ،  درصورت 

 ؛دستورالعمل برای داوطلبان  0ه ماد

  طابقت ده فعالیت داوطلب در منهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقلالیت مالی و سند که نشان دهندرصورتیکه

 با قانون تجارت باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 

 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

حروف  قرارداد هاتعداد }: پنج سال اخیر داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.5
 {درج گرددو ارقام 

 {درج گرددارزش به حروف و ارقام }سال اخیر:  5 داوطلب در دو سالحجم معاملات   2.2

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

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی }سال گذشته:  10اکمال عمده اجناس مشابه در جریان   2.0
 { ال تعهد شده را لست گرددتحویلی و اکم

 .  معلومات مالی داوطلب3

ا یمربوط همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی یاتفتیش های  ضرر یا راپور و مفاد حساب بیلانس شیت یاهای مالی یا  راپور  3.5

اده کاپی های آن را د لست مندرجات ذیل را ترتیب}. دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت که  اینها از ترکیبی 
 {ضمیمه کنید

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

 {ه با صلاحیت درج گرددنام نمایند}نام: 

 {ه با صلاحیت درج گرددآدرس نمایند}آدرس: 

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

 {درج گردد باصلاحیت هایمیل آدرس نمایند}یل آدرس: ایم
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 کمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم

 40اجناس/ هفورم

ه شرطنامنباید شامل  شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  تکمیل نمودن فورمه در در یتدارکات هاین یادداشت صرف جهت کمک به ادار
 گردد. شده صادر

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

 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبان

 { 7200R-G-1400-MOD-62270} داوطلبی:شماره 

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

 {رددو تعداد مجموعی صفحات درج گ صفحهه شمار} حاتصف
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک0
 

 {درج گردد نام قانونی داوطلب}نام قانونی داوطلب:   5.5

 {درج گرددنام شریک شرکت های مشترک }مشترک:  داوطلب یکانام شر  5.2

 {، درج گرددآن شرکت های مشترک راجستر شده است کشوریکه در}مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر  5.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  شریک سال راجستر} مشترک: داوطلب یاکشرهر ال راجستر س  5.0

آدرس شریک شرکت های مشترک را }کشوریکه راجستر شده است:  مشترک در داوطلب یاکشر هرآدرس قانونی   5.1
 {ه، درج گرددراجستر شد کشوریکه در

 باصلاحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند  5.6

 {درج گردد صلاحیت با هنام نمایند}م: نا

 {درج گردد صلاحیت با هآدرس نمایند}آدرس: 

 {درج گردد صلاحیت با هشماره های تلیفون و فکس نمایند}فکس:  شماره های تلیفون و

 {درج گرددایمیل آدرس }ایمیل آدرس: 
 

 نمونه امضا نماینده با صلاحیت :
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 {یدئبکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نما}یباشند مذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   5.7

 0ماده  2و  5بند های پاراگراف های فوق، درمطابقت با  5.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه  

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

 طلب در داو استقلالیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیتاوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی دصورتیکه  در

 مطابقت با قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم

 13اجناس/ه فورم

 هنامنباید در شرط اما وقت تهیه شرطنامه میباشد، تکمیل فورمه در در یتدارکاته این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار
 .گرددشده شامل  صادر

ه مربوطواد م واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در به مقاصد تشخیص اهلیت و لذیصفحات  این معلومات باید توسط داوطلبان در

 گیرد. مورد استفاده قرار دولج تهیه شده است در دستورالعمل برای داوطلبان

 { 7200R-G-1400-MOD-62270} داوطلبی:شماره 

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

 {وعی صفحات درج گرددتعداد مجمو  صفحهه شمار} حاتصف
 

 {درج گردداداره  نام مکمل}به:
 

 ه:اینک یمئامضا نموده ایم، اظهارمینمااین فورمه  زیر مایان که در

شماره و تاریخ صدور ضمیمه را }شمول ضمیمه شماره:هیچ ملاحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .5
 نداریم؛ {درج گردد لزوم درصورت

   یک } راضمنی  ناس و خدماتنیازمندیهای اججدول مندرج مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  در می نمائیم کهشنهاد ما پی .2
 م؛ئیاکمال مینما {ضمنی درج گرددمورد اجناس و خدمات  توضیح مختصر در

ام، ارق موعی آفر به حروف وقیمت مج}از: عبارت است ذیل ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در قیمت مجموعی آفر .3
 ؛{درج گردد اسعارهای مربوطه  مختلف و الغمب بیانگر

 :قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود ما درصورتیکه آفر: پیشنهاد شده تخفیفات .0

 قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:........................ (5)

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

 مطابقت در هاجل تسلیمی آفرااز تاریخ  ضرب ال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  21ماده  5 برای میعاد مشخص در بند ما فرآ .1

ل قاببالای ما الزامی و آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاریخ هر داشته و در اعتبار برای داوطلباندستورالعمل   20ماده  2 با بند

 قبول بوده میتواند؛

 58 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان 00ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ موقعب اجرای ، بخاطرادمومی قراردشرایط ع

ملیت داوطلب } کشورهای واجد شرایط دارای تابعیت قرارداد، از بخش گان برای هره فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمول ما .7
نده تهیه کنفرعی و  انشامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردادیملیت شرکای را بشمول 

 می باشیم.{درج گرددگان 

 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  0ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8
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 هماد 3مطابقت با بند  ، درجمهوری اسلامی افغانستان ، تحت قوانینتهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9

 ؛نشده ایم شناختهواجد شرایط  اسلامی افغانستان غیر جمهوریدولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 0

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شده قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .51
 

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

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

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ:
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 گردیده استجمهوری اسلامی افغانستان که قبلًا وارد  بیرون جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در

 داوطلبان برای دستورالعمل 51 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 41اجناس/ هفورم

 5644 یسال مال یمل یاردو ی( قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام ها9وتدارک ) هیته :نام پروژه

  7200R-G-1400-MOD-62270شماره داوطلبی 

5 
2 

 
3 0 1 6 7 

ر
شما

ه
 

 توضیح اجناس
 

ر منبع
شو

ک
ی 

س
حد قیا

وا
 

مقدار حد 

 اکثر

قیمت فی واحد 

پرداخت 

و بیمه  محموله

 {محل مقصود}

ر قیمت مجموعی حد اکث

 فی قلم

6x7=9 

8
 

   6111 متر  یا معادل آنبا کیفیت ایرانی متر 4mض عرربمتر 1mفرش مکیت 

1
 

   4888 متر  یامعادل آنمتر025عرضمتربر1فرش جاینماز زرد تابان وطنی 

9
   688 تخته  یا معادل آن با کیفیت جاینماز یکنفری جریداری نشنل پاکستانی 

6
 

   488 تخته  معادل آن یا با کیفیت متره پاکستانی6جاینماز پالستیکی 

5
 

   1815 عدد  یامعادل آن  با کیفیت آفتابه پالستیکی وطنی

4
 

 برای روی فرشی متر125cmبه عرض طولمتر1mدبل تکه فراشوت 

 معادل آنپاکستانی یا مساجد
   5488 متر 

7
 

 وطنی  یامعادل آن متر  105cmعرضمتربر 1mضخامت ملی8فوم 

  .برای زیرفرشی مساجد
   6888 متر 

1
 

   858 قاب  ویامعادل آن با کیفیت اوقات داردیواری چینائی ساعت

3
 

   15 کیلو  آن. چینائی ویا معادلبا کیفیت سرش مخصوص فرش 

  قیمت مجوعی حد اکثر به حروف وعدد:                                                      
 { درج گردد}نام داوطلب نام داوطلب 

 { ،درج گرددامضا میکند آفررا کهای شخصی }امض:امضای داوطلب 

 {درج گردد }تاریخ :  تاریخ
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 شده و وارد میگرددجمهوری اسلامی افغانستان ساخته  زکه در بیرون ا  جدول قیمت اجناس

 داوطلبان برای دستورالعمل 51 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 46اجناس/ هفورم

 {طلبی  درج گرددداوشماره }   :داوطلبی شماره

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

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

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

جدول  مشخص درضمنی باید با لست اجناس و خدمات  جدول قیمت5ره . لست اقلام در فقمربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمود های  }داوطلب این جدول قیمت را در
 .منطبق باشد ادارهنیازمندیهای 

5 2 3 0 1 6 7 8 9 

شمار
 ه

 

س
توضیح اجنا

 

کشور 
 

منبع 
 

تعداد
واحد 
 

قیمت فی واحد پرداخت 

و بیمه }محل  محموله

 { مقصود

قیمت پرداخت بیمه 

 حموله فی قلمو م

 (0x6)ستون
 

قیمت فی قلم برای انتقالات زمینی و سایر خدمات 

جمهوری اسلامی افغانستان جهت رسانیدن  لازم در

 هصفحدر  شده اجناس به محل مقصد مشخص

 معلومات داوطلبی

قیمت مجموعی فی 

 قلم

 (8+7) ستون

{
شماره
 

قلم
 

درج 
گردد

} 

{
ت 

توضیحا
س درج 

اجنا
گزددد

} 
{

نام کشور تولی
کننده درج  د

گردد
} 

}تعداد 
ذکر  

 گردد{

}.واحد 
فزیکی 
ذکر گر 

 دد{

قیمت فی واحد }
 پرداخت بیمه و محموله

 {درج گردد

قیمت مجموعی }
پرداخت بیمه و 

 محموله درفی قلم
 {درج گردد

قیمت مجموعی } {فی قلم درج گردد مرتبطقیمت }
 {درج گردد قلم

  قیمت مجموعی 

 {رج گردددنام داوطلب }: نام داوطلب 
 {، درج گرددنمایدکه آفر را امضا می امضای شخصی} : امضای داوطلب 

 {تاریخ درج گردد}: تاریخ  
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 گردیده استجمهوری اسلامی افغانستان که قبلاً وارد  بیرون جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در

 داوطلبان برای دستورالعمل 51 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 41اجناس/ هورمف

 {داوطلبی درج گردد شماره}   :داوطلبی  شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

 ضمنیجدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  ( 5 ه )فقر کرد. لست اقلام درد خواهمربوط خانه پری مطابقت با رهنمودهای  داوطلب این فورمه های جدول قیمت را در}
 {منطبق باشد. نیازمندیهادر جدول  ادارهتوسط  شده مشخص

5 2 3 0 1 6 7 8 9 51 55 52 

شماره 
 

س
توضیح اجنا

 

کشور
 

ی
اصل

 

تعداد 
واحد  
 

قیمت فی واحد به 

شمول مکلفیت 

های گمرکی و 

مالیات وارداتی 

 اخت شده، پرد

مکلفیت های 

گمرکی و مالیات 

وارداتی پرداخت 

 شده 

قیمت فی واحد 

فیت مکلخالص 

های گمرکی و 

 مالیات 

 

 خالص قیمت فی قلم

مکلفیت های گمرکی 

و مالیات وارداتی 

 پرداخت شده، 

(0X  8) 

انتقالات زمینی و مصارف

سایرخدمات لازم جهت 

رسانیدن اجناس به 

 مقصد نهایی

 و شفروبر مالیات 

سایر مالیات پرداخت 

شده یا قابل پرداخت 

صورتیکه  فی قلم در

 .گرددقرارداد اعطا 

قیمت 

 مجموعی فی

 قلم  ردیف

( 9 + 51) 
 

{
تعداد اقلام 

درج 
گردد

} 
 

{
س 

ت اجنا
توضیجا

درج گردد
} 

{
س 

ی اجنا
کشور اصل

درج گردد
} 

}تعداد ذکر  گردد{
ی ذکر  

}.واحد فزیک
گر دد
 }

 

قیمت فی واحد }
درج حد درفی وا

 {گردد

مکلفیت های }
گمرکی و مالیات 

فی واحد  در
درج  پرداخت شده

 {گردد

قیمت خالص }
فی واحد مکلفیت 

های گمرکی و 
مالیات حمایوی 

 {درج گردد

قیمت خالص فی }
قلم مکلفیت های 
گمرکی و مالیات 

 {درج گرددوارداتی 

قیمت فی قلم برای }
 انتقالات زمینی و سایر

خدمات لازم در 
اسلامی  جمهوری

 {درج گرددافغانستان 

سایر  فروشات و}
مالیات قابل پرداخت 

صورتیکه  فی قلم در
قرارداد عقد شده 

 {باشد

قیمت }
مجموعی فی 

درج  قلم
 {گردد

  قیمت مجموعی 

  {درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 {دد درج گردامضا میکن  را امضای شخصی را که آفر}امضای داوطلب 
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 جمهوری اسلامی افغانستان ساخته میشوند که در ناسجدول قیمت  اج

 داوطلبان برای دستورالعمل 51 هماد با مطابقت در اسعار –ب  و الف گروپ آفرهای

 44جناس/ا هفورم

 {شرطنامه درج گرددشماره }   :داوطلبی شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

 ضمنیجدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  5 هفقر خواهد کرد. لست اقلام درخانه پری  مطابقت با رهنمود های داده شده }داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را در

 {باشد. یکسان اداره نیازمندیهای جدول مشخص در 

 { درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گرددامضا میکند آفررا کهامضای شخصی }:امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ} :  تاریخ

  

5 2 3 0 1 6 7 8 9 51 

شماره 
 

س
توضیح اجنا

 

تعداد
واحد 
 

قیمت مجموعی   قیمت فی واحد 

 فی قلم 

(3  X 1) 
 

و  انتقالات  مصارف

الی  سایرخدمات لازم 

رسانیدن به مقصد 

 نهایی

مصرف کارگر محلی، مواد خام و 

جمهوری اسلامی  اجزاء اصلی از

 افغانستان

 (1)فیصدی 
 

فروشات و سایر مالیه بر 

فی  قابل پرداخت درمالیات 

قلم درصورتیکه قرارداد عقد 

 شده باشد 

قیمت 

 مجموعی 

(1+ 6 +7 

+8+9  ) 
 

{
شمار

گردده  درج 
} 

{
ت 

توضیحا
س

اجنا
 

گردددرج 
} 

{
تاریخ داده 
ی 

شده تحویل
درج گردد

واحد  } {

فزیکی 

درج  اجناس
 {گردد

قیمت واحد }
محل  تحویل در

 {درج گردد کار

مجموع قیمت }
محل  تحویل در

درج  ر فی قلمکا
 {گردد

درج قیمت فی قلم }
 {گردد

و  محلی، مواد خام مصرف کارگر}
جمهوری اسلامی  داخل از  اجزاء

 فیصدی تحویلی در افغانستان طور
 {قیمت فی قلم محل کار

فروشات و سایر مالیات قابل }
صورتیکه  پرداخت فی قلم در

 {قرارداد عقد شود

قیمت }
مجموعی فی 

درج  قلم
 {گردد

  مجموعی قیمت 
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 / بعد از فروش ضمنیدمات خ لتکمیبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 51 هماد با مطابقت در اسعار
 40اجناس/ هفورم

 {درج گردد دواطلبی شماره}   :داوطلبی شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

 مشخص ضمنی خدمات و اجناس لست با  منطبق باید  ها قیمت جدول ا ستون در اقلام  لست  نماید. تکمیل ذکرشده های رهنمود با مطابقت در  را قیمت جدول های فورمه باید داوطلب}

 {گردد. درج نیازمندیها جدول در اداره توسط  شده

 

5 2 3 0 1 6 7 

شماره 

 خدمات 

انتقالات زمینی و به استثنای توضیح خدمات )

جمهوری اسلامی افغانستان  در سایرخدمات لازم

 (آنهامقصد نهایی  جهت رسانیدن اجناس در

 تاریخ تحویلی در بعمنکشور 

 مقصد نهایی 

 قیمت مجموعی فی خدمت قیمت فی واحد کمیت و واحد فزیکی

 یا تخمیناً( X 6 1)ستون  

ه شمار}
خدمت 

درج 
 {گردد

 منبع کشور} {درج گرددنام خدمات }
درج خدمات 

 {گردد

تکمیل تاریخ }
مقصد  خدمات در 

 { نهایی فی خدمت

 
و نام واحد   یتعداد واحد  اکمال}
 {درج گرددزیکی ف

 قلم قیمت فی}
درج  خدمت

 {گردد

 قیمت مجموعی فی قلم}
 {درج گردد خدمت 

  قیمت مجموعی آفر 

 

  {درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گردد امضا میکند را آفر کهامضای شخصی }امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}تاریخ 

 



0011سال مالی مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی  ( قلم9)تهیه وتدارک   

 

38 
 

 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 18اجناس/ه فورم

 {درج گردد دواطلبی شماره}  :داوطلبی مارهش

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار} حاتصف
 

 {صادر گردد مندرجمطابقت با رهنمودهای  شده در یک بانک راجسترآفر باید توسط تضمین ضمانت بانکی برای  هاین فورم}
 {درج گرددبانک  نام}ما: 

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل }ذینفع: 
 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 
اعلان تحت  {درج گردد نام قرارداد}خود برای اجرای  آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتیماطلاع 

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

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

، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت ه ببدینوسیله  {درج گرددنام بانک }، ما براساس درخواست داوطلب

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

 باشد، بپردازیم:

 تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (5)

 ذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفرداوطلب از پ انکار (2)

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

 فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (0)

 چهل و نهم این قانون مادهمطابق حکم ین داوطلبی به دلیل تخطی در ادر صورت محرومیت داوطلب  (1)

 حالات ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

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

روز بعد از ختم میعاد اعتبار  28( 2) ؛ یاندهامضای قرارداد با داوطلب بر( 5) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

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

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

 

 {درج گردد مسئول مربوطامضای }امضا: 

 

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

 19اجناس/ه فورم
 

 { 7200R-G-1400-MOD-62270}  :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

تاریخ از } سر {سال درج گردد تعداد}از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما قض وجایب تحت شرایط آفر درصورت نمی پذیریم که ما 
 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:{ ددرج گرد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (5)

 لیمی آنتغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تس (2)

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

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده (0)

 .فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (1)

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

 گردد. 

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

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

 {ل درج گرددساو ، ماه روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

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

 01اجناس/ هفورم

 

 {درج گردد دواطلبی شماره}  :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار} حاتصف
 

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

 {اداره درج گرددنام مکمل }به: 
 

 

نام }ه ب {آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد}فابریکه دربا داشتن  {نوع اجناس تولید شده درج گردد}کننده رسمیولید ت{کمل تولید کننده درج گرددنام و آدرس م} ما

 رداد نماید. عقد قراارائه نموده و  {نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد}اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه  {مکمل داوطلب درج گردد

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

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

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

 {عنوان وظیفه درج گردد}وظیفه: عنوان 

 {نام مکمل داوطلب درج گردد}امضا از جانب: 

 {تاریخ امضا درج گردد}تاریخ: 
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 نفعیذ تیفورمه اظهار معلومات مالک

 00/ اجناس فورم

 الف( هدایات:

 آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.این فورم جهت جمع -5

 اون آن( مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید. داوطلب )رئیس یا مع -2

 پری نمایند.و یا کنسرسیوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترک ) -3

 دی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد.قراردا -0

 در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد. -1

رائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و تسلط داشته باشد شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا بالای وجوه و دا طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ -6

و غیر مستقیم، کلی یا جزئی در شخص  بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم

 ا در نفع و ضرر آن شریک باشد.حکمی کنترول و یا در تصامیم آن نقش داشته ی

 فورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی )داوطلب برنده(  در ویب سایت ادارۀ تدارکات ملی توأم با قرارداد نشر می گردد. -7

 این فورم به مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد. -8

 ب( هویت شرکت:

 نام شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

   مرجع صدور جواز فعالیت:   شماره جواز فعالیت:

تاریخ صدور جواز 

 فعالیت:

  
 تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:

  

 سایر: مشخص نمایید: ......................................................    □متشبث انفرادی          □سهامی        □محدود المسئولیت         □تضامنی  ماهیت شرکت:

 شهرت مسئولین شرکت: )رئیس، معاونین و هیئت مدیره(                                                      ج( 
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ره
ما

ش
 

 اسم
اسم 

 پدر

تخلص 

یا نام 

خانواد

 گی

شماره 

 تذکره
 شماره تماس آدرس محل سکونت

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستقیم

 ) 

 بلی / نخیر

دار و فیصدی مق

 سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم 

یا غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

فیصد مقدار

 ی

1                         

2                         

3                         

 شهرت سهامداران: د( 

ره
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص 

یا نام 

خانواد

 گی

شماره 

 تذکره

موقف  شماره تماس آدرس محل سکونت

وظیفوی در 

 شرکت

)در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستقیم

 ) 

 بلی / نخیر

مقدار و فیصدی 

 سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم 

یا غیر 

 تقیم(مس

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

فیصد مقدار

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:
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ره 
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص 

نام یا 

خانواد

 گی

شماره 

 تذکره

نوعیت  شماره تماس آدرس محل سکونت

 مالکیت ذینفع

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

)در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستقیم 

در  -

صورتیکه 

قابل 

تطبیق 

 باشد(

 بلی / نخیر

مقدار و 

 فیصدی سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم 

یا غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

 مقدار

فیصد

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 ی( تعهد نامه:

 این فورم کاملاً حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج شده، طبق احکام قوانین نافذه مسئول واقرار میدارم که تمام معلومات مندرج 

 جوابگو می باشم.

 مهر و امضا: اسم:

 تاریخ: موقف:

 می باشد. این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل
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  نیازمندیها  جدول  - پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .5

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .0

 و معاینات آزمایشات .1

 

 {نیازمندیهاجدول  رتیبیادداشت ها برای ت}

 و جدول تحویل باشد.ات ضمنی خدم، توضیح اجناس حاویحد اقل گردیده و  شرطنامهشامل اداره باید توسط   نیازمندیهاجدول 

درج گردیده  0قسمت  در کهبه خصوص جدول قیمت  قیقد وموثر به صورت  شان یها معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفر فراهم نمودن ل نیازمندیهاجدوهدف از 

، دستورالعمل برای داوطلبان  02ه مطابقت با ماد درمنحیث اساس  جدول قیمتو جدول نیازمندیها ت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، از در صورعلاوه برآن، است، می باشد. 
 استفاده میگردد. 

 مشخص شود:وارد ذیل نظرداشت م با دربدقت یا میعاد تحویل باید  تاریخ

یا اجناس در مبدَا،  ی)تحویل دلالت به (Incoterms2010) بین المللی شرایط تجارت مطابقت با احکام در داوطلبان دستورالعمل برای مفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در .5

 ود؛ وداده ش تحویل هااجناس به انتقال دهنده تحویلی زمانی صورت میگیرد که  )الی کشتی ، انتقال رایگاناجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محمولهمصارف 

 لیتر آف کریدت(تائید  یا گشایش ،)امضای قرارداد تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت های تحویلی اداره  از   .2
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 تحویلی لست اجناس و جدول  .2

0011سال مالی مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی  ( قلم9)تهیه وتدارک نام پروژه:   

 MOD-1400-G-R0072-22706 یشماره داوطلب 

ار
شم

ه
 

 کمیت اجناس توضیح

واحد 

فزیک

 ی

ه صفح مندرجنهایی محل 

 داوطلبی معلومات

 Inco terms)) طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

تاریخ آغاز 

تحویلی 

 اجناس

 تاریخ ختم تحویلی اجناس
 داوطلب ه توسط پیشنهاد شدتحویلی  تاریخ

 {خانه پری گرددتوسط داوطلب }

1 
 ایرانی یا معادل آن5*0ش مکیت فر

 متر 6111

 لیصورت تحو

بعد  یده

وعقد  یازمنظور

 کی یقرارداد ط

قسط درمدت سه 

 یپویماه به د

 یکیتخن تیریمد

 یدتیعق استیر

 یوفرهنگ

ع واق زیستردرست

باالحصار کابل 

وسند  میتسل

جنس را  یمیتسل

 20در مدت 

 نیساعت از مسول

 .دیاموراخذ نما

عد ب یده لیصورت تحو

 یوعقد قرارداد ط یازمنظور

قسط درمدت سه ماه به  کی

 یکیتخن تیریمد یپوید

 یوفرهنگ یدتیعق استیر

واقع بالاحصار  زیستردرست

 یمیوسند تسل میکابل تسل

 22جنس را در مدت 

اموراخذ  نیساعت از مسول

 .دینما

تاریخ تحویلی پیشنهاد شده }
 {داوطلب درج گردد

 متر 4888 یامعادل آن 5*21نی فرش جاینماز زرد تابان وط 2
 

 تخته 688 نشنل پاکستانی یا معادل آن جاینماز یکنفری جریدار 3
 

 تخته 488 متره پاکستانی یا معادل آن6جاینماز پالستیکی  2
 

 عدد 1815  آن امعادلی یوطن یکیآفتابه پالست 5
 

 متر 5488 تکه فراشوت برای روی فرشی مسجدپاکستانی ویا معادل آن  0
 

 متر 6888 وطنی  یامعادل آن برای زیرفرشی مساجد  5*511ملی 8فوم  7
 

 قاب 858 ساعت اوقات داردیواری چینائی ویامعادل آن 1
 

0 

 
 سرش مخصوص فرش چینائی ویا معادل آن

 کیلو 15
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 آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات 

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

 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل 

 (اجرا باشد

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

 هشمار}
درج 
 {گردد

درج واحد فزیکی } {درج گردد اقلام مقدار} {دیحات خدمات ضمنی درج گردتوض}
 {گردد

 {درج گرددتاریخ تکمیل } {درج گردد محلنام }
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 مشخصات تخنیکی .3

 قرار ذیل می باشد.مشخصات تخنیکی اجناس 

 مشخصات تخنیکی خلاصه

ار
شم

ه
 

نام 

 پروژه
 اجناس توضیح

استفاده و مورد 

 کاربرد
 مشخات تخنیکی

1 

ک 
تهیه وتدار

(9
( قلم

 
ی 

ی مل
ی اردو

ت وجزوتام ها
ت قطعا

ضرور
ساجد 

ت م
مفروشا

ی 
سال مال

0
0

1
1

 

 

 ایرانیمتر 4mبرمتر 1mفرش مکیت 

 یا معادل آن 
مساجد اردوی برای 

 ملی

 

درصورتیکه مواد مورد ضرورت 

خالف اوصاف ومشخصات شرطنامه 

ازطرف ذریعه متعهد اکمال گردد

هیئت معینه ومسولین مسترد گردد 

ومتعهد به اسرع وقت درهمان روز 

از دیپو انتقال دهد واجناس مسترد 

(ساعت اکمال واز 20شده درطی)

 .ناغه گی قطعات جلوگیری نماید 

آنعده شرکت هایی که آفر ارایه 

مینمایند مکلف به مطالعه موادات 

مندرج شرطنامه بوده تا از محتویات 

(قلم اجناس فوق 9) ومشخصات

خصوصآ قلم دوم که در یک متر به 

تراکم شانه ونوع مواد  5.21عرض 

ساخت آنرا در آفر های خویش 

شرطنامه وتثبیت احتیاج  گنجانیده 

ضمیمه هذا خود را آگاه نموده بعدا 

 .آفر ارایه بدارند

هیئت معاینه درزمان تخلیه وتحویلی 

دهی جنس به دیپو ازنوعیت ،کمیت 

جنس طبق مشخصات وکیفیت 

 مسولیت دارد.

 

2 

 فرش جاینماز زرد تابان

 // یامعادل آنمتر025متربر1وطنی  

3 
 جاینماز یکنفری جریداری نشنل

 یا معادل آن با کیفیت پاکستانی 

 

 

// 

2 
 متره پاکستانی6جاینماز پالستیکی 

 یا معادل آن با کیفیت 

 

// 

 

5 
 ای با کیفیت آفتابه پالستیکی وطنی

 معادل آن 

// 

0 
 متر1mدبل تکه فراشوت 

125cmمساجدبرای روی فرشی متر 

 معادل آنپاکستانی یا 

 

 

// 

7 
 متر 1mضخامت ملی8فوم 

 وطنی  یامعادل آن متر  105cmبر

  .برای زیرفرشی مساجد

 

// 

1 
 ساعت اوقات داردیواری 

 ویامعادل آن با کیفیت چینائی

 

 

// 

0 
 ا کیفیت بسرش مخصوص فرش 

 آن. چینائی ویا معادل

 

// 

 {گردد درج لزوم صورت در تخنیکی، مشخصات مفصل توضیح} معیارات: و مفصل تخنیکی مشخصات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اجناس باید بداخل بارجامه های منظم و ثابت تحویل داده شود 
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 ضوعه نظامی اگاه سازد تا به همه قوانین نظامی وفا دار بوده از بروز حوادث غیر قراردادی مکلفیت دارد تا تمام پرسونل فنی خود را از مقررات مو

 مترقبه تهدیدات و حریق جلوگیری بعمل آید در غیر آن در صورت بروز همچو حوادث همه خسارات وارده بالای متعهد جبران میگردد.

 نقشه های تخنیکی

 می باشد.  {درددرج گ "نه"یا  "ذیل"}  ترسیمات شرطنامه ها شاملاین 

 {رج نماییدنیز د را ترسیمات صورتیکه اسناد شامل شوند،  لست در}

 

 معاینات و آزمایشات 

 : می گردداجرا ت موظف نهاد مربوطه توسط هیئ ذیل معایناتآزمایشات و 

  بصریتفتیش  

  اجناستفتیش برای تکمیلی مقدار 

 اجناس تفتیش برای مشخصات تخنیکی 

 به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد هادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط سایر تفتیش و بررسی که 
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 تعریفات -5ماده 
 

 اصطلاحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 5.5

 دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.دولت:  -5

ل شموامل اسناد قرارداد به شاست که  هو ادار کتبی میان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2

 میباشد. آناسناد مربوط  و ضمایم، ملحقات

 نامه قرارداد و تعدیلات منضمه آن می باشد. تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد:  -3

قرارداد مشخص  هموافقتنام در است کهقیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -0

 و یا تعدیل گردد. داد تنقیص، تزئید بق مندرجات قرارگردیده و می تواند مطا

 روز تقویمیروز:  -1

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

 قرارداد. مطابقت با شرایط مندرج

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

 نماید.می تهیه  هاداربرای این قرارداد 

تدارک  شرایط خاص قراردادضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهادیستاداره:  -8

 می نماید.

حفظ و  بیمه، نصب، آموزش ومتمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی: -9

 مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد. سایر ومراقبت ابتدائی 

ص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق بالای قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت شرایط خا -51

 ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

تحت این اجناس  از یقسمتحقیقی و یا حکمی است که اکمال  قراردادی فرعی: شخص -55

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

 تدارکات به عهده دارد.

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با کننده: شخص  اکمال -52

 وی عقد قراداد گردیده باشد.

 .مشخص می گردد شرایط خاص قرارداد درمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -53

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

مبین اسناد قرارداد می باشد،  و متمممرتبط،  ضمایم آن کهد و قراردا هدهند تمام اسناد تشکیل 2.5

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

 کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 
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 تقلب و فساد  -3ماده 
ی در مراحل داوطلبی ادفال توسط قرارداجبار و اغ، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.5

 )50اطلاع کتبی به قراردادی در خلال مدت )میتواند با یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، 

شرایط عمومی   31ماده  5قرارداد در روشنی بند  روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ
 قابل تطبیق می باشد.  راردادشرایط عمومی ق 31صورت گرفته و احکام ماده  قرارداد

 :در این ماده معانی ذیل را افاده می نماینداصطلاحات آتی    -5

صورت مستقیم یا  هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد (5)

 های جانب دیگر غیرمناسب کارکرد مستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورتغیر

 ؛تحت تاثیر قرار دهدرا )کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد( 

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

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

 مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

ن و یا میان داوطلبان و ر داوطلبادو یا بیشت: عبارت از سازش میان تبانی (3)

 صد نامناسب به شمول تحت تاثیرابدست آوردن مقکارمندان اداره که به منظور 

 سائرین طرح گردیده باشد؛ اعمال نادرستقراردادن 

رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا تهدید و یا ضرر  :اجبار (0)

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

 مستقیم؛ 

اخلال و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست ایجاد  (1)

 در پروسه تدارکات. 

این ماده گردد،  5اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2

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

 معانی -0ماده 
 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    0.5

 تجارت بین المللیشرایط  0.2

شرایط خاص وجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی واین سند شرایط تجارت بدر  -5
 ندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛مشخص می گردد مشروط بر این که با م قرارداد

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

 استفاده صورت می گیرد.  ، مشخص می گردد شرایط خاص قراردادکه در 

 تمامیت توافق  0.3

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

 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 
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 تعدیل 0.0

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

 و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 0.1

مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت تخفیف،   چگونهاین بند، هی 2با رعایت جز  -5

ها توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید 

ا مجاز رتداوم نقض قرارداد  از جانبین، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده 

  نمی سازد. 

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ  هیا جبران خساراردادن حقوق، صلاحیت ها هر گونه استثنا قر -2

داشته و توسط نماینده با صلاحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و 

 اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 0.6

، این امر شوددانسته تطبیق  قابل غیرملغی یا یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه

 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و منجر به الغا و عدم تطبیق سایر 

 زبان -1ماده 
اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی ترتیب سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  1.5

خص مششرایط خاص قرارداد  میگردد. در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در

ب یگردیده، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترت

آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده 

 به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

ناشی از عدم صحت آن می اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر  1.2

 باشد. 

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت هرگاه  6.5

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

 مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن بدون صلاحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت

 موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند. 

 بودن واجد شرایط -7ماده 
کمال ا کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.5

د، آن کشور ثبت باشکننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در 

 و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند. 
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منشا از کشور واجد شرایط را داشته باشند. س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

ده شاصطلاح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس 

  سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد. ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی و ی

 یه ها اطلاع -8ماده 
هر نوع اطلاع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی  8.5

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

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

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

 قانون نافذ -9ماده 
ین وشنی قوانبوده و تفسیر آن نیز در ر قوانین جمهوری اسلامی افغانستاناین قرارداد تابع  9.5

 صورت میگیرد.  جمهوری اسلامی افغانستان

 حل منازعات  -51ماده 
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تلاش های خویش را برای حل منازعات و اختلافات ناشی از  51.5

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااین قرارداد با استفاده از مذ

به نتیجه مشورۀ دوجانبه  توسطعه یا اختلافات حل مناز روز جانبین در( 28در خلال )هرگاه  51.2

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

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 51.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری  -5

 و ؛نمایندموافقه 

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

تفتیش و بررسی  -55ماده 

 ها توسط حکومت
مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های  اکمال کننده 55.5

ه توجه داشته اکمال کنندفرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرایط  یباشد که عمل جلوگیر

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

 اتاکمال حدود -52ماده 
 می شود. مشخص  نیازمندیها جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  52.5

 و اسناد تحویل -53ماده 

 مربوط
با جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  53.5

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد که  قرارداد شرایط عمومی  33ماده  5رعایت بند 

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

لیت های وومس -50ماده 

 اکمال کننده
و  قرارداد شرایط عمومی 52ماده  مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 50.5

 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد 53در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکمیل 
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 قیمت قرارداد -51ماده 
کننده صورت  شده، به اساس قیمت آفر اکمالو خدمات ضمنی اکمال  پرداخت ها به اجناس 51.5

  از این امر مستثنی است.  شرایط عمومی قراردادمیگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در 

 شرایط پرداخت -56ماده 
شرایط خاص طبق ، (پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 56.5

 صورت میگیرد.  قرارداد

است پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اجناس درخواکمال کننده  56.2

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

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط 31به اکمال کننده در خلال مدت ) پرداخت ها 56.3

 د. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می گردد.  اداره، صورت میگیر

فحه صافغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 56.0
 طور دیگر تذکر رفته باشد. معلومات داوطلبی 

رج شرایط خاص قرارداد نگردد، منددر صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  56.1

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

مالیات و مکلفیت  -57ماده 

 های گمرکی
جمهوری اسلامی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  57.5

مت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از جمهوری مالیات بر معاملات انتفاعی، عوارض، قی

 اسلامی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

مسؤلیت کلی  شده باشد،داخل جمهوری اسلامی افغانستان ساخته  درصورتیکه اجناس در  57.2

ناس به اداره بر عهده عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجتمام مالیات، پرداخت 

 اکمال کننده می باشد. 

معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها اداره تلاش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  57.3

 ، استفاده نماید. کشورفرمایش دهنده در )در صورت موجودیت( امتیازاتیا 

 تضمین اجرا -58ماده 
 51تذکر رفته، اکمال کننده باید در مدت ص قرارداد شرایط خادر صورت ضرورت طوریکه در  58.5

شرایط خاص روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 
  تهیه نماید.  ،قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد  58.2

 می باشد. 

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص اجرا  تضمین 58.3

 یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرایط خاص قرارداد شده 
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( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت 28تضمین اجرا در خلال مدت ) 58.0

 دیگر طورشرایط خاص قرارداد  مگراینکه درمال کننده مسترد میگردد، های ورنتی، به اک

 مشخص شده باشد.

 و نشر حق چاپ -59ماده 
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال  59.5

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

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

 معلومات محرم -21ماده 
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم  21.5

یده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گرد

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

گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از 

ر حد که برای انجام وظایف وی تحت این قرارداد اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف د

نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد قراردادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت 

 اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  21در مطابقت با ماده 

ه منظوریک کمال کننده را به هردریافت شده از ا ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  21.2

 ، اکمال کننده نباید همچوترتیب. به همین نمایدبه این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 

از اجرای این قرارداد، استفاده  غیر مقاصدرا به  اداره ر معلومات دریافت شده ازارقام و یا سای اسناد،

 .نماید

 اده بالای معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد:این م 2و  5های مندرج  بند مکلفیت  21.3

و دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این قرارداد شریک می  اکمال کننده آن معلومات که  -5

 سازند؛

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

ت مده و مالکیمعلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیا -3

 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به رعایت  -0

 محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

ن جانبی رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از نباید هرگونه تعهد دراین ماده احکام  21.0

 ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید. خ قرارداد دررا قبل از تاری

  این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  احکام 21.1
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 عقد قرارداد فرعی -25ماده 
یکه صورت تحت این قرارداد، در فرعی هایقرارداداعطای  مورد در تباً که باید اداره را اکمال کنند 25.5

. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی باشد اطلاع  دهد نگردیدهمشخص  آفر داوطلب  قبلاً در

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

 وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

 را رعایت نمایند. شرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادرعی باید احکام های ف قرارداد 25.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد،  21در صورتیکه قرارداد فرعی الی  25.3

این عمل نقض قانون فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  21یا قرارداد فرعی بیشتر از 

فین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت تدارکات و تعهدات طر

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

 میگردد.  

 مشخصات و -22ماده 

 معیارها
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.5

مشخصات تخنیکی و ستندرد های قابل اکمال تحت این قرارداد باید با اجناس و خدمات  -5

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

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

ا مشخصات یت، می تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیما اکمال کننده -2

که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وی قرار می گیرد با اسناد  سایر

 صدرو اطلاعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

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

 جدول نیازمندیهاد چنین کود ها همانی خواهد بود که در تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدی

مشخص گردیده است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و ستندردها صرف 

قابل اجرا  شرایط عمومی قرارداد  33در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 می باشد. 

و  بسته بندی -23ماده 

 اسناد
منظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی ه بس را طبق قرارداد، اجنا کننده اکمال  23.5

ا، د. بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، سرمنمای رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی می

رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندی باید با در 

  نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقالات و بارچالانی تعیین گردد. 

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

و سایر رهنمود های ارائه  شرایط خاص قراردادقرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

  ت داشته باشد. شده توسط اداره مطابق
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 بیمه  -20ماده 
 که به آسانی پولی واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 20.5

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

 قابل(Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیبا نگهداری و تحویل در مطابقت 

ه ، مگر اینکبیمه شده باشد ،مشخص شده است شرایط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در 

 طوری دیگر ذکر شده باشد.  شرایط خاص قرارداددر 

 انتقال  -21ماده 
صورت (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  21.5

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگر راردادشرایط خاص قاینکه در میگیرد، مگر 

آزمایشات   -26ماده 

 و معاینات 
 معاینات  تمام آزمایشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.5

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

 داد.

در  ،قراردادی فرعی ، اکمال کننده مربوط محلات درلذکر می تواند فوق ا معایناتآزمایشات و  26.2

 شرایطسایر محلات در داخل جمهوری اسلامی اقغانستان که در   یا ومحل تحویل، مقصد نهایی 
این ماده در صورتیکه آزمایش و  3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  خاص قرارداد

کمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیلات و همکاری معاینه در محلات مربوط ا

لازم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون 

 تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. 

شرایط عمومی   26.2 ماده مندرج معاینات آزمایشات و یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3
ف مربوط به همچو حضور را متحمل تمام مصاراداره  اینکهرا خواهد داشت، مشروط بر قرارداد

 شود. 

 ه قبلی که محل و زماناطلاعیمعاینات باشد، با همچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.0

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

یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده وی در جریان معاینه 

 و آزمایش را حاصل می نماید.

نبوده اما بمنظور تثبیت قرارداد درج  را که دریا معاینه  و اکمال کننده هر آزمایش  میتواند از اداره 26.1

و ستندرد های مندرج این قرارداد  با مشخصات تخنیکی  ت مشخصات و کار آیی اجناسمطابق

ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات به قیمت 

قرارداد علاوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت 

جایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد، تعدیلات لازم در تاریخ وانجام سایر اکمال کننده و 

 تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگیرد. 
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 ماید. نمی  ارائه ادارهرا به شات و معاینات راپور نتایج همچو آزمای اکمال کننده 26.6

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

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

یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون 

ه آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کنند

 اطلاعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید. 

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

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

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

 ریمه تاخیر ج -27ماده 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام  27.5

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

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

فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد  51صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 

 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد  31مطابق ماده 

 انتیور -28ماده 
باشد مودلها میجدید ترین  مستعمل و از جدید، غیر اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس 28.5

 دیگری قرارداد طور ، مگراینکه درمی باشند طرح و مواد را شامل درسازی ها و اینکه آنها تمام به

 گردیده باشد.  تصریح

اکمال کننده تضمین  ،ومی قراردادشرایط عم  22ماده  5بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعلاوه  28.2

اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی از  مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از

 دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  

هر بخش در مقصد نهایی که ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا  52ورانتی باید برای مدت  28.3

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا  58تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قرارداددر 

رایط شمگر اینکه در بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 
 طور دیگر تذکر رفته باشد. خاص قرارداد

ونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود اداره بمحض دریافت هر گ 28.0

مطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور ملاحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم 

 میسازد.  

اجناس  ،شرایط خاص قرارداد مندرجمدت در ، اکمال کننده اطلاع از نواقصمحض دریافت  به 28.1

 مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید.  ناقص را  بدون تحمل
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 شرایط خاصدر صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6

نشود، اداره اقدامات لازم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست میگیرد. این  قرارداد

  آثر نمی سازد.   اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را مت

 حق ثبت اختراع -29ماده 
این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.5

اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، علامه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق 

مال به شمول مصارف حقوقی به دلایل ذیل توسط اکموجود در معیاد قرارداد مالکیت و جایداد 

 . می پذیرد

ع آنجا واق کشوریکه محل آن در اجناس در هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -5

 میباشد؛ و

 آنجا تولید شده اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

نباشد و یا معافیت شامل حالات استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج این 

در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، تجهیزات 

 و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد. 

اداره اکمال کننده  این ماده، 5در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2

به طی مراحل دعوی و ادعا به مصرف خود و اکمال کننده اقدام با اطلاعیه کتبی مطلع ساخته را 

  را به مصرف خود انجام می دهد.یا دعوی بمنظور تسویه ادعا نموده و مذاکرات 

طلاع اقدام روز بعد از دریافت اطلاعیه از جانب اداره موفق به ا 28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال 

 کننده دارا می باشد. 

و مذاکره را به درخواست اکمال کننده انجام طی مراحل دعوی  به منظور کمک های لازم اداره  29.0

 پردازد.   داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می 

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، علامه تجارتی، حق نشر  29.1

و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط اداره را  

 به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  

 لیتوومسود حد -31ماده 
 حالات سوء رفتار یا غفلت جرمی: ثنایبه است 31.5

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی کننده  اکمال -5

استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، 

مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع 

 ردد را شامل نگردد؛جریمه تاخیر می گ
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وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت ممج -2

قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف ترمیم یا 

ه تخطی خسارتعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای جبران 

 حقوق حق اختراع نباشد.  

 قوانین و در یریغت -35ماده 

 نافذه مقررات
هشت  بیست و مدتبعد از در صورتیکه دیگری ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 35.5

 ارایدنظامنامه که قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا  تاریخ تسلیمی آفر ( روز قبل از28)

 باشد، تعدیل گردیده یا ملغی ،ب، نشرجمهوری اسلامی افغانستان باشد، تصوی حیثیت قانونی در

حویلی و در تاریخ ت طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات معادل

وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت  قیمت قرارداد ،

 . ت معادل قابل اجرا دانسته نمی شودقبلاً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرا

 حالات غیرمترقبه -32ماده 

(Force Majeure) 
در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حالات غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد تضمین  32.5

 اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از Force Majeureهدف از حالات غیر مترقبه ) 32.2

کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی 

جنگ ها یا انقلابات، آتش  وی نباشد. این حالات می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

می بوده  تحریم حمل و نقل، قرنطینی واگیر، محدودیت های سوزی ها، سیلاب ها، بیماری ها

 تواند. 

در صورت وقوع حالات غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دلایل  32.3

وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده و راه  

نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه اداره  غیرمترقبهد که متآثر از حالات های بدیل اجرای قراردا

 هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. 

 و دستور تغییر  - 33ماده 

 تعدیلات قرارداد
، در هر زمان با صدور اطلاعیه، شرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.5

  حدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید:تغییرات لازم را در م

تحت این قرارداد صرف  صورتیکه اجناس یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزایندر ترسیمات -5

 برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -0

ات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز برای اجرای در صورت که تغییر 33.2

مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیلات لازم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل 
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و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل توسط اکمال 

روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت  28ماده باید  کننده تحت این

 میگیرد. 

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد،  قیم 33.3

موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر 

 طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیلات توسط طرفین معتبر  33.0

 می باشد. 

تعدیل میعاد  -30ماده 

 قرارداد 
 میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در هرگاه در 30.5

 شرایط عمومی قرارداد  53اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

صورت تآخیر و دلایل آن اطلاع می دهد. در گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل

طرزالعمل  د و هشتملزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو

 کات، صورت می گیرد. تدار

، تاخیر توسط  اکمال شرایط عمومی قرارداد  32 مندرج ماده به استثنای حالات غیر مترقبه، 30.2

اد، منجر به وضع جریمه تآخیر در مطابقت با ماده دکننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

این  5ر مطابقت با بند میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد د شرایط عمومی قرارداد  26

  ماده تعدیل گردیده باشد.  

 فسخختم و  -31ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 31.5

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطلاعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد  -5

 را تماماً یا قسماً فسخ نماید. 

 مندرج تمد یا تمام اجناس دربخش یک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (5)

  ، نگردد. شرایط عمومی قرارداد  30هآن طبق ماد هقرارداد یا در مدت تمدید شد

 ؛ یاموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجرای  (3)

زده شرایط عمومی قرارداد  3ال فساد کارانه مندرج ماده قرارداد دست به اعم

 باشد.  

، اکمال شرایط عمومی قرارداد 31ماده  5بند  5مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

در صورت فسخ کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

 خ نشده قرارداد می باشد.اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسقسمی قرارداد 

 سبب افلاسفسخ به  31.5
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در صورت افلاس اکمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با صدور اطلاعیه به اکمال کننده،  -5

قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افلاس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی 

 باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  31.2

اید فسخ نماید. اطلاعیه ب قرارداد را قسماً یا کلاً  ،به اکمال کننده ل اطلاعیهند با ارسامیتوا اداره -5

 مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

مطابق  ،روز بعد از اخذ اطلاعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره یکی از موارد شرایط 

 ذیل را انتخاب می نماید:

 و یاقیم قرارداد؛  شرایط ور مطابقت با بخش د تحویل و تکمیل هر (5)

قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای انصراف از  (2)

که قبلاً توسط اکمال کننده ئیبخش ها مواد و قسماً تکمیل وکه  ضمنیخدمات  اجناس و

 تهیه شده است.

 واگذاری -36ماده 
د، نکرده نمیتوان رارداد را کلًا یا قسمًا واگذاراکمال کننده مکلفیت های خود تحت این ق و اداره 36.5

 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگره اینکه موافق مگر

 منع صادرات -37ماده 
در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.5

 استفاده از تجهیزات، اجنیت وضع شده در اسدمتوجه اداره، جمهوری اسلامی افغانستان و یا محدو

 توانائی اکمال کننده در و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد و

اکمال کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می  دات مندرج قرارداد را سلب نمایدایفای تعه

ها به منظور انجام اکمالات  اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تلاش براینکه سازد، مشروط

   را ارائه نماید.  
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

استناد می احکام ذیل به تناقض  درصورت، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید. خاص قرارداد ذیل شرایط

  گردد. 

شرایط عمومی  ه ماد

 قرارداد
 ومی قراردادشرایط عم موادضمایم  و تعدیلات

شرایط  5ماده  5بند  8جز 

 عمومی قرارداد

 ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی : ادارهنام 

 5ماده  5بند  53جز 

 شرایط عمومی قرارداد

  از: اند عبارت /مقصد نهاییمحل  پروژه

  دیپو مدیریت تخنیکی ریاست عقیدتی وفرهنگی ستردرستیز واقع بالا حصار

 کابل

شرایط  0ماده  2بند  5جز 

 عمومی قرارداد

بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده است.  شرایط تجارتیاصطلاحات  نیامع

ط شرای مانندطرفین تحت آن حقوق و وجایب  شرایط تجارتی ویک اصطلاح  صورتیکه معنی در

 تصریح میگردد. DDPتصریح نگردیده باشد،   )Inco terms(المللیتجارت بین 

شرایط  0ماده  2بند  2جز 

 عمومی قرارداد

 میباشد. DDP2010 (Incoterms) بین المللی تجارت ویرایش اصطلاحات

شرایط  1ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد.   / پشتویدرزبان قرارداد: 

شرایط عمومی  8ه ماد5بند 

 قرارداد

 :می باشدقرارذیل  اداره، آدرس ارسال اطلاعیه ها برای

   آمریت تدارکات اجناس: جهقابل تو

 وزارت دفاع ملی –ریاست تدارکات  : آدرس

 کابل، افغانستانشهر: 

 0202012121تلیفون: 

 ایمیل آدرس: 

 



0011سال مالی مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی  ( قلم9)تهیه وتدارک   

 

63 
 

شرایط  51 هماد 2بند 

 عمومی قرارداد

 ذیل خواهد بود: طور عمومی قرارداد شرایط 51ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 
 

یان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسلامی افغانستان باشد، در صورت بروز منازعه م

به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع می گردد  قبل از ارجاع به محاکم ذیصلاح موضوع

 و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

ن به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به در صورت عدم رضایت یکی از طرفی

 محکمه ذیصلاح راجع میگردد. 

شرایط  53ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

رد مو اسناد}از: ت اند رگردد عباسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می انتقال و جزئیات 
ات انتقالات دریایی، بل انتقال رهمذاک قابل غیر بارگیری، یک بله مانند یک بل قابل مذاکرنیاز، 

تصدیق بیمه، تصدیق جاده ای،  یادداشت حمل ونقلانتقال توسط خط آهن،  هوایی، یادداشت
ورانتی تهیه کننده یا تولید کننده، تصدیق معاینه صورت گرفته توسط یک نهاد تخصصی  معاینه 

  {کننده، و جزئیات انتقال از فابریکه اکمال کننده

 ،دریافت عدم قبل از رسیدن اجناس دریافت خواهند شد، درصورت ادارهذکر توسط اسناد فوق ال

 ل خواهد بود.وولنتیجه مسامقابل هرگونه مصارف با اکمال کننده در

شرایط  51ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 نیستقابل تعدیل  کمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده:اقیمت قابل تادیه برای اجناس 

 

شرایط  56 ماده 5بند 

 عمومی قرارداد

 پرداخت ها به شکل ذیل صورت میگرید:

صورت حساب دهی قیمت جنس اکمال شده بعد ازمنظوری وعقد قرارداد 

رسیدات که ازطریق مدیریت تخنیکی 7م -(و8برویت اسناد اصولی فورم)

ریاست عقیدتی وفرهنگی ستردرستیز به سلسله ریاست تنظیم واداره منابع 

بودیجه وزارت دفاع ملی درموجودیت تخصیص وپول ،ریاست مالی و

 فزیکی ازطریق وزارت مالیه ازبانک مرکزی اجرا میگردد.

شرایط  56ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

ل تطبیق قاب: بپردازد تکتانهاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده  پرداخت بعد از میعاد تاخیر

 نیست

 بیق نیستقابل تط: قابل اجراء تکتانهنرخ 
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شرایط  58ه ماد 5بند 

 عمومی قرارداد

 لازم است.: اجراء تضمین

 قرارداد می باشد.  فیصد از قیمت مجموعی % 7مقدار تضمین اجراء

شرایط  58ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد.  افغانی واحد پولی اجراء به تضمین، نیاز به تضمین اجراصورت  در

 . ارائه می گردد بانک گرانتیبه شکل اء اجر تضمیندرصورت ضرورت، 

شرایط  58ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

تعهدات مندرج قرارداد به اکمال  روز بعد از تکمیل 21در خلال مدت  : تضمین اجراءاسترداد 

 .کننده مسترد میگردد

شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

  و بیرون بسته ها: داخل اسناد دره ارائ بسته بندی، علامه گذاری و

 نام و آدرس داوطلب درج گردد: 

مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی  ( قلم9)تهیه وتدارک نام پروژه: 

 0011سال مالی ملی 

 MOD-1400-G-R0072-22706 یشماره داوطلب 

 تدارکات وزارت دفاع ملی .ریاست توجه: 

 

رایط ش 20ه ماد 5بند 

 عمومی قرارداد

 (Incoterms) پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللیلیت انتقال اجناس، مسوو

 مطابقت با  شرایط تجارت بین المللی صورتیکه در باشد. در، می مشخص شده است

(Incoterms) احکام مشخص بیمه ایکه بالای آن موافقه صورت گرفته است به }ذیل نباشد، طور
 .باشدمی {درج گرددولی واحد پ و  شمول پوشش، مبلغ

شرایط  21ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

مشخص شده  (Incoterms) طوریکه در شرایط تجارت بین المللی لیت انتقال اجناسوومس

 می باشد.  ،است

  دیپو مدیریت تخنیکی ریاست عقیدتی وفرهنگی ستردرستیز واقع بالا حصار

 کابل
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شرایط  26ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 باشد.ینه طور ذیل می و معا یشآزما

 : می گردداجرا ت موظف نهاد مربوطه توسط هیئ ذیل معایناتآزمایشات و 

  بصریتفتیش  

  اجناس مقدارتفتیش برای تکمیلی 

 اجناس تفتیش برای مشخصات تخنیکی 

سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی بودن 

 اطمینان دهداجناس 

شرایط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 میگردد. راه اندازی  تحویلی اجناسمحل  درمعاینه  و آزمایش

هیئت معاینه درزمان تخلیه وتحویلی دهی جنس به دیپو ازنوعیت ،کمیت وکیفیت جنس طبق 

 مشخصات مسولیت دارد.

ذریعه متعهد اکمال درصورتیکه مواد مورد ضرورت خلاف اوصاف ومشخصات شرطنامه  -

گرددازطرف هیئت معینه ومسولین مسترد گردد ومتعهد به اسرع وقت درهمان روز از دیپو انتقال 

 (ساعت اکمال واز ناغه گی قطعات جلوگیری نماید 20دهد واجناس مسترد شده درطی)

شرایط  27ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 

  می باشد.  روزفی  درقیمت مجموعی قرارداد  فیصد (%0.1) جریمه تآخیر

می  ده فیصد قیمت مجموعی قرارداد (%10)حد اکثر رقم پولی جریمه تآخیر یا غیابت الی 

 باشد.

شرایط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 قابل تطبیق نیست :مدت اعتبار ورانتی

 

شرایط  28ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد. ساعت  (20مدت ) :رمیم یا تعویضمدت زمان ت
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 قلم مفروشات مساجد  9 خصوصی شعبه عایده شرطنامه

موردضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی  22716( قلم مفروشاتی مساجد از فصل  9قرارداد تعداد)

5011برای سال مالی   

طعات وجزوتام های مرکزی  وساااحوی اردوی ( قلم مواد مفروشاااتی مساااجد ق9هدف قرارداد:عبارت ازتهیه وتدارک)

 ملی 

 مواد مفروشاتی مساجد مورد ضرورت عبارتند از:

 ایرانی یا معادل آنمتر 4mبرمتر 1mفرش مکیت  5

 یامعادل آنمتر521متربر1فرش جاینماز زرد تابان وطنی  2

 یا معادل آن با کیفیت جاینماز یکنفری جریداری نشنل پاکستانی 3

 یا معادل آن با کیفیت متره پاکستانی6ستیکی جاینماز پال 0

 پاکستانی ویا معادل آنمساجد برای روی فرشی متر125cmمتر1mدبل تکه فراشوت  1

 وطنی  یامعادل آن برای زیرفرشی مساجدمتر  105cmبرمتر 1mضخامت ملی8فوم  6

 چینائی ویا معادل آنبا کیفیت سرش مخصوص فرش  7

 یامعادل آن با کیفیت آفتابه پالستیکی وطنی 8

 ویامعادل آن  با کیفیت ساعت اوقات داردیواری چینائی 9

آنعده شاااارکت هایی که آفر ارایه مینمایند مکلف به مطالعه موادات مندرج شاااارطنامه بوده تا از محتویات  -

تراکم شااانه ونوع مواد  5.21اجناس فوق خصااوصااآ قلم دوم که در یک متر به عرض (قلم 9) ومشااخصااات

شااارطنامه وتثبیت احتیاج ضااامیمه هذا خود را آگاه نموده بعدا آفر  اخت آنرا در آفر های خویش گنجانیده سااا

ارایه بدارند بعد ازمنظوری وعقد قرارداد هیچ نوع تعدیالت دراجناس مندرج شاااارطنامه تثبیت احتیاج قابل 

 پذیرش نبوده مگر درصورت بروز حوادث غیر مترقبه.

حکام قانون وطرزالعمل تدارکات افغانسااااااتان منحیص یک اصاااااال درقراردادها ترجیهات داخلی حسااااااب ا -

محسوب میگردد برای محصوالت وطنی ترجیح ها داده می شود متعهدین که آفر ارایه مینمایند واجناس را 

داخلی نشاااان می دهند مکلف به ارایه اساااناد معتبر کمپنی تولیدی از قبیل جواز کمپنی پروتوکول وهر نوع 

 که بتواند مورد تایید اداره قرار گیرد ضم آفر خویش درآفرگشایی حاضر نماید.اسنادی

 همه رسومات دولتی مطابق قانون دولت به دوش متعهد می باشد. -

 تضمینات وتامینات مطابق احکام قانون وطرزالعمل تدارکات اخذ ،استرداد وضبط میگردد. -

( فقره وحکم طرزالعمل 18( ،)17انون تدارکات )جریماه تااخیر یااعطاالات هرگااه متعهد وحسااااااب ماده ق -

تادارکاات عااماه دررسااااااانیادن اجنااس تااخیر یاا عطاالات نماایاد درمقاابال هرروز عطاالات یاا تاخیر قرارداد 

( افغانی ازمجموع قرارداد عقدشاااده ساااال مالی جریمه بپردازد.ازجانب دیگر حداکثر رقم پولی %1.5مبلغ)

بوده هرگاه جریمه تاخیر به حد اکثرخود برسااد به اساااس پیشاانهاد  (ازحجم قرارداد51جریمه تاخیر الی )%

اداره ومنظوری آمر عطاا،قرارداد فسااااااد میگردد الی زمانیکه اداره تدارکات مشااااااابه را حاصاااااال مینماید 

قرارداد مساااااول جبران خسااااااره می باشاااااد درصاااااورتیکه تاخیراز کنترول قراردادی خارج باشاااااد مطابق 

( قانون 65عمال میگردد ومطاالبه جبران خساااااااره باالی متعهد طبق ماده ) قاانون تادارکاات1(جز 17مااده)

 تدارکات نیز قابل تطبیق میباشد.

درصاااورت که عطالت یا تاخیر خارج ازکنترول اداره وقراردادی بدون قصاااور ویا احتمال آنها صاااورت  -

 گرفته باشد جریمه تاخیرقابل تطبیق نمی باشد.
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( ماده تدارکات ملی واحکام طرزالعمل تدارکات صاااااورت 19قانون ):فساااااد قرارداد طبق فسخخخخخر قرارداد -

 گرفته میتواند.

 متعهد طبق اوصاف شرطنامه ومشخصات به اکمال جنس به اقساط معینه مکلف میباشد. -

درصااااااورتیکه مواد مورد ضاااااارورت خالف اوصاااااااف ومشااااااخصااااااات شاااااارطنامه ذریعه متعهد اکمال  -

ردد ومتعهد به اساااارع وقت درهمان روز از دیپو انتقال دهد گرددازطرف هیئت معینه ومسااااولین مسااااترد گ

(ساااااااعت اکمال واز ناغه گی قطعات جلوگیری نماید در برعکس حال 20واجناس مسااااااترد شااااااده درطی)

 ( این شرطنامه باالی متعهد تطبیق میگردد.51محتویات ماده )

به دیپوی مدیریت صااااااورت تحویل دهی بعد ازمنظوری وعقد قرارداد طی یک قسااااااط درمدت سااااااه ماه  -

تخنیکی ریاسات عقیدتی وفرهنگی ساتردرساتیز واقع باالحصاار کابل تسالیم وسند تسلیمی جنس را در مدت 

 ساعت از مسولین اموراخذ نماید. 20

 ( قانون تدارکات روش باز میباشد.21روش داوطلبی طبق ماده ) -

برویت اسااااااناد اصااااااولی  صااااااورت حساااااااب دهی قیمت جنس اکمال شااااااده بعد ازمنظوری وعقد قرارداد -

رسااایدات که ازطریق مدیریت تخنیکی ریاسااات عقیدتی وفرهنگی ساااتردرساااتیز به سااالساااله 7م -(و8فورم)

ریاساات تنظیم واداره منابع ،ریاساات مالی وبودیجه وزارت دفاع ملی درموجودیت تخصاایص وپول فزیکی 

 ازطریق وزارت مالیه ازبانک مرکزی اجرا میگردد.

دونر یکی ازاقالم متن قرارداد به اساس پیشنهاد اداره مربوطه بعد ازحصول درصورت مساعدت ممالک  -

 امر مقام محترم ذیصالح به فسد قرارداد اقالم کمک شده مخیر است.

ماحول محیط زیسااااات:قراردادی مکلفیت دارد تا تمام پرساااااونل خدماتی خود را به مقررات نظامی آشااااانا  -

ار باشاااد وازمساااایل غیر مترقبه جلوگیری نماید درعکس حال سااااخته بفهماند تابه مقررات موضاااوعه وفاد

 درصورت بروز حوادث همه خسارات وارده به دوش متعهد جبران میگردد.

هرگاه قرارداد به یکی یا چندین شاااارکت طور متحدانه تعلق گیرد حین تحویلی جنس باالی بارجامه جنس  -

 مذکور مارک وکتالک همان شرکت نصب گردد.

فیصد تزئید وتنقیص درقرارداد با درنظرداشت پیشنهاد شعبه عایده  21حکام طرزالعمل %حساب،حکم وا -

 وموجودیت وجوه مالی ومنظوری مقامات ذیصالح صورت خواهد گرفت.

خدمات واقالم که ازطرف دولت تدارکات میشاااااود ازطرف مساااااولین امور خدماتی تساااااهیالت الزم اجرا  -

غرض تحویل دهی مواد آماده ساااازد تا از ضااایاع وقت متعهد جلوگیری ودیپوها  را دایم طبق تثبیت احتیاج 

 گردد.

نقاط تماس دولتی از پروسه آغاز الی ختم قرارداد نقاط تماس دولتی قوماندانی عمومی لوژستیک ،ریاست  -

 عقیدتی وفرهنگی ستردرستیز ریاست اکمال وخریدادی می باشد.

طلبی معیاری کمیساااایون محترم اداره تدارکات ملی باالی شاااارایط عام وخاص قراد داد مطابق اسااااناد داو -

 داوطلبان قابل تعمیل است.

مادت خادمات میعااد قرارداد:شااااااروع قرارداد بعاد ازمنظوری وعقد قرارداد وختم قرارداد بعد از تحویلی  -

 مکمل جنس وتصفیه حساب طرفین انجام می پذیرد.

یپو ازنوعیت ،کمیت وکیفیت جنس طبق مشاااخصاااات هیئت معاینه درزمان تخلیه وتحویلی دهی جنس به د -

 مسولیت دارد.
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -5

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     55اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   52اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    53/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   50/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر2

00اجناس/ فورم  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

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

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:  

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

}نام پروژه یا قرارداد را  تدارکبرای  شما }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{مؤرخ  ارائه شده اطلاع داده میشود که آفر
 طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{، قطعی مجموعی مبلغ به قیمتبنویسید{، 

است. گردیده قبول این اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،   

روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل ( 51لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

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

قت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطاب

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

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

}شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{ :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ   

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

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

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

}تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{ن عقد قرارداد: زما  

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

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

                                                 

 
طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم  پنجم( حکم هشتاد و 5طبق فقره ) 2 

میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه 

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

ه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از ارسال نماید، در صورتیک

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یمنظوری این کمیسیون، نامه قبول
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قرارداد  هموافقتنام  

 02اجناس/ فورمه

 {مربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمودهای  رمه را دراین فو دهداوطلب برن}

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد} به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

 و که منبعد بنام اداره یاد می شود جمهوری اسلامی افغانستان {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل} (5)

 { که دفتر مرکزی آنل کننده درج گرددنام کشور اکما}ت شده تحت قوانین کت ثبکه شر {درج گردد نام اکمال کننده} (2)

 د، عقد گردیده است. یاد میشو "اکمال کننده"منبعد بنام {درج گردد آدرس اکمال کننده}

داوطلب برنده را  فرآ {درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعلان تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

ت قیم"منبعد بنام  که {درج گرددقرارداد  اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با}به مبلغ برای تدارک اجناس فوق 

 ، قبول نموده است. یاد میشود "قرارداد

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

 ت.اسدر نظر گرفته شده  شرایط قرارداد برای آنها که درنمایند  افاده میرا  همان معنیکلمات و اصطلاحات موافقتنامه،  این در -5

 بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد: اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 موافقتنامۀ قرارداد (5)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 و مشخصات تخنیکی( نیازمندیها)به شمول جدول تخنیکی نیازمندیهای  (0)

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (1)

 ادارهاطلاعیه اعطاء توسط  (6)

 {علاوه گرددهرگونه اسناد دیگر }  (7)

این قرارداد بالای سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت   -3

 به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.   اسناد

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -0

 نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصلاح نماید. 

قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات  مبالغنماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -1

 ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

اریخ فوق الی و سر از ت مطابقت با قوانین جمهوری اسلامی افغانستان بوده مینمایند که این موافقتنامه در بدینوسیله جانبین تصدیق

 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد روز، ماه و سال}تاریخ 

 اداره:به نماینده گی از 
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 {اسم درج گردد}اسم: 

 { امضای مقام ذیصلاح}امضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 {اسم درج گردد}اسم: 

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

 {مقام ذیصلاحامضای }امضاء: 

 {شهرت شاهد درج گردد}حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 03اجناس/ فورمه

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

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

 هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"منبعد بنام که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطلاع 
} اکمال را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گرددقرارداد 

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات 

 می باشد. ن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز لازم علاوه برآ

بمجرد دریافت تقاضای  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

ون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بد

  بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

 )الف( آن میباشد. 21ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  781تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

 د{درج گردبا صلاحیت بانک و اکمال کننده  نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 00اجناس/ فورمه

 {نمود ارائه شده خانه پری می نمایدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق ره}

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

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

منبعد بنام  که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نمودیم که  اطلاع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

منبعد بنام قرارداد را که  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"
 عقد نماید. {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمالیاد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

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

بمجرد دریافت تقاضای  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}ه بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نماییم ک اکمال کننده،به درخواست 

کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به 

  شما بپردازیم.

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

 میباشد. اطاق تجارت بین المللی 781تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 {ضا نماینده با صلاحیت اخذ گرددام}

 بانک{ }مهر

 

 

 
 


