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 باز منبع: داوطلبی ازروش

 .ه نمایدئیفر خویش را اراآصوصی والیحه کارداوطلب مکلف است تابعد ازمطالعه شرطنامه خنوت :
 
 

کابل 15خواجه بغرا ناحیه -آدرس اداره  
 

 (MOD-1400-W-C0141-25105) :شماره داوطلبی
 
 

   {بخش1}(:LOTSتعداد بخش ها )
.ز فندسیستیکاا اختیاری {1400سال مالی  پروژه پالن شده جدید عادی بودجه (25105کود)}: بودجه  

( )طلبی:شمارۀ دعوت به داو  
   {1400/   /     }تاریخ صدور:
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 مقدمه

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

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

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

 استفاده قرار می گیرد. 
 

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

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

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

 رت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. اسبق وزا
 

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

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

 

 راجع ذیل قابل دریافت می باشد:این شرطنامه از م قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

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

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

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

 الف. عمومیات

ساحه  -1 ماده

 داوطلبی

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

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

شرایط مندرجات و  صفحه معلومات داوطلبی ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجداوطلب برند 1.2

 تکمیل می نماید.  خاص قرارداد

 : در این شرطنامه 1.3

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

 وسط طرف مقابل می باشد؛تد دریافتی اسنا

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

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

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

که این شرطنامه به منظور امور ساختمانی رای تادیات موجه تحت قرارداد وجوه مالی تعهد شده را ب

  آن صادر گردیده است به کار می گیرد.

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

بع مالی مناسب به اداره با طی مراحل امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منا

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

 می شود، می باشد.

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اندداوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف  اداره، 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

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

 افاده می نمایند: 

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

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

 دهد. 

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

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

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

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

 گردیده باشد.

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

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

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

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

ه مرتکب فساد، تقلب، اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نمایند 3.2

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

 نماید. 

، مراحل تدارکات توسط کارمند ادارهاداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در  3.3

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

( ماده چهل و نهم قانون 1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) 3.4

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

حسابات، یادداشت ها و داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5

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

 نماید. 

داوطلب  - 4ماده 

 واجد شرایط
 

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

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

 می گردد. 

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

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

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

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

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

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

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم  4.3

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

صفحه معلومات مطابق مندرجات دارک تثبیت اهلیت خویش را داوطلب مکلف است شواهد و م 4.4
 .نماید ارائه داوطلبی 
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اهلیت  - 5ماده 

 داوطلب 

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

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

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

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

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

  درج میگردد.  3قسمت اهلیت در 

بر عالوه  در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را 5.3

می  3قسمت شامل ت ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکا2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 

 طور دیگر تذکر رفته باشد: صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در نمایند. 

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

 داوطلب باشد؛ 

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

 ؛سال گذشته 5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -3

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

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

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

که برای اجرای این قرارداد  پرسونل تخنیکیمدیریت ساحه و  کارمنداناهلیت و تجارب  -6

 ؛اختصاص داده می شود

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

 ؛سال گذشته( 5در )مالیاتی 

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

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

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

 آفر های ارائه شده باشد.

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

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

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

 طور دیگر تذکر رفته باشد:  ،لومات داوطلبیصفحه مع. مگر اینکه در رعایت موارد زیر می باشد

 باشد؛برای هر شریک مشترک دستور العمل این  5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر -1

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



7 

 

 

 

 ؛می باشند آنتطبیق قرارداد مطابق شرایط مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -3

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

 ؛ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد

 ؛شریک اصلی صورت میگیردبا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

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

 داراذیل را اهلیت  ی قرارداد، داوطلب باید معیار هایبرای اعطا شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

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

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

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

بمنظور ) صفحه معلومات داوطلبی مندرج د یعاو پیچیدگی معادل در مماهیت  ،اندازه

باشد(  نمودهتکمیل  راامور ساختمانی  فیصد( 70) داوطلب باید حد اقل مطابقت با این معیار

تواند  ( فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی10قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از )

 منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛

صفحه معلومات  تجهیزات مورد نیاز مندرجبه موقع اجاره(  و )مالکیتیک پالن دسترسی  -3
 ؛داوطلبی

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

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛ (3)اقل 

صفحه معلومات که کمتر از مبلغ تذکر رفته در انواع اعتبارات )قرضه(   یاو  السیدارایی های  -5

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

  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

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

 شده می تواند.  نجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبم

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

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

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

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

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

 ات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد. در صفحه معلوم

هر   -6ماده 

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

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

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

 از این امر مستثنی است. صورتیکه مجاز باشد 
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مصارف  -7ماده 

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

بازدید از   -8ماده 

 ساحه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و  ولیت و خطراتئتواند با قبول مسمی  داوطلب 8.1

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

 به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

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

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

 داوطلبی  قسمت دوم: صفحه معلومات  

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   

 2یقسمت هشتم: بل احجام کار  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

توضیح  -10ماده 

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

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

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

توضیح کتبی را به کاری در داوطلبی مقید روز ( 2کاری در داوطلبی باز و )( روز 3درخالل مدت )

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

 منبع درخواست ارسال میگردد. 

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

صفحه ت مندرج در اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وق

                                                 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2
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 دعوت نماید. معلومات داوطلبی،

از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری  10.3

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

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

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

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

 دستورالعمل صورت می گیرد. 

تعدیل  -11ماده 

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

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

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

د به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه اداره می توان 11.3

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

 ج. تهیه آفر ها 

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

اسناد  -13ماده 

 شامل آفر
 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  13.1

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

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -3

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادایر س -6

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

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

احجام کاری را ارائه  مندرج بلمور ساختمانی داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم ا 14.2

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

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

، آفر وی غیر جوابگو صد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید( فی10برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

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

  گردد. 
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سایر مکلفیت و  (BRT)4بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی  ،مالیات محصوالت قابل پرداخت،تمام  14.3

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

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرها و 

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

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

و  آفر اسعار -15ماده 

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

 رفته باشد. طوری دیگر تذکر  صفحه معلومات داوطلبیدر 

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

 د. در آفر ارائه نمایجزئیات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  15.3

میعاد  -16ماده 

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

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

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

  روز بوده نمی تواند. 120میعاد اعتبار آفر بیشتر از 

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

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

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

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

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

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

تضمین آفر  -17ماده 

و اظهار نامه تضمین 

 آفر 

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

 تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

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

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

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

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

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

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

)فورمه های  9قسمت تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج  -3

فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد،  و یا قرارداد و تضمینات(

                                                 
4 Business Reciept Tax 

 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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 ترتیب گردد. 

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

 قابل پرداخت باشد. 

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

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

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

این دستورالعمل مطالبه  17ماده  1در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  17.3

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

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

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

 و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: یقحاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطب در 17.5

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

 این دستور العمل؛ 16

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

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

 دستور العمل؛

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

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

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

، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام باشد JV)) ت مشترکدر صورت که داوطلب شرک 17.6

 باشد.  (JV) داوطلب مشترک

 های آفر –18ماده 

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

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

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

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

 یا ماید.، آفر بدیل را مالحظه می نقیمت باشدنازلترین دارائی ارائه شده 

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

 بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 

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

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

 د.    نارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمای
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شکل و  -19ماده 

 امضاء آفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 این دستورالعمل ترتیب و با 13داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  19.1

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

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

 اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. 

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

این دستورالعمل امضا  5ماده  3ند ب 1در مطابقت با جزء  )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( داوطلب

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

 گردد.     

 نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه هرگونه وسط   19.3

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

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

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

  می گردد. 

 

 تسلیمی  آفرها  د.

تسلیمی،  -20ماده 

مهر و عالمت گذاری 

 آفر 

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

، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر اوطلبیصفحه معلومات دآن در  تذکر

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

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

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

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

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

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

 العمل.  
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دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب  20ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  20.3

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

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

 العجل را ندارد.

  میعاد –21ماده 

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

 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی 

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

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

 میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  

 آفر –22ماده 

 وقت نا های

 رسیده

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

 -23ماده 

انصراف، تعویض 

 ها و تعدیل آفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با  23.1

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

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

 این اطالعیه باید:

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

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

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

 صورت گرفته نمی تواند.    بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر تعدیل آفر هاتعویض یا  23.2

در فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 23.3

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

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

 میگردد. دستور العمل برای داوطلبی  17آفر مطابق ماده 

این ماده دستور العمل پیشنهاد می  با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتداوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 23.4 

 نماید. 

 ایی و ارزیابی  آفر گش هـ.

 گشایی آفر –24ماده 

  ارزیابی و
این دستور العمل در محضر عام در محل،  23اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  24.1

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

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی شایی مربوط در الکترونیکی، روش خاص آفر گ

 

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

قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را اعالم و بدون باز 
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  شدن مسترد می نماید.

آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل )در  هیئت 24.3

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

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

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

این دستور العمل برای  23العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

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

این دستور  24ماده  3جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  رویداداداره  24.4

 العمل تهیه می نماید. 

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

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

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

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

 نماید. 

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

این دستور  34ماده  4پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

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

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

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

 اشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته ب

 آفر توضیح –26ماده 

 ها

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

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

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

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. رد

ارزیابی و   -27ماده 

تشخیص جوابگویی 

 آفر ها 

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

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

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمین آفر می باشد؛ و دارای -3

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرایط -4

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

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

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

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را  -2
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 بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

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

یا  بعداً با اصالح انحرافات، استثنأت آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و  27.3

 قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

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

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

 قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد. 

 تصحیح – 28ماده 

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

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

 ذیل صورت میگیرد: 

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

 بود.

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

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

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

 و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

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

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

 می گردد. 

 در اسعار –29ماده 

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

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

صفحه مگر اینکه در میگردد.  ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و مندرج ادله مشخص شده نرخ مب

 طور دیگر ذکر گردیده باشد.  معلومات داوطلبی

 -30ماده 

ارزیابی و 

 آفر ها مقایسه 
 

آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی اداره  30.1

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

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

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

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

 ورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در ص

 :را طور ذیل تعیین می نمایداداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر  30.1

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

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

میل بدیل در تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تک -3

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

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

 این دستور العمل؛ 23ماده 

حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات  30.2

و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره 

 شود.  گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی

شرایط   47در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده  30.3 

 مد نظر گرفته نمی شود. عمومی قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت  30.4 

 ها تطبیق می نماید.  کاهش هزینه ترکیب تمام بخش 

ترجیح  -31ماده 

 داخلی
 داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. تدارکات از منابع ترجیح  31.1

 و.اعطاء قرارداد

 معیارات – 32ماده 

 قرارداد اعطاء

ا ارایه نموده، مت ارزیابی شده راداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قی 32.1

 اعطاء می نماید.   

 حق –33ماده 

 رد و آفر هر قبول

 آفر تمام یا یک

   ها

این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها  32ماده  علی الرغم 33.1

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

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

 داوطلبان رسانیده شود. 

 – 34ماده 

 و اعطاء اطالعیه

 امضای

 موافقتنامه

  قرارداد

ت داوطلبان، در اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضا 34.1

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

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

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

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

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

رنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب ب 34.2 

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

 ( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید10مدت )
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ویب سایت اداره  ذیل را در ویب سایت خویش،اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات  34.3

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

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 در آفر گشایی؛ قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -3

 ن رد گردیده و دالیل رد آن؛نام داوطلبانیکه آفر هایشا -4

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

 

را داوطلبان غیر موفق دالیل عدم موفقیت آفر خویش در صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 34.4 

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

 ائه می نماید. رعدم انتخاب آفر ا

تضمین  -35ماده 

 اجراء

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 35.1

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

 ، ارایه نماید.شده است 

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک  35.2

بمنظور اجرای  ره که نمایندگیخارجی قابل قبول ادامقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک 

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

 این دستور العمل را برآورده  34ماده  3و بند  35ماده  1بند  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند   35.3 

 میگردد. نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 

دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با  اداره فوراً پس از  35.4

 داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.

پیش  -36ماده 

پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

می از آن تذکر رفته،  شرایط عمومی قراردادخت که در اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پردا 36.1

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

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

مرجع حل  -37ماده 

 و فصل منازعات
    و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد. مرجع حل  37.1

حق  -38ماده 

 شکایت داوطلبان
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا  38.1

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

 مشخص گردیده، ارسال نماید.صفحه معلومات داوطلبی که محل و آدرس آن در   ی اداریبررس
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 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

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

 عمومیات الف.  

دستورالعمل برای  1ماده 

 داوطلبان

 می باشد. { تدارکاتوزارت دفاع ملی ریاست  }اداره 

تهیههوادههاجرایاجحهه جراجه ههی ام یاههوا ههی راجدهها ج ااههیانیی) ا :نااام و شااماره ایاان داوطلباای

(ابههههییاری ههههارادهیههههی ایاملچههههاا ههههیرادقیبههههنادرار اد با ههههی ابیههههلارمههههطاقینلههههوا5 

 امههههه راتهههههتج  یت ااهههههیلادهههههی  اد بههههها اوادی)هههههتج) ادانههههه  ا یهههههاد ا ا اهههههنیااد هههههیب

ا.1400

   می باشد. دریک بخش  وقرارداد

 نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از:

25105)-C0141-W-1400-(MOD 

 { میباشد. پرداخت فی واحدنوع قرارداد }

دستور العمل  1.2ماده 
 برای داوطلبان 

 { روز تقویمی (258)د ازتاریخ عقدقرارداد به میعاد  بع }ور ساختمان ــــــــــــــتاریخ تکمیلی ام
   می باشد. و شرایط شعبه نیازمند مطابق پالن کاری

دستورالعمل برای  1.1ماده 

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

 { 1400مالیسال  پروژه پالن شده جدیدزبودجه ا ختیاریا سیستیکافند (25105)بودجویکود}پروژه 
  .می باشد

دستورالعمل برای  4.1ماده 

 داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 { سوریه وروسی،ایران }

غیرواجد 1395)البته اجناس مورد ضرورت قرارداد ازکشورهای متذکره مطابق به تعهد نامه مالی سال 

 میشود.شرایط پنداشته 

دستورالعمل برای  4.3ماده 

 داوطلبان

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

 دریافت می باشد:

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

دستورالعمل   5.36ماده 

 برای داوطلبان

 :دستور العمل برای داوطلبان 5ماده  3مات مندرج بند در صورت تعدیل معلو

 { "قابل تطبیق نیست" } 

 10جزء  75.3ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

موافقه  واداره تدارکاتی  دهنده : درصورتیکه فرمایشفیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی
 بدهد .اراداد فرعی ازحجم قرارداد را میتواند به قر (بیست فیصد%20 )داشته باشد

                                                 
.در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد 6  
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دستورالعمل برای  5.4ماده 

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

 میباشد:برای داوطلبان 

  {قابل تطبیق است  دستور العمل برای داوطلبان 5.4لست مندرج ماده  }

 دستورالعمل برای 5.5ماده 

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

 { ذیاًل قابل تطبیق استمطابق موادات مندرج }

 1جزء  5.5ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان 
معامالت دوسال داوطلب در خالل پـن  سـال   حجم :C22-PPD-NPA-1397مطابق متحدالمال 

 .باشدباید  افغانی میلیون هفتاد(0،000،0070)اخیر 

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

 2جزء  5.5ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان 
 C22-PPD-NPA-1397مطابق متحدالمال  تعداد پروژه های مشابه: 

افغانی یامجموع میلیون  چهل و هفت(000،00047،تطبیق وتکمیل یک قراردادحداقل  مبلغ )

افغانی می باشد بانوعیت ساختمان میلیون  هشتشصت و (00،0000،86دوقرارداد مبلغ )

 .ده  سال اخیر تطبیق و تکمیل گردیده باشدخالل وپیچدگی مشابه تدارکات مورد نظرکه در

 3جزء  5.5ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

 

 

 

 

 

 

 

 

شررر ت هررای شرراسه پروسرری داوف  رری س  رر  تهیااه میگااردد تجهیاازات ضااروری کااه توسااط داوطلااب 

وسررر د  رایررری گیرررری ساشررری ری سرررورد  یرررا   سال یرررتن سررر د خریررردن سررر د گمرررر  بررری ت یررری اسررر اد

 پروژه سی اش د. 

لیسرررت  یررره شررراسه ساشررر یری  ورررر بررری ساهیرررت و وتیرررت پرررروژه برررادر ور داشرررت  میرررتن ت ررراژن 

  سشخصات تخ ی ی و سایر خصوصیات ال م سی اشد :
 کار. لباسانتخاب - ۱

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

 کارباید مناسب اندام واندازه باشد. لباس -3

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

ارک تجهیزات مدیرتهیه وتد-انجنیران کنترول کیفیت ومصونیت کار)یکنفر( -انجنیر مسلکی )یک نفر( -
رغیرماهرنظربه لزوم دید ساحه کارگ -)انجنیر(یاسرکارگر)یک نفر(  معاون کارگرماهر یعنی  -)یکنفر( 

 .کار

 
 
 

 5جزء  5.58ماده 

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

دراکونت افغانی  میلیون پانزده ( 00،0000،51 ) مبلغ} :C22-PPD-NPA-1397مطابق متحدالمال 

داوطلبان اسناد بانکی شامل )صورت حساب یا اعتبار نامه های بانکی ( خویش {نمبر خویش داشته باشد

 را از تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم معیاد تسلیمی افر اراییه نماید.

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

                                                                                                                                                                                     
  اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد.  7
 .ورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردددر ص8
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 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  10.1مادۀ  

 برای داوطلبان

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

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

سقیم تاسی ات ن ت  الوژی و لوژستیک و ارت دفاع س ی  و یتسعا تدار ات ریاست  }

  {خواجی بغراء واقع گارد سابقی  

 {ساختمای امور تدارکاتامریت }

 {202اتاق 2منزل  جدیدبالک }

 (.0202674385تیلفون  نمبر ساختمانی امور تدارکات آمر نثاراحمد) نصرت(  } 

 { )mod.gov.afes.nasratn@}آدرس الکترونیکی )ایمیل آدرس(

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل برای  12.1ماده 

 داوطلبان

 ارائه میگردد. {  دری یا پشتو }آفر به زبان

دستورالعمل  6جزء  13ماده 

 برای داوطلبان

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

 ورالعمل.این دست 17تضمین افر(درمطابقت با ماده -

 بل احجام کاری قیمت گذاری شده. -

 (.01افرداوطلبی نمبر) ،فورمه تسلیمی -

 ( .02اسناد وفورم معلومات داوطلب) -

 ( :03فورمه نامه قبولی ) -

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

 کاپی جواز شرکت واساسنامه شرکت. -

 لست ماشینری ولست کارمندان کلیدی شرکت. -

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

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

در تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراک  ر عدم محکومیت باالثر تخلفتعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی ب -
 در داوطلبی.

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

ق ثبت وراجستر مالیه، سند تصدیق (طرزالعمل تدارکات یک نقل ازاورا17( حکم )2مطابق فقره)
 دوره. نازتصفیه حساب مالیات اخری

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

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

 ( باید ازطرف شرکت اسکاشتیب گردد.01،02،03جدول قیمت دار بل احجام کاری وفوم های )

 فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع

 خص مسول شرکت مهر وامضا گردد.تمام اوراق شرطنامه توسط ش
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ی داوطلب (طرزالعمل قانون تدارکات درصورتیکه داوطلب درفورم معلومات50(حکم )4مطابق بند)
ن سرمایه مالی وقرارداد های اجرا شده خویش متذکر نگردیده وبه ضم بودن این وازارائه معلومات پیرام

 ه میشود.اسناد نیز اشاره ننموده باشد افران غیر ج.ابگو پنداشت

 09/10/1397(مورخ2993وفیصله شماره )  NPA/PPD/No-25/1397ل شماره متحدالما مطابق -
منبعدتصدی هاوشرکت های دولتی حین عقد قرارداد باادارات دولتی از میسیون محترم تدارکات ملی ک

 تضمینات آفرواجراءمعاف می باشد.

 ترم تدارکات ملی کمیسیون مح29/11/1397(مورخ3112اساس فیصله شماره )به 

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

دستورالعمل  14.4ماده 
 برای داوطلبان

 . } قابل تعدیل نیست{قیم قرارداد 

دستورالعمل 15.1ماده 
 برای داوطلبان

  می باشد.{افغانیواحد پول }اسعار 

دستورالعمل 15.2اده م
 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  16.1ماده 
 برای داوطلبان

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

دستورالعمل برای  17.2ماده 

 داوطلبان
فورمه های قرارداد و   9ه از فورمه تضمین آفر شامل قسمت تضمین آفر با استفاد"آفر شامل
 ."صادر شده باشدتضمینات 

 می باشد. {به شکل تضمین بانکی افغانی  هزار پنجصدو دو میلیون  2500000 مبلغ تضمین آفر 

 مینتض(بیست وهشت روز بیشترازمدت اعتبار افرباشد.)یعنی مدت اعتبار28ضمانت بانکی باید مدت)

(روز باشد. 118)افرحداقل  

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

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

دستورالعمل برای  18.1ماده 

 داوطلبان
   .{ قابل قبول نیستآفر های بدیل } 

دستورالعمل برای  19.1ماده 

 طلبانداو
 .تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند

  {یده و یک کاپی آنها نیز ارایه گردد.گردتمام اسناد دریک نسخه اصلی ارائه } 

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

 ج. تسلیمی آفر ها 
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دستورالعمل   20.1ماده 

 برای داوطلبان

 .رائه آفر ها بصورت الکترونیکی ا

 { قابل قبول نیست} 

 

 1جزء  20.2ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

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

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

رفیعادل ایزج  ااتیدینی اتکنی ا رایا ا انیاییاطاتتج  ی ادعیی)یطا ا}: آدرس

 {دقیماااجحوابغ جءایجوعاگی راایبقواا

  {(202) ( اتاق نمبر2منزل )جدید  بالک}منزل و شماره اطاق: 

 {(شهرکابل افغانستان15ناحیه )}شهر: 

 2جزء  20.2ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

 نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی

(ابهههههییاری هههههارا5نیی) ا تهیهههههوادهههههاجرایاجحههههه جراجه هههههی ام یاهههههوا هههههی راجدههههها ج ااهههههیا 

دهیههههی ایاملچههههاا ههههیرادقیبههههنادرار اد با ههههی ابیههههلارمههههطاقینلههههواد بهههها اوادی)ههههتج) ا

ا.1400دان  ا یاد ا ا انیااد یب ام راتتج  یت اایلادی  ا

(MOD-1400-W-C0141-25105):دارای شماره داوطلبی 

ا

 3جزء  20.2ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

ــت ش  ـــپاک ــدارـ ــاوی هش ــاری  رطنامه ح ــل از ت ــه قب ــازندردد.{03/1400/ 17  }اینک    ب

          

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

قبل (بجه 10:00ازنشراعالن الی ساعت ) :رهاـضرب االجل برای تسلیمی آف

 دراطاق افرگشائی. تدارکات ریاست  17/03/1400ازظهرمورخ

وز رخصتی تصادف نمایدافرهادر روز درصورتیکه تاری  معین شده برای تسلیمی افرها به ر

 فرگشائی تسلیم وافرهابازگشائی  خواهد شد.آبعدی اعتبارازشروع رسمیات تاشروع ساعت 

دستورالعمل   23.3ماده 

 برای داوطلبان

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

 

 آفر گشایی و ارزیابی د.  

  24.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

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

 { ساختمانی تدارکات آمریت تدارکات

 (می باشد. دوشنبه)روز قبل ازظهر، (بجه10:00ساعت ){ 03/1400/ 17: }افرگشائی زمان و تاری 

درصورتیکه تاری  معین شده به روز رخصتی تصادف نمایدافرهادر روز بعدی درهمان ساعت تعین شده 

 بازگشائی  خواهد شد.
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 31.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

ا(.25رجال ار دقییسواتا یتج اای ح ا %اتا یتج ا-1

ا(10م  طا یرارجال ایم  طا یراای ح ادقیماجفغی)سنیراار دقییسوام  طا یراای ح اغی ادقیما %ا-2ا

ا(NPA/PPD/C20/1396د یب ادناتج ییلامیی ه 

ا(د ابیمت.%5رجی لبارجال ازرار دقییسوارجی لبارجال ایرجی لباای ح ادقیماجفغی)سنیر ا-3

(ارج )تایییدنعهتاابوارجمنناو ج رجرراف   ارجال اد ابیمنتاچ نطایین یراای ح ا واام  یرارجال اا حییاطم  ا-4

ا(اد ابیمت.5ر دقییسواایی ام  طا یراای ح ا %

 (اجیناهکمادسنفیتامار.1  رجی لبادیناج)تاص فاجزیک اجزجدنییزج ات حیحادنت جافق ه 

 

 هـ.  اعطا عقد قرارداد

 35.1ماده 
رالعمل دستو

 برای داوطلبان

 تضمین اجرای قابل قبول اداره، تضمین بانکی می باشد. 

یوم ازجانب  (10(   قیمت نهائی قرارداد می باشد، که بعد ازصدور نامه قبولی الی )5%تضمین اجرا قراردادمبلغ)
 ماده میگردد.آداوطلب برنده 

 36.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 . {رانیستقابل اج}پیش پرداخت 

 38.1ماده 
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 {تدارکاتحشمت هللا "لطیفی" رئیس }

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

 {(شهر کابل افغانستان15ناحیه )شهر: }

( روز و یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، داوطلب می تواند 7رائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت )در صورت عدم ا

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

 

 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

  فورمه تسلیمی آفر   01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فورمه نامه قبولی آفر    03/ امور ساختمانی کوچک فورمه
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 تسلیمی آفر فورمه 

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/
 تسلیم می نماید. خویش داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر 

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

  C0141-W-1400-(MOD-(25105 شماره داوطلبی:

 

(ابهههییاری هههارادهیهههی ایاملچهههاا هههیرادقیبهههنادرار اد با هههی ا5تهیهههوادهههاجرایاجحههه جراجه هههی ام یاهههوا هههی راجدههها ج ااهههیانیی) ا  } :تااادارکاتعناااوان 

ا.1400وادی)تج) ادان  ا یاد ا ا انیااد یب ام راتتج  یت اایلادی  ابیلارمطاقینلواد با ا

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

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

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

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

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

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

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

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

 و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست. ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت 
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می  یبات داوطلصفحه معلوم تضمین آفر مندرج یا اظهار نامه در صورت لزوم تضمین آفرو میعاد اعتبار در مطابقت با وسیله تصدیق می داریم که این آفر ما بدین

 باشد.

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

جرای بموقع قرارداد فراهم می ، بخاطر ا دستورالعمل برای داوطلبان 35ماده  1بند  قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با آفرماهرگاه 

 نمائیم؛

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

 باشیم. 

داریم. ، ندستور العمل برای داوطلبان 4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

دستور العمل برای  4ماده  4و  3ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 

شناخته نشده ایم. ، محروم داوطلبان  

 {                       نام : }

 {                       وظیفه: }

   }                       {تاریخ:                                    امضاء:

 

 

 

                           
 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/

ستور العمل برای د 5این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده 

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

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

 لومات تجدید شده را درج نماید. باید صرف مع
 

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .1

 {                                } حالت حقوقی داوطلب: 1.1

 {                                          } محل ثبت:

 {                                      }: آدرش تجارتی

 {                        }: صالحیت نامه امضا کننده آفر

}              {صفحه معلومات داوطلبی درج گردد 5ماده  5بند  1تعداد مطابق به جزء }حجم معامالت ساختمانی اجرا شده در جریان  1.2
 می باشد.  {                           }سال گذشته، به مبلغ {
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 2تعداد مطابق به جزء }جریان  شده منحیث قراردادی اصلی درتعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا  1.3

جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند 

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

  

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

 {می باشد.عالوه گردد

 

 

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

  نمایند.

 

 

 

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.6

 ماده 1بند  ودستور العمل برای داوطلبان  5ماده  5بند  4ک ضمیمه گردیده و نیز به جزء تکمیل گردد. معلومات بیوگرافی

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

نام طرف قرارداد و شخص  پروژه و کشور نام 

 ارتباطی

نوعیت امور ساختمان 

تکمیل شده و سال تکمیل 

 آن

 ارزش مجموعی قرارداد

   

 

   

  

 

  

تشریح تجهیزات بشمول  نام تجهیزات   

)تاریخ ساخت و مدت 

 کارایی(

 حالت تجهیزات 

)جدید، خوب، کهنه، و 

 تعداد قابل دسترس(

ملکیت، کرایه، و یا خرید 

با ذکر طرف های مقابل 

 کرایه و خرید
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 تعداد سالهای تجربه کاری نام  وظیفه    

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 فهاین وظی

 

 

   

 7جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده }قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.7

دستورالعمل برای داوطلبان به ضم  10جزء  5.3ماده  با درنظر داشت می باشند.{شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد

   آفر خویش  نمیاند.  بودن اسناد الزم اشاره و اسناد را ضم

تعداد سالهای تجربه  نام  وظیفه    

 کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

 

 

 

   

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

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

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

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

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

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

            )                                            ( 

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل }اری مرتبط به داوطلب:معلومات در مور دعوی حقوقی ج 1.11
 {گردد

 مبلغ منازعه  دلیل منازعه  طرف های دیگر  
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 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده:  1.12

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

 ( JVشرکت مشترک ) .2

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

 برای شرکت مشترک ارائه گردد.  1.11معلومات مندرج  2.2

 صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.  2.3

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

 گردد:

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

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

 شرکا می باشد؛

 تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد. (3)

 نیازمندیهای اضافی  .3

 را ارائه نماید.  صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  3.1

 {                  }نام : 

 {                  }وظیفه: 
 تاریخ:                        امضاء:

 

 

 9نامه قبولی آفرفورم 

 03فورمه امور ساختمانی کوچک/

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

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

 آدرس: }مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه{

 {                         }: شرکت برنده که صادرمیشود ونمبرجواز ان به

                                                   

                                                                           {                                                                     }: داوطلب  آدرس

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

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

 منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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}تاریخ را به  شود که آفر ارائه شده مؤرخاین نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع داده می
ه درمطابقت با طوریک }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{،به قیمت قطعی مجموعی مبلغ }نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{، برای تدارک  شمایسید{ ترتیب روز، ماه و سال بنو

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

فتاد ( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم ه10ردد الی مدت ده )لذا از شما تقاضا میگ

م قانون د، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهو هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایی

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

(ابهههییاری هههارادهیهههی ایاملچهههاا5تهیهههوادهههاجرایاجحههه جراجه هههی ام یاهههوا هههی راجدههها ج ااهههیانیی) ا  }:مشخصاااات تااادارکات/ قااارارداد

ابا ههههی ابیههههلارمههههطاقینلههههواد بهههها اوادی)ههههتج) ادانهههه  ا یههههاد ا ا اههههنیااد ههههیب امهههه راتههههتج  یت ااههههیلادههههی   ههههیرادقیبههههنادرار اد 

ا.{ا1400

 C0141-W-1400-(MOD-(25105شمارۀ تشخیصیه تدارکات: 

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

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

 مقدار تضمین اجرای قرارداد: }5 فیصد ازحجم نهائی قرارداد{

{ 1400/  /   }زمان عقد قرارداد:   

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

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

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاری 10

 

 

 سمت چهارم:  شرایط عمومی قراردادق

 رفین قرارداد میطمکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های  یک سند ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده }شرایط عمومی قرارداد،
  باشد.

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

 نیز استفاده میگردد.  

 الف: عمومیات

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

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

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

مدیر پروژه در مطابقت به بند  توسط تصدیق شده یتاریخ تکمیل امور ساختمانتاری  تکمیل:  -3

 شرایط عمومی قرارداد.  55ماده  1

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

                                                 
 .منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  10
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می  شرایط عمومی قرارداد  3ماده  2بند مندرج  قرارداد شامل اسناد  است. ساختمان 

 باشد. 

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

 باشد. 

  به اداره تسلیم گردیده است.  داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : فر قراردادیآ -6

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

 باشد. 

 ویمی می باشند.روز تق: روز -8

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

 موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 

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

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

 قراردادی صادر میگردد. 

شرایط   35ماده  1اسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند محقابل : میعاد میعاد رفع نواقص -12

 از آن تذکر رفته است.  خاص قرارداد

دیر پروژه بمنظور توسط مو تآئید شده : در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده نقشه ها -13

 اجرای قرارداد می باشد.

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

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

 ساحه کار فراهم میگردند.  

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

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

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

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

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

 استفاده میگردد. 

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

 بیولوژیکی باشد. 

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

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

  را باشد. ی را دامدیریت قرارداد امور ساختمان
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21- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

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

شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت : ساحه بررسیگزارش  -23

 سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

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

 شده توسط مدیر پروژه می باشد. 

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

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

از امور ساختمانی  که با قراردادی جهت اجرای بخش : شخص یا شرکتقراردادی فرعی -26

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

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

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

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

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

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

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

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

 نگردد.

 تفسیر -2ماده 

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

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

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

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

 اشارات در ،شرایط خاص قراردادختمان بشکل قسمت وار در در صورت تذکر تکمیل کار امور سا 2.2

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

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

 می باشد.  قابل تطبیق 

 ند:دناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگراس 2.3

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛آفر قرارداد -3

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 شرایط عمومی قرارداد؛ -5

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -8
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 است.  از آن تذکر رفته  شرایط خاص قراردادسایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -9

زبان و قانون  -3ماده 

 قرارداد
 است.  گردیدهبیان  شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  3.1

تصامیم مدیر  -4ماده 

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

 تذکر رفته باشد.  یط خاص قراردادشرادر  نماید. مدر اینکه طور دیدری

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

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

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

  قابل اجرا می باشد. تسلیمی

عقد قرارداد  -7ماده 

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

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

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.

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

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

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

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

سایر   -8ده ما

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

مشترکًا استفاده  می نماید.  از آن تذکر رفته شرایط خاص قراردادکه در تقسیم اوقات کار آنان 

تذکر رفته فراهم می  کارتقسیم اوقات طوریکه در  قراردادی همچنان تسهیالت و خدمات را برای آنها

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

 سازد.

  کارمندان -9ماده 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

خطرات به  -10ماده 

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

 . می باشند
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خطرات  -11ماده 

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

، تآسیسات، مواد خام، و یای امور ساختمانخطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت )به استثن -1

 تجهیزات( که ناشی از:

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

 امور ساختمان باشد؛ یا 

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

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

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

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

 متاثر سازد.

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

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

 باشد:

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان -1

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

 . دادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیلفعالیت های قرار -3

خطرات  -12ماده 

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

الی صدور تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که  یور ساختمانتآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( از آغاز کار ام

 مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 بیمه  -13ماده 

 
خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد  ناشی از خطراتقراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل  13.1

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

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

 زیان یا خساره تجهیزات؛ -2

، تآسیسات، مواد خام،و تجهیزات( مربوط به یزیان یا خساره ملکیت )به استثنای امور ساختمان -3

 قرارداد؛ و 

 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

یمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در ب پالیسی ،قراردادی 13.2

 برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  
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در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه الزم را بدین منظور فراهم  13.3

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

 قراردادی  محسوب میگردد. 

 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.  13.4

 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.  13.5

گزارش  -14ماده 

 تحقیق ساحه
 

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

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید. 

پرسش ها  -15ماده 

در مورد شرایط خاص 

 قرارداد

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

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

تاریخ  -17ماده 

 تخمینی امور ساختمان 

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

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

تصدیق  -18ماده 

 توسط مدیر پروژه

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

 می نماید. ارائهجهت تآئید 

 مؤقت می باشد.  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2

ساختمان ارائه شده در دیزاین مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قراردادی  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 18.3

  متاثر نمی سازد.را های موقت 

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

مؤقت و دایمی  قبل از استفاده باید  یرای امور ساختمانتمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اج 18.5 

 دند. توسط مدیر پروژه تآئید گر

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

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

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

 فرهنگی و تاریخی دارائی هایقانون حفاظت از  10طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگبه اطالع 

 می رساند. 

ملکیت  -21ماده 

 ساحه
شرایط  مندرجتاریخ  دری قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را اداره تمام ساحه را در اختیار قرارداد 21.1

اداره پنداشته  تقصیرشروع فعالیت های مربوط در در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر  خاص قرارداد

 قابل جبران می باشد.  عملشده که خود یک 

دسترسی به  -22ماده 

 ساحه 

ص ساختمانی را به مدیر پروژه  یا شخت مرتبط به کار امور قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محال 22.1

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

دستور،  -23ماده 

 ش و بررسی یتفت

 ساحه باشد، انجام می دهد. در مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق  قراردادی تمام دساتیر 23.1

دادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های قرار 23.2

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

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

ش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی یحق تفت 23ماده  2از جانب قراردادی مطابق بند دولت 

 گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.
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در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صالحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم  24.1 منازعه  -24ماده 

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

 ارجاع می گردد.  و فصل منازعات

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

 ب. کنترول زمان 

 کاری پالن -25ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

ئید به ، جهت تاشرایط خاص قراردادکاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.3

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

و الی  معطل قراردادده شدهاز پرداخت بعدی  شرایط خاص قرارداد ندرجیط خاص قرارداد، مبلغ مشرا

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

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

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

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

تمدید تاریخ  -26ماده 

 تخمینی تکمیل 

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

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

 گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید. وی 

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

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

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

 شود. تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمی

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

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

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

 میگردد. 

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

 محسوب میگردد.  اضافه کاریاداره،  در قیمت قرارداد درج و 

 -28ماده 

تآخیرسفارش شده 

 توسط مدیر پروژه 

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

 دهد. قراردادی ب

جلسات  -29ماده 

 مدیرت

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

می  32ماده  1با حادثات مندرج بند برخورد باقیمانده و  یساختمان بررسی پالن کار امور اداریجلسات 

 . باشد

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

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

 می گردد. 
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هشدار زود  -30ماده 

 هنگام

قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب  30.1

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

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

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

مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات با قراردادی  30.1

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

 ج. کنترول کیفیت 

تشخیص  -31ماده 

 نواقص 

 

 

مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد.  31.1

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

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

 می نماید.  نواقص است، بررسی

در در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و  32.1 آزمایش  -32ماده 

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

 موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

تصحیح  -33ماده 

 نواقص

نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص  رفعمدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد  33.1

نواقص،  تکمیل رفعنواقص الی  ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفعآغا رایط خاص قراردادششده 

 تمدید میگردد. 

رفع را در طول زمان مشخص شده اطالعیه اطالع داده شده توسط مدیر پروژه قراردادی هر نواقص  33.2

 رفع می نماید.  نواقص 

نواقص  -34ماده 

 تصحیح نا شده 

نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، رفع قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعیه  در صورتیکه 34.1

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

   . می گردد

 د. کنترول مصارف 

بل احجام  -35ماده 

 11کاری

که توسط قراردادی اجرا  یو راه اندازی امور ساختمان رنده اقالم،  نصب، آزمایشگیبل احجام کاری در بر 35.1

 میگردد، می باشد. 

بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام  35.2

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

تغییر  -63ماده 

 12مقدار

 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید. 36.1

  گردد. می شامل  ی تجدید شده توسط قراردادیدر برنامه کار تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 37.1اضافه کاری  - 37ماده 

                                                 
بش ه  م جیطا یاد او ج رجرا37ساده  2با ب د م جیطا یاد او ج رجر 37ساده  1}در قرارداد با پرداخت باالمقطع به احجام  اری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ب د 11 

  یه تعویض گردد:
با فعالیت های  حتیلافعی یطارو  ا  افالتیین بی سدیر پروژه ارائی سی  ماید. فعالیت های 14 ور شده خویش را درجریان  تجدید حتیلافعی یطقراردادی  37ساده  1ب د 

 بر اسی  اری هماه گی داشتی باش د. 
 ی در جدول فعالیت ارائی سی  ماید.  در صورت پرداخت برای سواد خام در ساحی بطور جداگا ین قراردادی تس یمی سواد خام در ساحی را بطور جداگا 37ساده  2ب د 
 

بش ه  یه  م جیطا یاد او ج رجر 38با ب د ا ساده  م جیطا یاد او ج رجر 38}در قرارداد با پرداخت باالمقطع به احجام  اری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ساده 12
 تعویض گردد:

ه  اری بی صالحیت قراردادی صورت سیگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیتن قیمت های جدول فعالیت تعدیه جدول فعالیت ج ت درج تغییر بر اسی یا شیو 38ب د ا ساده 
 تغییر  می  ماید{
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 و کم کاری

پرداخت  -38ماده 

اضافه کاری  های برای

 ها

اضافه کاری دستور داده برای قراردادی نرخ خود را   ،دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژهدر صورت  38.1

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

  ارائه شده را بررسی می نماید. 

نرخ قبالً ارائه شده در بل احجام کاری  نیز باشد، بل احجام کاریم اضافه کاری شامل اقالم قلدر صورتیکه  38.2 

 منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد   38.3 

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

یا سبب   زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد استجعالیت به نسبت صورتیکه  در  38.4 

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

ت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، قراردادی مستحق پرداخ 38.5 

 نمی باشد.  

تخمین  -39ماده 

 جریان پول نقد

ین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به ، قراردادی تخم13کاری پالندر در صورت تجدید نظر  39.1

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

 مبادله قرارداد تبدیل میگردد. 

تصدیقنامه  -40ماده 

 پرداخت ها  

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

 قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  

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

 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.  40.3

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

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

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

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

 از ( روز بعد30مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خالل مدت ) پرداخت ها در پیش پرداخت  41.1 داخت ها پر -41ماده 

 . تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد

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

 رفته باشد. تذکر 

 

 

اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب  41.3

 پرداخت صورت نمیگیرد. به آن گردیده و از جانب اداره 

قابل  وقایع -42ماده 

 جبران 

 قابل جبران می باشد: موارد ذیل وقایع 42.1

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

 ننموده است. 

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

 این قرارداد را متآثر می سازد؛

بمنظور  یا هم دستور الزم  تخنیکی نماید یا نقشه ها، مشخصاتمی  صادرمدیر پروژه دستور تآخیر را  -3

                                                 
 در قرارداد با پرداخت باالمقطعن بعد ا  بر اسی  ارین جدول فعالیت اضافی گردد{ }13 
 ار اسور ساختما ی ا جام شده در برگیر ده ار ش فعالیت های ت میه شده جدول فعالیت  }در قرارداد با پرداخت باالمقطعن این پاراگراف ش ه  یه تحریر گردد: "ار ش14 

 سی باشد"{
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 اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛

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

 ؛تثبیت نمی گردد آزمایش، نواقص

 ؛می دهداجازه فعالیت نمدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه، قراردادی فرعی را  -5

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

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

 می باشد؛  عامه و بررسی عینی ساحه

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

  ؛الزم باشدسایر دالیل ایمنی یا  دالیل

نمی  زمان مندرج قرارداد عملیا اداره در حدود  خدمات عمومیقراردادی ها دیگر، مقام های دولتی،  -8

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

 پرداخت توسط اداره تآخیر در پرداخت پیش -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثیر -10

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

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

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

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

توسط  به موقعدر صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار  42.3 

 مستحق جبران نمی باشد. اندازه همان قراردادی به قراردادی، 

      سایرو ، (BRTدر صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معامالت انتفاعی) را د مدیر پروژه قیمت قراردا 43.1 مالیه  -43ماده 

عدیل می نماید. ( روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، ت28)مدت مالیات در میان 

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

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

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

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

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

 حفظ می نماید. 

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

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

جریمه  -47ماده 

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

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

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

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

فسخ میگردد.  شرایط عمومی قرارداد  35قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 پرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.   

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

هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح 
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 می نماید. 

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

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

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

 می نماید. تصدیق  آن هنوز فرا نرسیده است 

پیش  -49ه ماد

 پرداخت 

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

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

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

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

 وضع نمیگردد. 

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

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

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

پیش پرداخت یا باز پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت  49.3 

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

 ، مد نظر گرفته نمی شود.، یا جریمه تآخیرمکافات

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

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

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

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

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

ر پروژه تصدیق و امضاء ( روز از جانب مدی2) خاللمدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در 

 گردد. می 

 فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.  صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  51.3

مصارف  -52ماده 

 ترمیم 

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

رفع نواقص در صورت که  و ختم میعادکار تاریخ آغاز  ت زمان میانمدرا در  ترکیب میگردد یساختمان

 دارد. ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را

 

 قرارداد  اختتامح. 

 یاز مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمان یقراردادی بعد از تکمیل امور ساختمان 53.1 تکمیل  -53ماده 

 ، تصدیقنامه را صادر می نماید. یمدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانرا نموده و 



40 

 

 

 

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

حساب  -55ماده 

 نهایی 

خود تحت این به پول قابل پرداخت  مجموعمشرح  یعاد رفع نواقص، حسابقراردادی قبل از ختم م 55.1

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

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

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

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

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

 اخت را صادر می نماید. تصدیقنامه پرد

رهنمود  -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت

 

 

 

 

 

 

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

 ارائه می نماید. قرارداد 

شرایط خاص   اریخ مشخص شدهت دررهنمود های عملیاتی و مراقبت  در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا 56.2

شرایط خاص  در از جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شدهقرارداد 
 به قراردادی پرداخت نمیگردد.  از پرداخت های باقیماندهقرارداد 



41 

 

 

 

 میگردد. ندرج آن فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات م 57.1 فسخ قرارداد -57ماده 

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

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

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

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

 نگرفته باشد؛

 در صورت افالس و تصفیه قراردادی بدون حاالت ادغام و تغییرات تشکیالتی قراردادی -3

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

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

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

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

 اره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. ادعلرغم موارد فوق،  57.3

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

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

 فساد و تقلب -58ماده 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 اخراج میگردد.  شرایط عمومی قرارداد، 9ماده  1اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 
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  ، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و اداره، داوطلب 58.3

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

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

)کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار  15یکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگرارزش

 دهد. 

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

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

 کلفیت ها صورت گیرد. م

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

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

 گردیده باشد.

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

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

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

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

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

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

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

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

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

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

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

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

 نماید.

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

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

پرداخت  -59ماده 

 بمحض  فسخ

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

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

، را صادر می نماید. جریمه تآخیر شرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یور ساختمانکار ام

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

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

توسط اداره فسخ گردد،  قراردادی تخطید بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل درصورتیکه قراردا 59.2

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

   می نماید.را صادر  تصدیقنامه

تمام مواد خام در ساحه، تآسیسات، صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت در 60.1 ملکیت -60ماده 

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

                                                 
 } بی سقام رسم دولتی افالق سیگردد. اصطالح "س فعت " و "س  فیت" سربوف بی پروسی تدار ات یا اجرای قرارداد سی باشد. 15 

 ی(  ی قصد سا ش یا  اهش سطح رقابت در پروسی تدار ات را داشتی ا دن افالق سیگردد{}بی شر ت     ده های پروسی تدار ات )بشمول سقاسات دولت16 
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عدم امکان  -61ماده 

  تطبیق قرارداد

قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول  یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 61.1

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

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

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

 صورت می گیرد. 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1 حل منازعه  -62ماده 

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

 د. نقرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میده

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

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

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

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

 حکمیت: 64.2

مرجع یا عدم اتخاذ تصمیم  وفصل منازعاتمرجع حل در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  -3

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

  . مطلع سازندذیصالح محاکم از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  روز
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 1بند  14جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 

}ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی واقع ناحیه دهم جوارشفاخانه فرمایش دهنده دارها
 سردارمحمد داودخان {میباشد.

 1بند  17جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 تقویمی روز (258بعد ازتاریخ عقدقرارداد به مدت ) } یتاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان
 { می باشد.  به شمول روز های جمعه و رخصتی (ق پالن کاریمطاب

 

 1بند  20جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

مدیرمراقبت کننده کاراست که ازطرف ریاست امورساختمانی وملکیت ها بعد ازعقدقرارداد } مدیر پروژه
 .{تعین میگردد

بند ا ماده  22جز 

شرایط عمومی  1

 قرارداد

ساحه کار امور ساختمانی } تهیواداجرایاجح جراجه ی ام یاوا ی راجدا ج اایانیی) ا 5(ابییاری ارادهیی ایا

ملچاا یرادقیبنادرار اد با ی ابیلارمطاقینلواد با اوادی)تج) ادان  ا یاد ا ا انیااد یب ام راتتج  یت ا

 ایلادی  ا1400ا{.

 1بند  25جز 
شرایط   1ماده 

 عمومی قرارداد

 می باشد. {بعد ازتاریخ عقدقرارداد  } یور ساختمانتاریخ آغاز کار ام

 1بند  29جز 
شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

(ابههههییاری ههههارا5تهیههههوادههههاجرایاجحهههه جراجه ههههی ام یاههههوا ههههی راجدهههها ج ااههههیانیی) ا  } امورساااااختمانی شااااامل

نیاادهیهههی ایاملچهههاا هههیرادقیبهههنادرار اد با هههی ابیهههلارمهههطاقینلهههواد بههها اوادی)هههتج) ادانههه  ا یهههاد ا ا اههه

 .{ا1400د یب ام راتتج  یت اایلادی  ا

  

 .میباشد یه وریک  ورق دو (2 )بل احجام کاری به تعداد 

ماده  3بند  9جز 

شرایط عمومی  2

 قرارداد

 

 

 

 

  :شامل قرارداد می باشند اسناد ذیل

ط عمومی )هاا(شرای ،)ج( افر داوطلب )د( شرایط خاص قرارداد ،)ب( نامه قبولی ،)الف ( موافقتنامه} 
 ،قرارداد

 {،الیحه کار،)س( بل احجام کار)ز( نقشه هاانجنیری وتخنیکی،)و( مشخصات

 3ماده  1بند 

شرایط عمومی 
  زبان آفر میباشد.همان زبان قرارداد . میباشد {پشتو دری ویا}زبان قرارداد 
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 قرارداد
نافذه  وسایرقوانینقانون تدارکات،احکام طرزالعمل تدارکات }قانون نافذ بر این قرارداد 

 .می باشد{جمهوری اسالمی افغانستان

 

 8ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

(شرایط 8(ماده )1درصورتیکه قراردادی قرارداد فرعی داشته باشد مطابق بند)}جدول فعالیت های قراردادی دیگر 
ی وفرعی وسایر قراردادیان ان عمومی قرارداد جدول فعالیت خویش را بادرنظرداشت جدول فعالیت قراردادی اصل

 میباشد.{ تنظیم نماید

 9ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ امر پروژه وانجینر ساحه }کارمندان کلیدی 

 

 

 13ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد: طور ذیل حذفمبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل 

وسایرقوانین درمورد بیمه بیمه مطابق قوانین وپالیسی نافذه }خام  ، تآسیسات، و موادیامور ساختمان برای  

 .{ مربوط دوطلب می باشدنافذه ،

 
 

 14ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ساحه مربوطه ،شرقا ربوطهمساحه ، جنوباً ساحه مربوطه}شماال :ویا حدود اربعه ساحه بررسیگزارشات 
 میباشد. وردینات ذکر شدهمطابق ماسترپالن وک { ساحه مربوطهغربا

 

 

 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

مدیر پروژه باید به استعالمات درمورد شرایط قرارداد ، نقشه ها ، بل احجام کار مشخصات ووضعیت پروژه جواب }
 {ارائه نماید

 

 

 21بند  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 . باشد {میبعد ازتاریخ عقدقرارداد }ساحه  تسلیمیتاریخ 
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شرایط  62ماده 

 عمومی قرارداد

 {میباشد.مطابق به قانون حکیمت، }نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد 

 محل حکمیت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. 

 

 

 

  

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

(یوم قراردادی پالن کاری خویش را ارائه 5قراردادبه مدت )}قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جریان 
 . {بدارد

 

 

  25ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

(یوم قراردادی جهت تجدید 10قراردادبه مدت )درجریان }میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان
 .{ ویاتصحیات پالن کاری خویش را ارائه بدارد

 

معطل {فیصد پنج( %5)}بعدی مبلغپرداخت ازکاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد،  در صورت که برنامه
 ه دشقرارداده 

 الی ارائه پالن کاری تجدید شده معطلی پرداخت ان ادامه میابد.

  26ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 

لی وامر وزارت محترم مالیه ریاست محترم دفتر مقام وزارت دفاع م 19/9/1392( مورخ 3119قرارمکتوب نمبر )

 . ودفتر محترم سیستیکا اضافه کاری قابل مجرائی نمی باشد

 

 

 ج.  کنترول کیفیت

 33ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 :میعاد رفع نواقص

 .{میعاد رفع نواقص یک سال تقویمی بعد از تکمیل پروژه میباشد} 
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  40ماده 1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ا.و ج اذیناصا  ادیگی رام رجاطا ی

تادیات پولی قیمت احجام ا جام شده ترسیمات وساختما ی را بی اساس اس اد اصولی قرارداده شده  ی 

سورد تائید وتصدیق سدیر پروژهن مای ده آسریت تس یه قراردادهای ریاست تدار ات سدیریت های 

ی باشد ا  فریق ریاست اسور  یربط وسقاسات سسئول ریاست اسور ساختما ی وس  یت ا قرار گرفت

(سدیر تموسی ا سجام 7ساختما ی وس  یت ا وریاست سالی وبودجی و ارت دفاع س ی بی اساس فورم)م

  یه صورت سیگیرد.س ابع ریاست اسور ساختما ی وس  یت ا قرار 

(پول قیمت س وور شده پروسی های ٪30(احجام تموسی  ار پروژه )٪40قسط اول:بعد ا  اجرای)

(ا  حجم تموسی  ار پروژه ٪70جرآ شده قابه تادیی سی اشد.قسط دوم بعد ا  اجرای)ا اری 

(ا  ٪90(دیگر پول قیمت س وور شده پروسی های  اری اجرآ شده وقسط سوم بعد ا  اجرای)60٪)

(پول قیمت س وور شده پروسی های  اری اجرآ شده قابه تادیی ٪80احجام تموسی  ار پروژه)

پول قیمت س وور شده پروسی های  اری اجرآ شده قابه اجرآ سی اشد.بعد ا   (باقیما ده٪20سی اشد)

اجرای قیمت سجموتی پروژُها ت دوره تس یمی سطابق فورم سدیرت تموسی پالیسی ودارایی اص ی 

 دام سوا ع قا و ی قابه تادیی سی اشد وهمچ ان قابه تذ ر است  ی برآورد در صورت تدم سوجودیت 

 زسان بابرآورد راپور پیشرفت  ار قسط سوم ا جام داد.ثا ی را سیتوان هم

 1بند 

شرایط  45ماده 

 عمومی قرارداد

 .{نیستقابل تعدیل :} شرایط عمومی قرارداد 47قرارداد مطابق ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .( ده فیصد میباشد%10فیصدی تناسب پرداخت های تامینات )

 47ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی  از( فیصد1.0اندازه جریمه تاخیر )

( فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی 10جریمه تاخیر یا غیابت الی )

 ای هر قسمت قابل وضع می باشد.بشکل قسمت وار جریمه تاخیر بر
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 48ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

{فیصد قیمت نهایی قرارداد در فی روز میباشد. حد اعظمی انعام برای صفر}انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
 {فیصد قیمت نهایی قرارداد میباشد. صفرانجام تمام امور ساختمان}

 

 

 49ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .{ قابل تطبیق نیست } پیش پرداخت

 

 

 
  

 

 

ماده  1بند 

شرایط  50

عمومی 

 قرارداد

 سی اشد. { ا  قیمت   ائی قرار داد فیصد پ ج}س  غتضمین اجراء 

تضمین اجرابی ش ه  ضما ت با  ی بادر ورداشت س درجات شرف اسی ا فریق سراجع  یربط 

(یوم توسط داوف ب بر ده 10اسی ق ولی  درسدت  الی )ا ی ی ا با ک ها سعت ر  شوربعد ا صدور  

 ارائی گردد.

 

  

 

 

 

 ختم  هـ. 1بند 

 قرارداد

شرایط  56ماده 

 عمومی قرارداد

 ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به

  رد. صورت می گی{بشمول کورکی ساحه وطبق قرارداد ارائه بداردبعد ازختم قراردادی ویامتعهد }تاریخ 

 56ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

شرایط  58ماده  1درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 

( شرایط عمومی قرارداد توسط متعهدتکمیل 56( ماده )1الی دریافت مواد مندرج بند)}، مبلغعمومی قرارداد
 .{سترداد نخواهد گردید اازمجموع قرارداد %5اخت شده نگردد پول از تامینات پرد
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ماده  2بند  6جز 

شرایط  57

 عمومی قرارداد

 :حد اکثر تاخیر 

در صورت توق  در جریان  ارو یا تاخیر در  ار  خساره های  قدی برای تمام اسورساختما ی 

شر ت ستع د  فیصد ا قیمت سجموتی پروژه فور جریمی {1.0}پروژه در سقابه هر رو  تاخیر 

اسورات  اری پروژه سج ور بی پرداخت ان سی باشد بعدا بیست یوم جریمی درصورتی ی 

( پیشرفتی باشدوقراردادی دراجرای اسورات تقدشده سعی بی خرچ  دهدو اررابی 80 مترا )%

 سرتت ا جام  دهدقرارداد فسخ وف ق قا ون تدار ات با شر ت ستع دبرخوردصورت خواه دگرفت 

فیصد پیشرفتی باشد فسخ قرار داد بی  فع دولت   وده  80ی ی اسورات  اری پروژه بیشتر ا  در صورت

(ا قمیت  سجموتی پروژه الی بی پایی ا مال رسا یده قرارداد 1.0شر ت ستع د بی وضع رو ا ی )%

 ( قیمت سجموتی پروژه تجاو  ماید. 10جریمی تاخیرگردد واین جریمی   اید ا )%

با هم قرارداد ختم  گردیده برسدو قیمت سجموتی پروژه ( 10)%بیتاخیر  درصورتی ی جریمی

 باشدقرارداد فسخ وف ق قا ون تدار ات باشر ت ستع د برخوردصورت گیرد.

 59ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد 

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره 

 :کمیل کار امور ساختمان جهت ت

 

 61ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .{نظربه محاسبه ازطرف مدیرپروژه وهئیت براورد ثانی فیصدی ان تعین خواهد گردید }
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  اجرا شرایط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

  عمومی مشخصات  مورد در ها یادداشت

 خصات تخنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی شامل نمی باشند{ }این یادداشت صرف جهت ترتیب مش

 مشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد.  

ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد خام،  در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب
و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر جوابگو 

 و  تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. 

م اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین یا جدیدترین مودلهای مشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تما
 مواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد. دیزاین فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  و

اکثر مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرارداد امورساختمانی مناسب  مشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. 
باشد، از جانب اداره یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تمام سکتور ها وجود ندارد، اما اصول و عرف 

 پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است. 

ی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، بنادر، قطار معیاری سازی مشخصات تخنیک
مشخصات تخنیکی عمومی شامل طرزکار، مواد و  .مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگرددآهن،

میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد.  تجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، 
هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی مشخصات اند که 

 ( صادر شده باشد. ISO)استاندرد توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی 

توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی مبین این باشد که 
قبول میباشد. جهت  اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا باالتر از معیارات ذکر شده، قابل

 تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج گردد.  

  ها کود و ها معیار بودن معادل

درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرین ویرایش 
رداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کود ها از نهاد های معیارات مناسب تحت این قرا

جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا باالتر از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی 
قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی  مدیر پروژه، قابل قبول می باشد.

( روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده 28ارائه و در جریان )
تر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد داوطلبی را توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باال

  ملبوسات. ریتعم امورات ترمیماتی کار حهیالنماید.   برآورده

 1 توضیحي رسم
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 کار احجام بل رمورد د ها داشت یاد

 اهدافاحجام کار به اداره بوده و در اسناد نهایی شامل نمیگردد. صرف معلومات برای ترتیب بل  این یادداشت

 اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

 ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب میگردد؛ -1
 اجرا شده در صورت عقد قرارداد. ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان -2

ک بخش ها یا برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقالم در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور ساختمان با تفکی
 ات مختلف میگردد، صورت گیرد.   امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحات مختلف، شرایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از جه

 جدول مزد کار با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خالصه باشد. 

دن بوجدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش بینی نشده بیرون از بل احجام کار بیشتر باشد. جهت بررسی واقعی 
 نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد:

 لست بخش های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج میگردد، با بیانیه شرایط -1
 پرداخت امور ساختمان به قراردادی

 هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد.  مقدار اسمی برای -2
 مبالغ احتمالی 

 یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی )افزایش مقدار( در بل احجام کار شامل میگردد. 

 ام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد. همچنان هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در بل احج

 شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد. 

ه میباشد، در ( روش استفاده و مقام با صالحیت منظور کننده آن که معمواًل مدیر پروژContingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی )
 محاسبوی اشتباهات  تصحیحشرایط خاص قرارداد ذکر میگردد. 

ح و هر هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در  قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از تسلیمی آفر آنرا تصحی
بل احجام کار توام با بیانیه ذکر مقدار مجموعی اصالحات وارده در بل احجام کار  تصحیح توسط شخص با صالحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد.

 قیمت گذاری شده، ارائه میگردد.

 اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می نماید:
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مجموعی قیمتواحد فی قیمت

مترمكعب7300 بندي درجه بدون درزمين ديپو هاي وتهداب ديپو محل كاري كندن.1

2
 مارك بامصاله كوهي چارچه ازسنگ كاري سنگ100ازمخلوط 

ان ايجابي امورات با نقشه طبق  دركارديوارورمپ وسمنت ريگ.
مترمكعب135

مترمكعب520ان كاري تپك معه ساحه ه موجود ازخاك ديپو فرش پرانه.3

4
امورات با نقشه ديپوطبق دركارفرش دريائي جغل نموده وفرش تهيه

ان ايجابي.
مترمكعب285

5
 مارك بامصاله سيخ بدون كانكريت150كرش جغل ريگ، ازمخلوط 

ان ايجابي امورات با درنقشه شده داده نشان موارد دركارتمام وسمنت.
مترمكعب225

6
 مارك بامصاله ئي فابريكه دار  سيخ كانكريت200ريگ، ازمخلوط 

امورات با درنقشه شده داده نشان موارد دركارتمام وسمنت كرش جغل

ان ايجابي.

مترمكعب3160

7
كاري تپك معه ساحه شده كنده ازخاك ديپو بام باالي و اطراف پرانه

 تاحد95ان ايجابي امورات با نقشه طبق ان فيصد .
مترمكعب4700

8
 مارك مصاله با پلستركاري1:4دركارروي وسمنت ريگ ازمخلوط 

ان ايجابي امورات با جواردروازه بيروني وقسمت داخلي ديوارهاي.
مترمربع3900

9
 مارك مصاله با ديوارورمپ كاري هنگاف300ريگ ازمخلوط 

ان ايجابي امورات با وسمنت.
مترمربع90

10
سقف ، خارجي دركارديوارهاي طوردوال به ازقيروتات ايزوليشن

ان ايجابي امورات با ديپو وفرش.
مترمربع4850

11
 ازنل هواكش ونصب تهيه6ان معادل يا تايلندي اول درجه جستي انج 

ان ايجابي امورات با نقشه طبق.
متر100

12
 پروفيل ونصب تهيه200x200x5)mm( دروازه هاي دركارپايه

ان ايجابي امورات با نقشه طبق.
متر60

13
 چينل ونصب تهيه60x140x6)mm( دركارمسيرحركت اول درجه

ان ايجابي امورات با نقشه طبق دروازه.
متر90

14
ابعاد به فلزي پليت ونصب تهيه600x500x10)mm( دركارتحكيم

نقشه طبق ديوار با ها پايه.
مترمربع1

15
قطر به لشم گول سيخ ونصب تهيه30متردركارمسيرحركت ملي 

 روكي دروازه.
كيلوگرام80

16

هاي ازپروفيل بندي چوكات روكي دروازه  پله ونصب ساخت

50x50x3)mm(  ازهر بعد50وپرانه دوجهت متردرهر سانتي 

 فلزي ازپليت دوطرفه3معه ان ايجابي سايرامورات متربا ملي 

ضد رنگمالي.  نقشه مشخصات مطابق كارتمام وروغني زنگ 

مترمربع80

17
براي مراتبه يك ازاغازاعمارديپو قبل خاك نورماتيفي مقاومت آمايش

هرديپو.
مراتبه5

18
مختلف قطرهاي براي گول سيخ سنجشي مقاومت آزمايش

مراتبه يك دراقشارعناصرساختماني كاربرد السايزمطابق.
مراتبه5

19
ساختماني هرقشرعناصر ازكاركرد قبل كارنكريت مقاومت آرمايش

مراتبه پنج براي.
مراتبه25

میزان

قیاسی واحداحجامتفصیالتشماره

 ضرورت:كاري پروسه احجام واجراي مواد تهیه ساختماني امورات ) 5( بيزدشت درمربوطات ان مقابل  هاي وپلچك مهمات ديپوي  باب

 لوژستيك عمومي قمانداني چمتله.
 قیمت

مالحظات

قرارشرح فوق به تعداد )19( اقالم مواد مورد ضرورت محل متذکره ترتیب و صحت است.
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به ارقام

19ســـاختمانــی1

0ابـرسـانـی2

0بـرق3

19میــزان

ضرورت مورد مواد اقالم. صحت و ترتيب متذکره محل   تعداد به فوق قرارشرح)19( است 

مالحظاتبه تحریر

ضرورت:  ساختماني امورات كاري پروسه احجام واجراي مواد تهیه) 5( بیزدشت درمربوطات ان مقابل  هاي وپلچك مهمات ديپوي  باب

لوژستیك عمومي قومانداني چمتله.   مالي سال پالن مطابق1400

تعداد اقالمتـفصــــیالتشماره
قـــیــمت 
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 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 فورمه ها                                  عنوان فورمه ها

 تضمین آفر: تضمین بانکی      05فورمه امور ساختمان کوچک/

 اظهار نامه تضمین آفر       06فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین اجرا )غیر مشروط(        07فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی       08ن کوچک/فورمه امور ساختما

  قرارداد نامه موافقت         09کوچک/ ساختمانی امور فورمه

 

 

 بوادقی ادان  ا ییاطاتتج  ی !اااااااااااا

 

 دان دیً:ااااااااااا

ا

ااایااحلتا نتهام  نیدوادعیی راو ج رجرا } تهیواداجرایاجح جراجه ی ام یاوا ی راجدا ج اایانیی) ا 5(ابییاری ارادهیی ایاملچاا یرادقیبنادرا

 ر اد با ی ابیلارمطاقینلواد با اوادی)تج) ادان  ا یاد ا ا انیااد یب ام راتتج  یت اایلادی  ا1400ا{.
 

 C0141-W-1400-(MOD-(25105ا :رج جرا)یب اتشخیصوااا

 

 

 ا

اتیبایتیئیتجًابوادقی ادان  اتقتیماجاطا.(صفاواجدا ج افاقات                            ر ویتا اااااااا

ا

 : خواجه اسحق )صدیقی(کننده شرطنامه ترتیب     

 

 بیجهن ج 

  یینواداظفاتیئیتام  نیدوا یا:ااااااااا
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)ثی اجهیتا )ص  (ا-1  

رگ دنا بتج غفی -2  

ل( دسا اامبی اجهیت-3  

 

 

ئه گردیده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در این }فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارا
 پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند{

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/
  ...}نام و آدرس بانک درج گردد{................... بانک:

 تدارکات وزارت دفاع ملی ، ریاست}نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع

 1400/     /     {}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددتاریخ: 

 }شماره درج گردد{.  شماره تضمین بانکی آفر

برای  {1400   /    }آفر خود که به تاریخ  منبعد به نام "داوطلب" ..،.… }نام مکمل داوطلب درج گردد{...............که  یافتیماطالع 

(ابییاری ارادهیی ایاملچاا یرادقیبنادرار اد با ی ابیلارمطا5تهیواداجرایاجح جراجه ی ام یاوا ی راجدا ج اایانیی) ا  } و ج رجرا اجرای

 .{1400قینلواد با اوادی)تج) ادان  ا یاد ا ا انیااد یب ام راتتج  یت اایلادی  ا

 به شما ارائه نموده است. .  C0141-W-1400-(MOD-(25105ن تدارکات شمارهتحت اعال .

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

}مبلغ مجموعی  بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ }نام بانک درج گردد{.........بر اساس درخواست داوطلب، ما 

را  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که  افغانی  دو میلیون و پنجصد هزار 000ن500ن2}به حروف و ارقام درج گردد{

 داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

 آفر؛ تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی (1)

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

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

 فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛ (4)

 ت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون.در صورت محرومی (5)

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   
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درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمین اجرا  (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانطبق 

روز بعد از ختم میعاد اعتبار  28( 2( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا )1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)
 }تاریخ ختم آفر درج گردد{..............آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 

 ز میعاد فوق دریافت شده باشد.در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل ا

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

 }امضای مسئول مربوط درج گردد{................امضا: 

 }مهر گردد{.....................مهر: 

 

 

 

 

 

 اظهار نامه تضمین آفر

 06فورمه امور ساختمان کوچک/

 قابل تطبیق نیست
 

 {                           }  ماره اعالن تدارکات:ش

   شماره شرطنامه داوطلبی:

 {وجود ندارد}  شماره آفر بدیل:

 1400/  /  {}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد تاریخ:

 

 .........................{                          }به: 

 مینمائیم که: ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار

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

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

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ -2

 ؛انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر -3
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 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛ -4

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

روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان  28اوطلب برنده ویا این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با د

 فاقد اعتبار می گردد. 

 .....................}امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را دارد{امضا : 

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

 ..................ال درج گردد{}روز، ماه و ستاریخ: 

 ..........}مهر گردد{مهر :  

 

 .......................}یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد{

  

 

 

 

 

 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط(

 07فورمه امور ساختمان کوچک/

  ................س بانک درج گردد{}نام و آدر بانک: 

 ...................}نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
 ............}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 ....................}شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

 رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید{ }به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق

}شماره قرارداد درج گردد{ یاد می شود، قرارداد شماره  "قراردادی"منبعد بنام ، که ..............}نام مکمل قراردادی درج گردد{اطالع حاصل نمودیم که 
}نام قرارداد و توضیح مختصر انجام یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  را که منبعد بنام قرارداد .......................سال درج گردد{ }روز، ماه ومؤرخ 

 عقد می نماید.  ..................امور ساختمانی درج گردد{

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم می باشد. 

را بمجرد دریافت اولین تقاضای  .................{به حروف و ارقام درج گردد 17مبلغ}ون و چرا مبلغ به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چ

  یم.کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپرداز

هر کدام که اول  .................{درج گردد 18روز، ماه و سال}تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ ( روز بعد از تسلیمی 28این تضمین )

 صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

                                                 
  ماید{}تضمین    ده )با ک( س  غ  ی بیا گر فیصدی قیمت قرارداد را  ی بی اسعار قرارداد یا قابه ت ادلی قابه ق ول ادارهن ت دیه شده درج سی17 
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 )الف( آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785شماره  این تضمین تابع مقرره منتشره

 

 }امضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{

 

 بانک{ }مهر

 

 کننده{ اکمال }مهر

 

 

 

 

 
 

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورمه امور ساختمان کوچک/

 رداخت قابل تطبیق نیستدراین پروژه پیش پ

 }به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید{

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
 }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ: 

 ج گردد{}شماره درشماره تضمین بانکی آفر

یاد می شود، قرارداد  "قراردادی"منبعد بنام  }نام و آدرس قراردادی درج گردد{، کهاطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

ما بمنظور اجرای امور }روز، ماه وسال درج گردد{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شمؤرخ }شماره قرارداد درج گردد{ شماره 
 }نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد{عقد نماید.  ساختمان

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.  

را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که { حروف و ارقام درج گردد مبلغ به}به درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

  نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب نمبرش رداخت این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پ

 }شماره و محل حساب درج گردد{دریافت شده باشد 

                                                                                                                                                                                     
میه سی اشد. اداره توجی باید داشت  ی در سوقع تمدید سیعاد ت میه اسور ساختمانن تمدید  این تضمین را ا  با ک بصورت ( رو  بعد ا  تاریخ تخمی ی ت 28}این تاریخ )18 

سی ماید:"تضمین  ت ی ق ه ا  ختم اتت ار تضمین اجرا درخواست  ماید. ج ت ت یی این تضمینن اداره یادداشت  یر را در قسمت آخر پاراگراف این فورسی درج 
 ( سال در سقابه درخواست  ت ی اداره ق ه ا  ختم اتت ار تضمینن سوافقی سی ماید"{1( ساه یا )6با ک( بی یک تمدید  سان برای سدت )   ده)
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کر و به مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن تذ

( فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت تصدیق 80این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )ما ارائه گردیده، کم میگردد.  

 فاقد اعتبار میگردد.   {درج گردد 19روز، ماه و سال}گردیده، یا به  تاریخ 

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

 ا صالحیت اخذ گردد{}امضا نماینده ب

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

دستور العمل برای  28در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده }
دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده  16ماده  3 داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند

دستور العمل برای داوطلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده  27دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  18
فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های 

  {باشد.

}نام ...........................و  }نام و آدرس اداره درج گردد{میان  }سال، ماه و روز درج گردد{...........این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده است. و آدرس داوطلب برنده درج گردد{..............

}نام و نمبر تشخیصیه قرارداد ا جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد اداره آفر داوطلب برنده ر
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.  ...                 .... درج گردد{.........

 این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می  کلمات و اصطالحات شامل این .1
 شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند. 

ق شرایط قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطاب .2
 این قرارداد رفع می نماید.

اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع  .3
 نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید. 

4.   
 

 ین موافقتنامه گردیده اند:طرف های شاهد که سبب تشکیل ا

 }خانه پری گردد{.................   مهر در حضور 

                                                 
ین را ا  با ک بصورت ( رو  بعد ا  تاریخ تخمی ی ت میه سی اشد. اداره توجی باید داشت  ی در سوقع تمدید سیعاد ت میه اسور ساختمانن تمدید  این تضم28}این تاریخ )19  

سی ماید:"تضمین  ت ی ق ه ا  ختم اتت ار تضمین اجرا درخواست  ماید. ج ت ت یی این تضمینن اداره یادداشت  یر را در قسمت آخر پاراگراف این فورسی درج 
 اداره ق ه ا  ختم اتت ار تضمینن سوافقی سی ماید"{ ( سال در سقابه درخواست  ت ی1( ساه یا )6   ده)با ک( بی یک تمدید  سان برای سدت  ی   اید بیشتر ا  )
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 }خانه پری گردد{................. امضا، مهر، و تسلیم گردید

 }خانه پری گردد{.................   در حضور

 ..........}امضا توسط نماینده با صالحیت اداره{.................  امضا الزام آور اداره:      

 قراردادی{................... }امضا توسط نماینده با صالحیت امضا الزام آور قراردادی: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


