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

طبی و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده ملزومات بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک ادویه جات و 

 ر روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد. تمویل می گردند د 1از وجوه عامه
 

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

 و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

طبی نیز مورد استفاده قرار میگرفت ملزومات با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس که برای تدارک ادویه جات و 

 طبی قابل استفاده نمی باشد. ملزومات از این به بعد در تدارک ادویه جات و 
 

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

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

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 ریاست جمهوری ریاست عمومی اداره امور

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

afwww.npa.gov.

 

 

 

 

 
 

 

 

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

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

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

 مومیاتعالف.  

 ساحه -1ماده 

 داوطلبی

 

ضمنی مندرج وخدمات طبی(ملزومات اجناس)ادویه جات و  به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 1.1

به  ی این داوطلبی و تعداد بخش هانمبرتشخیصیه  ،صادر مینماید. نام نیازمندیهاجدول 6قسمت 

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفحدرشمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش 

 

 :در این شرطنامه 1.2

کس همراه با اسناد طور تحریری مانند فکس، ایمیل و تانجام ارتباطات به معنی "کتبی"اصطالح  -1

 وسط طرف مقابل می باشد؛تدریافتی 

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

 به معنی روز تقویمی می باشد. "روز" -3

 طبی مندرج این شرطنامه میباشد.ملزومات عبارت از ادویه جات ویا  "اجناس"اصطالح  -4

 

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

صادر گردیده است  منظور آنتحت قرارداد که این شرطنامه به  جهاموبرای تادیات  تعهد شده رامالی 

وجوه عبارت از هر نوع منابع پولی اختصاص داده شده برای ادارات از بودجه ملی، عواید  به کار می گیرد.

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

 

فساد  -3ماده 

 و تقلب

اخالقی را در مراحل داوطلبی و اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی  3.1

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

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز  هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت، درخواستاز : عبارت فساد -1

یا داوطلب و  )کارمندان تدارکات با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 .را تحت تاثیر قرار دهد( قراردادی

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

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

 مکلفیت ها صورت گیرد.

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

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

 گردیده باشد.

اد و یا سایر تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قراردعبارت از : اجبار -4

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

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

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

فساد، مرتکب  مستقیمًا یا ازطریق نمایندهبرنده ای را که داوطلب د به ی قرارداپیشنهاد اعطااداره  3.2

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

و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، ، اجبار تبانیتقلب،  اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

 وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید. موضوع را در اسرع
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( ماده چهل و نهم قانون تدارکات 1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) 3.4

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

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

 فراهم نماید. موظف از جانب اداره توسط مفتشین را سایراسناد مربوط به تسلیمی آفرواجرای قرارداد

 -4ماده 

داوطلبواجد 

 شرایط
 

معلومات  حهصف مندرجمحدودیت های  رعایتهرکشوری را با  تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1

قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در در صورت که داوطلب، قراردادی و د. نداشته باش داوطلبی

یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد. 

منشا هرگونه مواد، تجهیزات و خدمات جهت انجام این قرارداد از کشور واجد شرایط باشند. 

گانه جهت اجرای قرارداد در مطابقت درصورت شرکت های مشترک، تمام شرکا بصورت پیوسته و جدا

به شرایط قرارداد مسؤل و یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده  و مسؤل قبول مسؤلیت 

 ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

اهلیت پنداشته داوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد. داوطلب درصورت تثبیت داشتن تضاد منافع فاقد  4.2

 می شود. تضاد منافع در حاالت ذیل واقع میگردد:

 در صورتیکه دو یا بیشتر از دو داوطلب بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترول یکدیگر باشند؛ -1

 در صورتیکه دو یا بیشتر از دو داوطلب از یک مرجع مشترک کنترول گردند؛   -2

مستقیم کمک مالی از یکدیگر بمنظور همین داوطلبی در صورتیکه داوطلبان بصورت مستقیم یا غیر  -3

 اخذ نموده باشند؛ 

 در صورتیکه دو یا بیشتر از دو داوطلب عین نماینده قانونی داشته باشند؛  -4

در صورتیکه داوطلبان با یگدیگر طوری در ارتباط باشند که بتوانند آفر های یکدیگر و یا تصمیم  -5

 ند؛ اداره را در پروسه داوطلبی متاثر ساز

در صورت ارائه بیشتر از یک آفر توسط یک داوطلب، داوطلب مذکور فاقد اهلیت پنداشته می شود.  -6

 اشتراک منحیث قراردادی فرعی در بیشتر از یک آفر از این امر مستثنی است؛ 

در  صورت اشتراک شرکت ها یا افراد متعلق به داوطلب منحیث مشاور در ترتیب دیزاین یا  -7

 مشخصات تخنیکی اجناس تحت این داوطلبی؛ 

در صورت پیشنهاد شرکت ها و افراد متعلق به داوطلب جهت تطبیق و نظارت از قراداد که در نتیجه  -8

 این  داوطلبی عقد میگردد؛

نجام امور ساختمانی یا خدمات غیر مشورتی مورد نیاز بمنظور ترتیب درصورت فراهم شدن اجناس، ا -9

و یا تطبیق این پروژه توسط شرکت ها و یا افراد که توسط داوطلب بصورت مستقیم یا غیر مستقیم 

 کنترول میگردند؛ 

ماده سوم قانون تدارکات  با کارمند  24در صورت داشتن رابطه تجارتی و یا داشتن قرابت مندرج جز  -10

 مؤظف اداره که: 
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بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در ترتیب اسناد داوطلبی یا مشخصات تخنیکی تدارکات و یا  (1)

 منحیث عضو هیئت آفر گشایی، ارزیابی و تصدیق و معاینه توظیف گردیده باشد؛ 

در صورتیکه در تطبیق و نظارت قرارداد که در نتجه این داوطلبی عقد میگردد  نقش داشته  (2)

 باشد.

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

قابل ( www.npa.gov.afو تحت پروسه محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) محروم شده

 دریافت می باشد. 

 را نداشته باشند.  4.2بوده می توانند که تضاد منافع مندرج  واجد شرایط صرف زمانی تشبثات دولتی 4.4 

درصورت تذکر در قسمت پنجم این شرطنامه، شرکت ها و افراد در موارد ذیل غیر واجد شرایط می  4.5 

 باشند: 

( در صورت که روابط تجاری با کشور داوطلب طبق قوانین جمهوری اسالمی افغانستان ممنوع گردیده 1)

 باشد؛ 

( درصورتیکه تورید اجناس و یا خدمات از کشور داوطلب منع و اجرای پرداخت ها به کشور داوطلب 2)

تان آنرا نیز پذیرفته یا شخص مرتبط به داوطلب ذریعه قطع نامه ملل متحد که جمهوری اسالمی افغانس

 باشد، منع گردیده باشد.  

 داوطلب به درخواست اداره شواهد واجد شرایط بودن قابل قبول اداره را ارائه می نماید.  4.6 

 -5ماده 

و اجناس 
خدمات ضمنی 

 واجد شرایط

منشا تولیداجناس و خدمات ضمنی تحت این قرارداد می تواند از هر کشور مطابق قسمت پنجم،  5.1

 کشور های واجد شرایط باشد.  

طبی مندرج این شرطنامه بوده، و خدمات ملزومات در این ماده در برگیرنده ادویه جات و اصطالح اجناس  5.2

 سایر خدمات ضمنی می باشد.ضمنی در برگیرنده ترانسپورت، بیمه، کمیشن و آموزش و 

اصطالح منشا عبارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و یا در  5.3

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

 شرطنامه محتویاتب.  

 -6ماده 

های  بخش

 شرطنامه

بوده و در برگیرنده قسمت های ذیل می باشد. تمام ضمایم  3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1

 این دستورالعمل نیز جزء این شرطنامه می باشند. 8صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح:2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

http://www.npa.gov.af/
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 : کشور های واجد شرایط5قسمت 

 : نیازمندیها 2بخش 

 نیازمندیهاجدول  :6قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :7قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :8قسمت 

 های قرارداد هفورم :9قسمت 

 اعالن تدارکات بخش از شرطنامه نمی باشد. 6.2

صفحه معلومات در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن مستقیماً از اداره و یا نماینده وی طوری که در  6.3

ذکر شده، اخذ نگردیده باشد، مسئولیت هر نوع کمی و کاستی در شرطنامه و ضمایم مطابق  داوطلبی

این دستور العمل، بدوش اداره نمی باشد. درصورت تناقض، اسناد که بصورت مستقیم از اداره  8ماده 

 اخذ گردیده، قابل تطبیق می باشد. 

 شخصات مندرج شرطنامه را بررسی نماید.داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و م 6.4

 رد آفرشده میتواند. منتج بهشرطنامه  مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در

 -7ماده 

توضیح 

 شرطنامه

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  7.1

( روز در داوطلبی باز 10اینکه مطالبه متذکره حد اقل )مطالبه نماید، مشروط بر  صفحه معلومات داوطلبی

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

ه شرطنامه توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیک ( روز3مدت )

مطالبه  ضیحباالثر تو ادارههرگاه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد.

 این دستورالعمل 8و ماده  تدارکات طرزالعمل حکم سی ام ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتشده

 اجراآت می نماید.

درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد  پیرامون مندرجات شرطنامه، االتوبه منظورتوضیح وجواب به س 7.2

 هصفحدر مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاریخ ووقت  همیتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلس اداره
 دعوت نماید. داوطلبیمعلومات 

( روز قبل از 3از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل ) 7.3

 تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. 

تهیه شده بعد  باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.4

 میگردد.نموده اند، ارسال  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 5)حد اکثر از جلسه درمدت 

 ، اهلیت وی را متاثر نمی سازد. قبل از داوطلبیه عدم حضور داوطلب در جلس 7.5

 شرطنامه را تعدیل نماید. ، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمهمیتواند اداره 8.1
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تعدیل  -8ماده 

 شرطنامه ها
ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده صادرایم ضم 8.2

اداره باید به اسرع وقت ضمایم صادر شده را در ویب سایت که شرطنامه نشر گردیده اند ارسال میگردد. 

 باشد نشر نماید. 

 تهیه آفرها  ج.

 -9ماده 

 رفامص

 داوطلبی

اداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1

 .نداردلیتی درقبال همچون مصارف ئومس گونههیچتدارکاتی  

بان ز - 10ماده 

 آفر
مشخص گردیده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1

سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه میگردد، اداره اسناد حمایوی و میگردد. 

مطالبه نماید. جهت به مصرف داوطلب می تواند در صورت لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را 

 توضیح آفر، به ترجمه ارائه شده استناد می گردد.

 -11ماده 

اسناد شامل 

 آفر

 :شامل آفرمی باشد اسناد ذیل 11.1

این  15و  14،  13،  12واد درمطابقت با مها  قیمت های تسلیمی آفر و جدولفورمه  -1

 دستورالعمل؛

این دستور  19ماده  1ا بند آفر درصورت لزوم درمطابقت ب و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛العمل

 این دستور العمل مجاز باشد؛ 13ماده آفر های بدیل در صورتیکه مطابق با  -3

 دستورالعمل؛این  20ماده  2بند  درمطابقت باصالحیت نامه معتبر کتبی  -4

این دستور  17اسناد و مدارک تثبیت اهلیت داوطلب برای اجرای قرارداد در مطابقت به ماده  -5

 العمل؛

 دستورالعمل؛ این 16داوطلب درمطابقت با ماده  و مدارک واجد شرایط بودناسناد  -6

آن درمطابقت با ماده  ضمنی اجناسو خدمات تثبیت منشا و واجد شرایط بودناسناد و مدارک  -7

 دستورالعمل؛این  16

این  30و  16اسناد و مدارک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه طبق مواد  -8

 دستور العمل؛

 .معلومات داوطلبی هصفحسایر اسناد مطالبه شده در -9

این دستور العمل،  11ماده  1به اضافه نیازمندیهای مندرج بند ( JVموافقتنامه شرکت مشترک ) 11.2

مام موافقتنامه توسط ت ،(JVشامل آفر میگردد. جهت الزام آور بودن موافقتنامه شرکت مشترک )

 شرکای شرکت مشترک امضا و ضم آفر تسلیم می گردد.  

 - 12ماده 

تسلیمی  هفورم

 آفر و جدول

 قیمت  های

ترتیب  (فورمه های داوطلبی ) 4سمت قو جدول قیمت آفر در فورمه های شامل در  تسلیمی  هفورم 12.1

میگردد. این فورمه ها بدون کدام تغییر خانه پری و هیچ تعویض قابل قبول نخواهد بود به استثنای 

 این دستور العمل.  20ماده  4موارد ذکر شده در بند 
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 -13ماده 

 آفرهای بدیل
از قبولی آن  صفحه معلومات داوطلبیصرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در آفرهای بدیل  13.1

 تذکر رفته باشد.

 -14ماده 

قیم آفر و 

 تخفیفات

قیمت باید های تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهو تخفیفات ارا قیمت ها 14.1

 د.درمطابقت با شرایط ذیل باش

 

 ارائه گردد. به صورت جداگانه  در جدول های قیمت  واقالم بخش ها تمام قیمت ها برای  14.2

این دستورالعمل منفی  12ماده  1قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارائه میگردد در مطابقت به بند  14.3

 تخفیفات پیشکش شده  قیمت مجموعی آفر می باشد.  

تسلیمی  هدر فورم اجرای آنرا و روش اد، پیشنههرگونه تخفیف بدون قید وشرط را  می تواند داوطلب 14.4

 ذکرنماید.این دستور العمل  12ماده  1خویش و جدول قیمت در مطابقت به بند آفر 

 

 صفحه معلومات داوطلبیقیمت های ارائه شده داوطلب در طول انجام قرارداد ثابت بوده، مگر اینکه در  14.5

طور دیگری تذکر رفته باشد. آفر با قیم قابل تعدیل غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.  هر گاه قیم 

، مجاز باشد و داوطلب آفر با قیم ثابت ارائه نموده باشد، در صفحه معلومات داوطلبیقابل تعدیل مطابق  

 اینصورت آفر رد نگردیده اما تعدیل قیم صفر محاسبه میگردد.

، آفر برای یک بخش یا ترکیبی از بخش ها ارائه شده می دستور العمل برای داوطلباندرصورت تذکر در  14.6

فیصد مقدار مشخص شده  100فیصد اقالم مشخص شده در هر بخش و به  100تواند. قیمت ها برای 

 ه باشد. طور دیگری تذکر رفت صفحه معلومات داوطلبیبرای اقالم هر بخش ارائه گردد، مگر اینکه در 

جدید شرایط  ویرایشوسایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج تجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.7

معلومات  هصفحاطاق بین المللی تجارت پاریس، طوریکه در  همنتشر (Incotermsتجارت ) بین المللی
 تذکر رفته است، می باشد.داوطلبی

اداره می تواند تدارکات را به بخش ها  در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید.  14.8

قیمت ها برای تمام بخش ها و صد فیصد اقالم هر بخش ارایه میگردد. داوطلب  می تواند در صورتیکه 

ر از یک بخش را آفر های تمام بخش ها در عین زمان باز گشائی شوند،  تخفیف مشروط برای عقد بیشت

 پیشنهاد نمایند. 

 -15ماده 

آفر و اسعار 

 پرداخت 

 صفحه معلومات داوطلبیداوطلب باید قیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.
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 -16ماده 

اسناد 

ثبوت 

 مطابقت

اجناس 

وخدمات 

 ضمنی

اظهار نامه کشور منشا  باید، داوطلب آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 16.1

 این 5درمطابقت با ماده می باشد، را (فورمه های داوطلبی) 4قسمت تولید که شامل جدول های قیمت 

 د.خانه پری نمای دستورالعمل

داوطلب مدارک مستند را جهت تثبیت مطابقت اجناس طبی و خدمات ضمنی با مشخصات تخنیکی و  16.2

 ارائه نماید.  )جدول نیازمندیها(6قسمتعیارات مشخص شده م

نقشه ، نوشته جاتمیتواند تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه  مستند شامل مدارک 16.3

 جات و اعداد و ارقام بوده و شامل موارد ذیل می باشند:

که نشان دهنده توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم و مشخصات تخنیکی آن  -1

جوابگو بودن اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در 

صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت از معیارات جدول نیازمندیها را نیز 

 شامل نماید.

 .معلومات داوطلبیسایر اسناد مندرج صفحه  -2

 
ک ها توسط اداره کتال و عالیم تجارتی و موادشیوه تولید/ ساخت، پروسس  برایهای تعین شده  معیار 16.4

درج گردیده، صرف بمنظور شرح نیازمندی بوده و ارائه سایر اجناس مطابق  جدول نیازمندیهاکه در 

معیارات مندرج را محدود نمی سازد. داوطلب می تواند اجناس مطابق با سایر معیارهای کیفی، عالیم 

اره های کتالک را در صورتی که جوابگوی نیازمندی اداره بوده و معادل یا باالتر از تجارتی و شم

 باشد را ارائه نماید.   جدول نیازمندیهامشخصات مندرج 

 -17ماده 

اسناد 

 تثبیت

اهلیت 

 داوطلب

تسلیمی  هباید فورمداوطلب دستورالعمل، این   4درمطابقت با ماده واجد شرایط بودن ت تثبی به منظور 17.1

نماید. عدم ارائه و یا ارائه آن به صورت ناقص، را خانه پری ه های داوطلبی(فورم ) 4قسمتآفر مندرج

 منجر به عدم واجد شرایط پنداشته شناخته شدن داوطلب می گردد. 

در صورت قابل  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورتیکه آفروی قبول شود  مدارک  تثبیت  17.2 

 د که:قبول می باش

در صورت که عدم ساخت و تولید اجناس توسط داوطلب در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته  -1

که نشان  )فورمه های داوطلبی ( 4قسمت باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

دهنده اجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در جمهوری اسالمی افغانستان 

 باشد را  ارایه نماید؛

، داوطلب که در جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت صفحه معلومات داوطلبیدر صورت تذکر در  -2

توانمند و مجهز را به منظور حفظ   تجارتی نداشته و عقد  قرارداد با وی صورت میگیرد، باید  نماینده

و مراقبت، ترمیم و  انجام مکلفیت های عرضه پرزه جات طوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته، به 

 اداره معرفی نماید؛
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بر آورده نماید.  را(ارزیابی و اهلیتهای معیار) 3قسمت اهلیت مندرج ازشرایط هریکباید داوطلب  -3

 طبی مراجعه گردد(ملزومات )به مواد اضافی ادویه جات و 

 -18ماده 

میعاد اعتبار 

 آفرها

درج می نماید. این مدت در داوطلبی های صفحه معلومات داوطلبیاداره میعاد اعتبار آفر ها را در  18.1

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

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

 روز بوده نمی تواند. 120میعاد اعتبار آفر کمتر از 

اداره می تواند تمدید میعاد اعتبار آفر را قبل از ختم آن از داوطلب طوری کتبی مطالبه نماید. در  18.2

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

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

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

-19ماده 

 آفر تضمین
تهیه نماید. آفر بدون  نحیث جزء آفر خودممکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  19.1

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

 ، ارائه گردد. صفحه معلومات داوطلبیو واحد پولی مشخص شده 

 ارائه میگردد.  )فورمه های داوطلبی( 4قسمت اظهار نامه تضمین آفر در فورمه شامل  19.2

این دستور العمل، تضمین آفر به شکل تضمین بانکی  19ماده  1درصورت تذکر تضمین آفر مطابق به بند  19.3

 به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

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

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

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

 داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود.خه اصلی آن تسلیم نس -3

( روز بیشتر از میعاد 28حد اقل) ،لدستورالعماین 18هماد 2بند میعاد اعتبار تضمین آفر درمطابقت با  -4

 .اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد

این دستورالعمل مطالبه  19ماده  1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند  19.4

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

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند.

توسط داوطلب برنده طبق  و عقد قرارداد بعد از تهیه تضمین اجرا غیر موفق آفر داوطلبان  تضمین 19.5

 به آنها مسترد میگردد. دستورالعملاین 42هدما
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 و امضای قرارداد، مسترد میگردد. بعد از تهیه تضمین اجراموفق  آفر داوطلب تضمین 19.6

 در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 19.7

 در صورت تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛ -1

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

 شده در آفر؛

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

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

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

، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 19.8

مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام تمام شرکای  

 شامل موافقتنامه شرکت  مشترک ترتیب گردد.  

 و اظهار نامه تضمین آفر مطالبه شده باشد، آفرالزم نباشد تضمینمعلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  19.9 

 انصراف نماید؛ میعاد اعتبار آفر از آفر خویش در جریان داوطلب -1

امضای قرارداد نشود؛ یا تضمین  حاضر به دستورالعمل این 41ه درصورتیکه داوطلب برنده، طبق ماد -2

 .نموده نتواند تهیه ستورالعملداین 42 هاجراء را درمطابقت با ماد

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

 ازآنتذکر رفته باشد.   معلومات داوطلبی هصفحدرمشروط بر اینکه اعالم نماید. قرارداد با همان اداره 

 -20ماده 

 امضاء آفر
این دستورالعمل ترتیب و با  11 همادتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، نقل  داوطلب 20.1

این دستورالعمل مجاز  13نماید. درصورت که آفر بدیل در مطابقت به ماده عالمه گذاری  "اصل" هکلم

ذاری شده وبه عالمهگ "کاپی" مهکلعالمه گذاری گردد.  بر عالوه کاپی های آفر با  "بدیل"باشد، با کلمه 

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

 .آن قابل اعتبار خواهد بود

نماینده با صالحیت داوطلب امضاء باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفر 20.2

 گردد. صالحیت نامه که توسط رئیس یا معاون داوطلب امضا گردیده است نیز توام با آفر می باشد. 

(، آفر باید توسط نماینده با صالحیت داوطلب مشترک امضا گردد. آفر JVدرصورت داوطلب مشترک ) 20.3

 تواام با صالحیت نامه که توسط نماینده های قانونی داوطلب امضا گردیده، ارائه گردد. 

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه  20.4

 شده باشد.  امضاده با صالحیت داوطلب و نماینآفررا امضا نموده 
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 تسلیمی و گشایش آفرها  د.

مهر  -21ماده 

مت و عال

 آفر گذاری

این دستور العمل مجاز  13داوطلب آفر اصلی و کاپی ها را بشمول آفر بدیل درصورتیکه مطابق به ماده  21.1

عالمه گذاری  "بدیل"و  "کاپی"، "اصل"باشد، در پاکت های سر بسته جداگانه که هر کدام با کلمات 

 شده، ارائه می نماید.  

 :تحریر گرددذیل  سربسته باشد و در روی پاکت موارد های آفر باید پاکت 21.2

 نام و آدرس داوطلب؛  -1

 باشد؛ 24ماده  1اداره تدارکاتی در مطابقت با بند عنوانی  -2

و هر نوع توضیحات اضافی مندرج  1ماده  1نام، نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند  -3

 . معلومات داوطلبی هصفح

 هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی باشد. حاوی  -4

عدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مسئول تعویض/ مفقود شدن محتویات و بازگشایی  درصورت 21.3

 قبل از وقت آن نخواهد بود. 

 –22ماده 

تسلیمی  میعاد 

 هاآفر

داوطلب تسلیم گردند. صفحه معلومات داوطلبیمیعاد تسلیمی و آدرس مندرج آفر ها باید قبل از ختم  22.1

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

، امکان پذیر می باشد. آفر های الکترونیکی طبق طرز ارسال مندرج صفحه معلومات داوطلبیآن در 

 ارسال میگردند. معلومات داوطلبی هصفح

این دستور العمل، میعاد تسلیمی آفر ها  8در صورت لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده  می توانداداره  22.2

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

 تمدید شده ادامه می یابد. 

 –23ماده 

آفر های نا 

وقت 

 رسیده

 رسیده ردگردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند.آفر های ناوقت  23.1

 .میگردد قابل قبول نیستوتسلیم آفر های که ذریعه انترنیت به اداره ارسال  23.2

 -24ماده 

انصراف، 

تعویض و 

تعدیل 

 هاآفر

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با  24.1

صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را نقل اصلی صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و 

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

 شده بوده و این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با  21و  20در 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

 در صورت انصراف از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد.   24.2
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هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر هادر فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم  24.3

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

 صورت گرفته نمی تواند.

آفر – 25ماده 

 گشایی
تذکر  در صفحه معلومات داوطلبیاداره آفر های دریافت شده را در محضر عام در محل، تاریخ و زمان که  25.1

صفحه رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 

 درج گردد.معلومات داوطلبی 

 

نشانی شده  "انصراف"در مجلس آفر گشایی، رئیس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه  25.2

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

حیت نامه توام با صال "انصراف"باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمه 

ارائه شده نباشد، باز میگردد. انصراف از آفر ها صرف در صورت موجودیت اطالعیه انصراف که توام 

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

ت آفر نشانی شده با کلمه نشانی شده باز خواهد شد.  هر گاه پاک "تعویض"تمام آفر های که با کلمه 

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

اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه مربوط در جلسه 

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

تفصیل خوانده می شود. تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با 

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

 باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند. 

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل،  25.3

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

اشند در ارزیابی مد آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در جلسه داوطلبی قرائت گردیده ب

 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

اداره صورت جلسه آفر گشایی را که در برگیرنده نام داوطلب، تعویض، انصراف، یا تعدیل آفر، قیم آفر،  25.4

یا عدم موجودیت تضمین آفر را ترتیب می قیمت هر بخش، بشمول تخفیفات، و آفر بدیل، و موجودیت 

نماید. نماینده های داوطلب که در جلسه آفر گشایی اشتراک می نمایند، در رویداد جلسه امضا می 

نمایند. عدم موجودیت امضای یک نماینده، سبب از بین رفتن اعتبار محتوا و اثر صورت جلسه نمیگردد. 

یگردد.  هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی کاپی صورت جلسه به تمام داوطلبان توزیع م

صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در 

 مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید. 

 هـ. ارزیابی و مقایسه آفرها

 -26ماده 

 محرمیت 

اهلیت بعدی ارزیابی ، مفصل ارزیابیو مقایسه ارریابی مالی و ، ارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  26.1

 40الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطای  قرار داد در مطابقت به ماده  عطاء قراردادداوطلبان و پیشنهاد ا

 افشاء گردد.  نبایداین دستور العمل، محرم بوده، 
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ارزیابی مالی، مفصل و ارزیابی ، توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی تالشهر نوع  26.2

 منجر به رد آفروی میگردد. بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد

را درهرمورد مربوط به  ادارهتماس با  بخواهدعقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب  زمانآفر گشایی الی از 26.3

 داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد. مراحل 

–27ماده 

 توضیح آفر ها

اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل  27.1

د کتبی مطابق مندرج درخواست صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وار

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

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.

 – 28ماده 

انحرافات، 

اشتباهات و از 

 قلم افتادگی

 در جریان ارزیابی آفر ها، تعریفات ذیل قابل تطبیق می باشد: 28.1

 مندرج شرطنامه؛عدم تطابق با معیارات  "انحراف" -1

تثبیت شرایط محدود کننده یا خودداری از قبولی نیازمندیهای مشخص شده شرطنامه؛  "ااستثناء" -2

 و

 عدم موفقیت تسلیمی بخش یا تمام معلومات یا اسناد الزم شرطنامه.  "از قلم افتادگی" -3

 -29ماده 

تشخیص آفر 

 جوابگو

این دستور العمل،  11اداره آفر جوابگو را با در نظر داشت محتویات شرطنامه مطابق اسناد مندرج ماده  29.1

 تشخیص میدهد.  

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و  29.2

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

 در صورت نا دیده گرفته شدن:  -1

تاثیر قابل مالحظه باالی حدود، کیفیت  یا کارایی اجناس و خدمات ضمنی تحت تدارک داشته  (1)

 باشد؛

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این تدارکات  (2)

 نماید؛را بر خالف شرطنامه محدود 

 در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داوطلبان گردد. -2

این دستور العمل بررسی نموده  17و  16اداره جنبه های تخنیکی آفر تسلیم شده را در مطابقت به مواد  29.3

و اینکه آفر بدون انحراف عمده، اشتباه یا جدول نیازمندیها  6قسمت و از مطابقت آن با نیازمندیهای 

 قلم افتادگی باشد، تآئید می نماید. 

آفریکه در مرحله ارزیابی ابتدایی جوابگو پنداشته  نشود،  بعداً با اصالح انحرافات، استثنات یا قلم افتاگی  29.4

 جوابگو نمیگردد.

عدم  -30ماده 

 انطباق 
 انحراف کوچک آفر را در صورتیکه آفر بدون در نظرداشت آن جوابگو باشد، نادیده می گیرد. اداره 30.1
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پذیری، 

اشتباهات و از 

 قلم افتادگی 

جهت رفع عدم انطباق پذیری یا قلم افتادگی آفر، معلومات یا اسناد درصورتیکه آفر جوابگو باشد، اداره  30.2

مرتبط به قیمت الزم را در جریان زمان مناسب  از داوطلب درخواست می نماید. قلم افتادگی متذکره 

آفر بوده نمی تواند. درصورتیکه داوطلب نیازمندیهای درخواست متذکره اداره را بر آورده نسازد، آفر رد 

 میگردد.

–31ماده 

تصحیح 

اشتباهات 

 محاسبوی

 اداره اشتباهات محاسبوی را به شکل ذیل تصحیح می نماید: 31.1

مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته درصورت عدم مطابقت نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم  -1

مگراینکه از نظر اداره به صورت واضیح کدام عالمه شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

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

 گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

تفریق مجموعه های فرعی باشد، مجموعه های فرعی مد نظر درصورتیکه اشتباه در جمع یا  -2

 گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد؛ و 

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

مبلغ به بود. مگر اینکه مبلغ بیان شده به حروف مربوط به اشتباه حسابی بوده که در اینصورت 

 ارقام با در نظرداشت موارد فوق، تصحیح میگردد. 

 

اداره از داوطلب  قبولی تصحیح اشتباه محاسبوی را درخواست می نماید. عدم قبول تصحیح اشتباه  31.2

 این دستور العمل سبب رد آفر میگردد.   31ماده  1محاسبوی مطابق بند 

 -32ماده 

تبدیل به 

اسعار 

 واحد

باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفررا به واحد  اداره ، هاو مقایسه آفربه منظور ارزیابی  32.1

، صفحه معلومات داوطلبیبه نرخ فروش اسعار در روز مندرج معلومات داوطلبی هصفحپولی مشخص در 

 تبدیل می نماید.

 -33ماده 

ترجیح 

 داخلی

 گردد. یم قیاحکام طرزالعمل تدارکات تطب یدر روشن یداخل حیترج

 -34ماده 

ارزیابی 

 آفر ها

 آفر ها صرف به اساس، عوامل، روش ها، مشخصات، شرایط و معیار های مندرج این ماده ارزیابی میگردند. 34.1

 اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر، مد نظر می گیرد: 34.2

و قیم آفر در مطابقت به  صفحه معلومات داوطلبیارزیابی برای اقالم یا بخش ها مطابق مندرج  -1

 این دستور العمل، صورت میگیرد.  14ماده 

 این دستور العمل؛ 31ماده  1تعدیل قیم ناشی از تصحیح اشتباهات محاسبوی در مطابقت به بند  -2

 این دستور العمل؛  14ماده  3تعدیل قیم ناشی از تخفیفات ارائه شده در مطابقت به بند  -3

 صفحه معلومات داوطلبی( به اسعار واحد مندرج 3( الی )1موارد ) تبدیل اسعار ناشی از محاسبات -4

 این دستور العمل؛ 32در مطابقت به ماده 

 این دستور العمل؛ 30ماده  2تعدیل قیم ناشی از عدم انطباق قابل سنجش در مطابقت به بند  -5

 )معیارات اهلیت و ارزیابی(.  3قسمت عوامل ارزیابی اضافی مشخص شده  -6
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درصورتیکه شرطنامه داوطلب را به ارائه نرخ جداگانه به بخش های مختلف مجاز نموده باشد، روش  34.3

تشخیص آفر نازلترین نرخ ترکیب بخش ها بشمول هر تخفیف ارائه شده در فورمه تسلیمی آفر، در 

 )معیارات ارزیابی و اهلیت( مشخص میگردد. 3قسمت 

 نظر نمیگیرد: اداره در ارزیابی آفر موارد ذیل را مد 34.4

هر نوع مالیه بر فروش و سایر مالیات قابل پرداخت توسط داوطلب بر اجناسیکه در جمهوری  -1

 اسالمی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

هر نوع محصول گمرکی و سایر مالیات بر واردات، مالیات بر فروش و سایر مالیات مشابه  -2

باشد توسط قابل پرداخت بر اجناسیکه در خارج از جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده 

 اعطاء قرارداد؛   داوطلب در صورت

 اضافی در جریان میعاد اجرای قرارداد، درصورتیکه در آفر ذکر شده باشد. هرنوع مصرف -3

،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی، 34ماده  2در ارزیابی آفر ها بر عالوه قیمت آفر مندرج بند  34.5

شرایط و معیار های تدارک اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهیل مقایسه 

صفحه معلومات آفر ها، اثرات عوامل در نظر گرفته شده باید به مبلغ پولی بیان گردد. مگراینکه در 

طور دیگری تذکر رفته باشد.  معیارات  )معیارات اهلیت و ارزیابی( 3قسمت از موارد مندرج  داوطلبی

 این دستور العمل باشد.   34ماده  2بند  6و روش قابل استفاده باید مطابق جز 

– 35ماده 

 آفرهاه مقایس
با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت  اداره  35.1

 شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.

 مفصل ارزیابی لزوم ودرصورت تخنیکی ازارزیابی شده،پس ارزیابی قیمت نازلترین آفردارای درصورتیکه 35.2

 آمراعطاءارائه خویشرابه راختم،گزارش ارزیابی میتواندپروسه ارزیابی گردد،هیئت جوابگوتشخیص

 ارزیابی،آفر نگردد،هیئت ،جوابگوتشخیصشده یابیارز قیمت نازلترین آفردارای درصورتیکه. نماید

 یقرار م مفصل ارزیابی لزوم ودرصورت یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد

 دهد.

 -36ماده 

اهلیت 

 داوطلب

اداره بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط داوطلب برنده  36.1

 )معیارات ارزیابی و اهلیت(، ارزیابی بعدی را راه اندازی می نماید.  3در مطابقت به معیارات اهلیت قسمت 

این دستور العمل صورت  17ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده توسط داوطلب مطابق ماده  36.2

 میگیرد.  

مثبت بودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرط عقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نتجه ارزیابی،  36.3

با آفر بعدی دارای نازلترین قیمت منتج به غیر جوابگو شدن آفر گردیده و اداره ارزیابی بعدی مشابه را 

 انجام می دهد.

حق  -37ماده 

برای  اداره
اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات  37.1

دارکات کافی یا تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای ت
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قبولی یا رد یا 

 تمام آفرها

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

 مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال دواطلبان فسخ نماید.

 قرارداد ء و  عقد و. اعطا

 – 38ماده 

 اعطاء شرایط 

نازلترین قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده و توانایی اداره قرارداد را به داوطلب که آفر جوابگو با  38.1

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

 –39ماده 

حق تعدیل 

مقدار در 

زمان 

اعطای 

 قرارداد

)جدول  6قسمت اداره می تواند در زمان اعطای قرارداد مقدار اجناس و خدمات ضمنی آن را که در  39.1

صفحه معلومات گردیده، افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  از فیصدی مندرج  مشخص نیازمندیها(

تجاوز ننموده و در برگیرنده هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیار ها و شرایط آفر و  داوطلبی

 شرطنامه نباشد.

– 40ماده 

اعطای 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  40.1

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

ز نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد امیارسال 

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

 -41ماده 

 تضمین اجراء

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 41.1

 د.قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، به شکل قابل قبول اداره باشد ارائه نمای

عدم ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین  41.2

آفر و یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر می گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به داوطلب بعدی که 

ارداد را داشته، اعطاء آفر جوابگو با نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قر

 می نماید.  

 -42ماده 

 امضای قرارداد

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء  42.1

 در طی  میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید.

بعد از دریافت امضا نموده و  ( روز10داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت )

 به اداره تسلیم نماید.

 -43ماده 

به  اطالع

داوطلبان 

 غیر برنده

اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با  43.1

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

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات،  43.2

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

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

–44ماده 

حق شکایت 

 داوطلب

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض  44.1

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

 روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط تشریح گردیده است.  44.2
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 بمعلومات داوطل هصفح  دوم:قسمت 

 یاتعمومالف.  

 

 1.1ه ماد

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

مورد ضرورت  رادیولوژیو مواد  قلم  مالزمه 11تهیه و تدارک   }شماره این داوطلبی نام و

 {1400قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی   مراکز صحی شفاخانه ها و 

 (MOD-1400-G-M0040-22700) 

 می باشد.  

 بالمقطع.نوع قرارداد: 

 .داخلی اوطلبی بازدروش تدارکات: 

 می باشد. {وزارت دفاع ملی ریاست تدارکات}اداره 

 عبارتند از: این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

 {(Lotیک حصه)}

دستورالعمل  4 هماد

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 .(قابل تطبیق نیست}

 4.3 هماد

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل وتحت محرومیت  لست شرکت های محروم شده

 دریافت می باشد:

}www.npa.gov.af} 

دستورالعمل  5دهما

 برای داوطلبان

 ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 {(}کشور های که در سایت تدارکات ملی ذکر گردیده است

 مندرجات شرطنامهب.  

 6.3ه ماد

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

از مراجع ذیل قابل دستورالعمل برای داوطلبان  7.1بادرنظرداشت مواد مندرج ماده  شرطنامه

 دریافت می باشد:
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 7.1 هماد

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 {وزارت دفاع ملی تدارکاتریاست }

 {اجناس آمریت بخش}

 {عبدالمقصود )یعقوبی(اسم شخص مسئول:}

 {0202611911} :} شماره تلیفون 

 :ندارد.} شماره فکس 

 {{a.m.yaqubi@mod.gov.af:}آدرس الکترونیکی )ایمیل آدرس(

وزارت دفاع ملی گارد سابقه خواجه بغرا  تدارکاتریاست  4دوم بالک  منزل 210اطاق آدرس: 

 کابل. 15ناحیه

 ویا ویب سایت های:

  www.mod.gov.af :وزارت دفاع ملی

 www.npa.gov.afاداره تدارکات ملی:

 7.2هماد

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه قبل از داوطلبی دایر نمیگردد:

 آفرها هتهیج.  

 10.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ارائه گردد. {دری یا پشتو}آفر به زبان

 صورت میگیرد. {دری یا پشتو}تمام ارتباطات به زبان 

 ترجمه میگردد. {دری یا پشتو}تمام اسناد حمایوی به زبان 

 11.1ماده  9جز 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

اسناد مندرج صفحه داوطلبان دستورالعمل برای داوطلبان  11.1ماده  6عالوه از مواد مندرج جزءداوطلب 

 ذیل را با آفر خویش ارائه می نماید:اضافی 

 اساسنامه . -1

 تضمین آفر مطابق به مندرجات شرطنامه ؛ -2

تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده ودرحالت  -3

 ورشکستگی وانحالل قرار ندارد.

 تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع درتدارکات. -4

تعهد نامه امضاء شده مبنی بر عدم محکومیت باالثر تخلف درتجارت درخالل دوسال قبل  -5

 از اشتراک در داوطلبی.

تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی براینکه موصوف ویا یکی از کارمندان  -6

 قانون محروم نگردیده باشد. 49ومدیران مربوط وی مطابق به ماده 

که جمله  25وشریک دومی حداقل% 40ریک اصلی حد اقل %(شJVدر صورت داوطلبی مشترک)

 19ماده  19.8وجزء  11ماده  11.2مطابق به جزء را احتوا نماید معیارات را تکمیل نماید %100

 .دستورالعمل برای داوطلبان قابل تطبیق است

http://www.npa.gov.af/
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ماده 

دستورالعمل 13.1

 برای داوطلبان

 .(قابل تطبیق نیست(ارائه آفر های بدیل مجاز

دستور  14.5ماده 

 العمل برای داوطلبان
 می باشد. {"قابل تعدیل نیست"}قیمت ارائه شده داوطلب در جریان اجرای قرارداد 

 14.6ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

مطابقت به فیصدی مشخص شده  در {100%}قیمت های ارایه شده برای هر بخش باید حد اقل

فیصدی  {100%}هر بخش باشد. قیمت های ارایه شده برای هر قلم یک بخش باید حد اقل با 

 باشد. بخش همانمقدار مشخص شده برای 

دستور  14.7ماده 

 العمل برای داوطلبان
 می باشد.{2020}(Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )

ماده 

دستورالعمل 14.7

 برای داوطلبان

 ارایه میگردد. {DDP}اند، با استفاده از قیمت اجناسیکه بیرون ازافغانستان ساخته شده

  14.7ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

( که قابل استفاده می Incoterms}نام محل مقصد مطابق شرایط تجارت بین المللی )محل مقصود

 {باشد، درج گردد

خانه، یا محل دیگری که اجناس تحویلمحل که اجناس در آنجا نیاز است، میتواند  مقصد }محل

 باشد.{تسلیم داده می شود

 {شهر کابل 15}دیپوی صحیه قوماندانی عمومی لوژستیک گارد سابقه خواجه بغرا ناحیه 

  14.7ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

شهر  15دیپوی صحیه قوماندانی عمومی لوژستیک گارد سابقه خواجه بغرا ناحیه  مقصد نهایی:

 . کابل

 15.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .  داوطلب قیمت آفر را به واحد پول افغانی ارایه نماید، درخواست نرخگیریدر تدارکات از روش 

 16.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

مندرج قبلی، سایر اسناد الزم برای تثبیت واجد شرایط بودن اجناس که همراه با بر عالوه اسناد 

 آفر ارائه میگردد قرار ذیل است:

وده شرکت شرکت تولیدی ویا توریدی باید سند ثبت و راجستر وزارت صحت عامه، را ارائه نم -1

ی توریدی اسناد های تولیدی مجوز تولید و فروش اقالم تولیدی خویشرا ارایه نمایند و شرکت ها

ISO کمپنی تولیدی را ارایه نمایند 

شرکت ها ویا کمپنی ها مکلف اند به تمام اقالم شامل لست کمپنی ها و کشور تولید کننده را  -2

 مشخص نمایند.
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 18.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد. روز {نود - 90مدت اعتبار آفر }

روز از  118روز بیشتر از معیاد اعتبار آفر یعنی حداقل   28مدت اعتبار تضمین آفر : 

 .تاریخ آفر گشایی 

 19.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ، ارائه گردد.  فورمه های داوطلبی()  4قسمت آفر باید توام با تضمین آفر در فورم شامل 

 

 19.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 افغانی به شکل بانک گرنتیهزار هشتاد  وصددو  {280,000}مبلغمقدار تضمین آفر

 می باشد.از یکی از بانک های کشور

  19.9 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 دستور العمل برای داوطلبان( این ماده 2( و )1جزای )ا مرتکب اعمال مندرج هرگاه داوطلب

 محروم میگردد.سال  {3}به مدت از اعطای قرارداد توسط اداره، گردد

 20.1هماد

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

سافت نیز باشد وشده  تکمیل کهآفرکاپی  (یک 1)به تعدادداوطلب باید :آفراصل  عالوه بر

(CD  )با -باشدمطابق به آفر  استو  ارائه شدهکه شامل جدول مشخصات وقیمت  آن

 .آفر یکجا تسلیم نماید
 قابل اجراء میباشد.آفر مندرج قیمت های  ، قیمت آفر وسافتدرصورت تفاوت میان 

 20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

صالحیت نامه نماینده داوطلب که می تواند آفر را به نمایندگی از وی امضا نماید، شامل معلومات 

اینکه نماینده می تواند   لوگو ومهر آن مبنی برامضاء،درخواست رسمی شرکت با}ذیل می باشد:

 .به نمایندگی از داوطلب آفر را امضا نماید{

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

  22ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند"نباید"}داوطلبان 

 25.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 اداره عبارت است از: آدرسآفر، ارائهصرف به مقاصد 

 {وزارت دفاع ملی تدارکاتریاست توجه: }

 {گارد سابقه خواجه بغرا تدارکاتریاست آدرس:}

 { اطاق جلسات آفرگشائی  منزل وشماره اطاق: }

 {شهر کابل 15ناحیه شهر: }

{ قبل از 10:00}ساعت الی  از تاریخ صدور شرطنامه ضرب االجل برای تسلیمی آفرها

 میباشد.{ 06/05/1400}مورخظهر 
 25ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 محل ذیل صورت میگیرد: آفرها در بازگشایی

 گارد سابقه خواجه بغرا{ تدارکات}ریاست آدرس:

 } اطاق جلسات آفرگشائی {منزل و شماره اطاق: 

 شهر کابل{ 15}ناحیه شهر: 

 06/05/1400 تاریخ:

 قبل اظهر ده{10:00ساعت }تامزمان: 
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 ارزیابی و مقایسه آفرها.هـ.

 32.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 {.افغانی باشدپولی }ارائه شده به واحد هایآفرهای 

 33.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تولیدات داخلی فیصد های مندرج ذیل  :ترجیحات داخلی 

 قابل تطبیق میباشد.  

 .فیصد 25تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی -1

شترکت های داخلی و شرکت های خارجی مقیم  افغانستان در مقایسۀ شرکت های خارجی  -2

 فیصد  10غیرمقیم 

دارند و یا متعهد به داشتن   Joint Venture (یشرکت های خارجی که شرکای داخل  -3

 فیصد. 5قراردادی فرعی داخلی می باشند، در مقایسۀ سایر شرکت های خارجی 

 ( فیصد.5داوطلب داخلی زن در مقایسه با داوطلب داخلی وداوطلب خارجی مقیم افغانستان) -4

حکم چهارم متحد المال ( 1بند ) (1منظور از "داوطلب" دراجزای فقره)

NPA/PPD/C20/1396 ماده سوم قانون تدارکات است وداوطلب زن  3اشخاص حکمی مندرج جزء

( این حکم عبارت از شخص حکمی است که مالکیت واسهام آن متعلق به زنان 1فقره ) 3مندرج جزء 

حکم چهارم متحد المال  4و مطابق بند  ( فیصد کارکنان آن نیز متشکل از زنان باشد50بوده وحد اقل )

NPA/PPD/No.29/1399  در صورتیکه قراردادی از امتیاز ترجیع داخلی مستفید شده اما تولیدات

قلم یا اقالم مربوط فیصد جریمه از قیمت مجموعی  25یر داخلی را اکمال نموده باشد، تابع پرداخت غ

 می گردد.

 داوطلب صرف از یکی  از امتیازات  فوق  هنگام  ارزیابی مستفید شده میتوانند.

  34.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

شده در موافقتنامه قرارداد به  اگر در مشخصات جنس در موقع اکمال با مشخصات ذکر -1 }ارزیابی :

نسبت استندرد های جدید تولیدی تفاوت موجود باشد ویا هم موضوع قطع تولید اقالم از جانب کمپنی 

تولیدی مطرح باشد انتخاب معادل آن توسط کمیته دوایی قوماندانیت صحیه صورت میگیرد طوریکه 

ذکره را به کمیته دوایی ارایه نموده در متعهد مکلف است سه نمونه معادل ویا باالتر از کمپنی مت

صورتیکه یکی از نمونه های مورد پذیرش کمیته دوایی قرار گیرد از منظوری مقام محترم وزارت 

 دفاع ملی قابل قبول و تحویل گیری میباشد.

اقالم قرارداد شده مطابق مشخصات ارایه شده شعبه عایده )نوعیت شکل، مقدار، کمپنی و کشور  -3

 بشکل بسته منظم کمپنی ( و شرایط وضع شده قرارداد اخذ میگردد.تولید، 

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

مراکز صحی   شفاخانه و مورد ضرورت رادیولوژیو مواد قلم  مالزمه  11تهیه و تدارک  }

 {1400قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی  

 34.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 {قابل تطبیق نیست}:سلیمیجدول تر انحراف د -1

 {تطبیق نیست قابل}انحراف در جدول پرداخت:  -2

 در صورت لزوم سایر معیارها درج گردد{} -3

 اعطای قراردادو.  
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 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

این قسمت دربرگیرنده تمام معیارات که اداره جهت ارزیابی آفر ها و تثبیت اهلیت داوطلبان استفاده می نماید، میباشد. 

 دستور العمل برای داوطلبان، سایر عوامل، روش ها و معیارات در ارزیابی قابل استفاده نمی باشد.  36و  34درمطابقت به مواد 
 

که به این تدارکات مناسب میداند، درج این شرطنامه نموده و متون تحریر یافته بشکل ایتالیک اداره مکلف است معیار های را }

 {را حذف نمایند
 

 فهرست عناوین

 دستورالعمل برای داوطلبان( 33 هترجیح داخلی )ماد .1

 دستورالعمل برای داوطلبان( 34هارزیابی )ماد اتمعیار .2

 دستورالعمل برای داوطلبان( 36ماده ) اهلیت .3
 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 33ماده ترجیح داخلی ) .1

طرزالعمل تدارکات تطبیق می نماید. تطبیق ترجیح داخلی و درجه بندی آفر ها صرف به  احکاماداره ترجیح داخلی را مطابق 

 مقصد ارزیابی آفر ها  طور ذیل صورت می گیرد:

 گروپ بندی آفر ها: -1

:  آفر هائیکه اجناس ساخت جمهوری اسالمی افغانستان را  ارائه نموده اند، شامل این گروپ گردیده  )الف( آفر های گروپ (1)

 ( فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند. 25و قیمت آن آفر ها به اندازه )

روپ آفر های گروپ )ب(: آفر های ارائه شده توسط شرکت های داخلی و شرکت های مقیم در افغانستان شامل این گ (2)

 ( فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند. 10گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه )

 39.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

مطابق به تعدیل NPA/PPD/C27/1400افزودی ویا کمی در قرارداد به تاسی از متحدالمال  -

حداعظمی افزایش  میزان )فیصدی( پیشبینی شده در اصولنامه بودجه ،( طرزالعمل 98( ماده )5بند)

درقیمت مجموعی قرارداد منحیث تعدیل میباشد مگر اینکه درمقررات تمویل کننده گان پروژه 

 .)قابل تطبیق میباشد( محدودیت های دراین زمینه پیشبینی نشده باشد

 44ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: شکایات 

 {وزارت دفاع ملی رئیس تدارکات

 {خواجه بغرا گارد سابقهگارنیزیون قوماندانی عمومی لوژستیک آدرس: }

 {ریاست تدارکات 5بالک نمبر منزل دوم 202اطاق نمبرشماره اطاق: } -منزل

 {شهرکابل  15ناحیه  شهر: }

درصورتیکه عدم جواب اعتراض درمدت هفت یوم شرکت میتوانند اعتراض خویشرا به اداره 

 تدارکات ملی ارائه نماید.
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آفر های گروپ )ج(: آفر های که شریک افغانی یا قراردادی افغانی دارند شامل این گروپ گردیده و قیمت آن به  (3)

 ( فیصد قیمت آفر کاسته می شود.5اندازه )

 مقایسه آفر ها -2

پ بندی آفر ها، آفر ها را با نظرداشت قیمت جدید کاسته شده مقایسه نموده و آفر برنده هیئت ارزیابی بعد از گرو (1)

 را تشخیص می نماید. 

 دستور العمل برای داوطلبان{ 34}ماده معیارات ارزیابی  .2

 معیارات اضافی 

نمـوده قوماندانیت صحیه ستردرستیز مشخصات مالزمه طبـی را بـه اسـاس لیسـت مجـوز مالزمـه طبـی خـویش ذکـر 

است که مشخصات ذکر شده بعداً به اسـاس کمپنـی هـای تولیـدی متفـاوت میباشـد، شـرکت هـای اشـتراک کننـد در 

پروسه داوطلبی جدول مشخصات ارایه شـده را بـه صـورت دقیـق مطالعـه نمـوده در صـورتیکه در مشخصـات مالزمـه 

فــاوت موجــود باشــد بــا در طبــی شــامل جــدول بــا مشخصــات کمپنــی کــه از طــرف داوطلبــان نــرخ داده میشــود ت

نظرداشت اینکه با مشخصات ذکـر شـده تفـاوت عمـده موجـود نباشـد را بـه صـورت جـدا گانـه در سـتون مالحظـات 

ذکر نمایند، مشخصات ذکر شـده از طـرف داوطلـب در کمیتـه ارزیـابی مـورد بحـث قـرار گرفتـه در صـورت پـذیرش 

 این مشخصات در قرارداد اصالح خواهد شد.

 دستور العمل برای داوطلبان( 34ماده  4نه )بند قرارداد چندگا 2.1

 رهایآفرهای دارای نازلترین قیمت )یک قرارداد برای هرآفر( و معیابا ترکیب  داوطلب بهقرارداد را  بیشتر از یک اداره

 نماید.اعطا می ، را پوره نماید ارزیابی بعدی

 :مکلف است اداره

دستورالعمل برای  14ه ماد 6فی قلم طوریکه دربند  کمیتو  بخشیکه فیصدی اقالم فی ئو قراردادها بخش هاصرف  -1
 نماید.شده است ارزیابی داوطلبان مشخص 

 اداره مکلف است موارد ذیل را در نظر بگیرد:

 ؛ وبخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)

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

 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 36 هماد 1 )بند اهلیت بعدی ارزیابی .3

 در را اهلیت بعدی ارزیابی  ،داوطلبان برای العمل دستور 35 ماده 1 بند به مطابقت در قیمت نازلترین با آفر تشخیص از بعد اداره

  میدهد. انجام شده، مشخص قبالً معیارات از استفاده با داوطلبان برای العمل دستور  36 ماده به  مطابقت

 نمیگردد. استفاده داوطلب اهلیت بعدی ارزیابی در نباشد، بخش این شامل که معیارات
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نمندی مالی اتو}مندرج ذیل مطابقت داشته باشند، ارائه نماید: مالی را که : داوطلب باید اسنادی توانایی مالی -1

 با اعتبار در نسخه اصلی یستمنت بانک به شکل  افغانیهشتصد هزار  میلیون یک{1,800,000}مبلغ

وطلبی چندین بانک ستتمنت ادرصورتیکه شرکت های اشتراک کننده در د -از یکی از بانک های کشور

 باشد. روزبه یک ها پرنت بانک ستتمنت های را ارائه مینماید مکلف است تا تاریخ 

نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی : داوطلب باید اسنادی را که تخنیکیتجربه و ظرفیت  -1

دوصد  میلیونچهار ( 4,200,000قرارداد به مبلغ) قرارداد مشابه یک}داشته باشند ارائه نماید: را  مندرج ذیل 

می  افغانی میلیون هفت{7,000,000به ارزش مبلغ} سال اخیر 10خالل در دو قرارداد یا افغانی و هزار

 {باشد.

    ، ارائه نماید: را می باشدداشرایط استفاده ذیل را  اجناس پیشنهاد شدهاسناد را که بیانگر اینکه  داوطلب باید -2

پنج ساالخیر به ارزش در خالل  داوطلبدوسال  )سابقه کاری(حجم معامالت ساالنه حد اقل الزم}

 میباشد. افغانیمیلیون  هشت{8,000,000}مبلغ

 . صحفه معلومات داوطلبیتداوم یا تجدید اسناد مطالبه شده شرایط اهلیت داوطلبان  مندرج  بخش  -2

طرزالعمل تدارکات یک نقل از اوراق ثبت وراجستر مالیه،سند تصدیق از حساب  (17) حکم (2(فقره)2) مطابق به جزء -3

 .ارائه گردد آندوران قرارداشته باشد اسناد معتبردرصورتیکه تحویلی مالیه تحت  -مالیات آخرین دوره ارائه گردد
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 تسلیمی آفر  هفورم     01فورمه شماره /

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب     02فورمه شماره /

 (JVمعلومات شرکای شرکت مشترک ) فورمه     03فورمه شماره /

 جدول قیمت: اجناس ساخته شده در خارج از جمهوری اسالمی افغانستان که وارد میگردد.      04فورمه شماره /

 جدول قیمت: اجناس ساخته شده در خارج از جمهوری اسالمی افغانستان که قباًل وارد گردیده.       05فورمه شماره /

 جدول قیمت: اجناس ساخته شده در جمهوری اسالمی افغانستان.     06فورمه شماره /

 فورمه تضمین آفر       07فورمه شماره /

 فورمه اظهار نامه تضمین آفر       08فورمه شماره /

 اجازه نامه تولید کننده      9فورمه شماره /
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 تسلیمی آفر هفورم

 01/ شمارهفورمه 

واد به مقاصد تشخیص اهلیت وواجد شرایط بودن داوطلب طوریکه درم ذیلاین معلومات باید توسط داوطلبان درصفحات 

 مورد استفاده قرارگیرد. دولتهیه شده است درج دستورالعمل برای داوطلبانه مربوط

 {                                                  } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار}حاتصف

 

 {ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی}به:
 

 ه:اینک یمئامضا نموده ایم، اظهارمینمااین فورمه  مایان که درزیر

شماره و تاریخ صدور ضمیمه }ضمیمه شماره:شمول هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .1
 نداریم؛ {لزوم درج گردد را درصورت

ضمنی  ناس و خدماتنیازمندیهای اججدول مندرج درمطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  .2

 م؛ئی{ اکمال مینماضمنی درج گرددیک توضیح مختصر درمورد اجناس و خدمات }را

قیمت مجموعی آفر به حروف }عبارت استاز: ذیل ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده درقیمت مجموعی آفر .3
 ؛{درج گردد مختلف و اسعارهای مربوطه الغوارقام، بیانگرمب

 :درصورتیکه آفرماقبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود: پیشنهاد شده تخفیفات .4

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

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

 هاجل تسلیمی آفریخ  ضرب االسراز تار ،رالعمل برای داوطلباندستو  18ماده  1 فرمابرای میعاد مشخص در بندآ .5

باالی ما آن  اعتبار اعتبارداشته و درهرزمان قبل از ختم تاریخ دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  3 درمطابقت با بند

 قابل قبول بوده میتواند؛الزامی و 

 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان 41ه اجراءرا درمطابقت با ماد که تضمینقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرشرایط عمومی قرارداد 18

ملیت }قرارداد،دارای تابعیتکشورهای واجد شرایط از گان برای هربخشه فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمولما .7

 انشرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردادیشامل داوطلبی، هرگاه داوطلب ملیت شرکای داوطلب را بشمول 
 می باشیم.{تهیه کننده گان درج گرددفرعی و 

 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8

قت با بند ، درمطابجمهوری اسالمی افغانستان ، تحت قوانینوتهیه کننده گانقراردیان فرعی  شرکا و بشمول ،شرکت ما .9

 ؛نشده ایم شناختهجمهوری اسالمی افغانستان غیرواجد شرایط از طرفدولت دستورالعمل برای داوطلبان4 هماد 3
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 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شدهقبولی آفر دارای نازلترین قیمت  مکلف به که اداره ما میدانیم .10
 

 {مینماید، درج گرددتسلیمی آفرراامضا  هکه فورمبا صالحیت  نام مکمل شخص}نام:
 

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

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

 02/فورمه شمار

 {                                                } داوطلبی:شماره 

 {                  } :تاریخ

 {                                  }حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 {                                 }داوطلب:  قانونینام   1.1

 {                                                        }شریک شرکت مشترک:  هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   1.2

 {                            }( راجستر شده اند ویا راجستر می گردند:JVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

 {                               }سال راجستر داوطلب:   1.4

 {                    }:راجستر شدهقانونی داوطلب در کشور آدرس   1.5

 داوطلب باصالحیت ه معلومات درمورد نمایند  1.6

 {                             }: نام

 {                            }آدرس: 

 {                                   }شماره تلیفون/فکس: 

 {                                        }ایمیل آدرس: 

 
 نمونه امضا نماینده با صالحیت: 

 {                      }:  (TIN) داوطلب تشخیصیهمالیه دهیشماره   1.7
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 کاپی های اصلی اسنادذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید:  1.8

  4ه ماد 2وبند  1بند  این فورمه در مطابقت به 1شرکت مندرج جزء اساسنامه شرکت یا سند راجستر 

 دستورالعمل برای داوطلبان؛

  ، درمطابقت سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک درصورتشرکت های مشترک

 ؛دستورالعمل برای داوطلبان4ه ماد 1با بند 

  ت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیدرصورتیکه

 داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 

 .  معلومات درمورد اهلیت داوطلب2

                                  }: پنج سال اخیر داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.1

} 

 {                   }سال اخیر:  5 سال داوطلب دردو حجم معامالت   2.2

 {                                }: دارایی های نقدی در دسترس  2.3

  {           }سال گذشته:  دهاکمال عمده اجناس مشابه در جریان   2.4

 داوطلب .  معلومات مالی3

همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی یاتفتیش وضرر یا راپورهای  مفاد حساب بیالنس شیت یاراپورهای مالی یا   3.1

 {                                              }. دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت که  ازاینها ا ترکیبی یمربوط 

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

 {                                }نام: 

 {                                }آدرس: 

 {                               }فکس: /شماره های تلیفون 

 {                                       }ایمیل آدرس: 
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 کشرکت های مشتر هر شریک معلوماته فورم
 03/شماره 

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

 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبانمرتبط به 

 {                                            } داوطلبی:شماره 

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

 {                                    }حاتصف
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 {                                }نام قانونی داوطلب:   1.1 

 {                              }مشترک:  کایداوطلبنام شر  1.2

 {                              }مشترک:  ایداوطلبراجسترشرک  1.3

 {                       }مشترک: ایداوطلبشرکهر سال راجستر   1.4

 {                                       }مشترک درکشوریکه راجستر شده است:  ای داوطلبشرک هرآدرس قانونی   1.5

 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند  1.6

 {                             }نام: 

 {                             }آدرس: 

 {                             }شماره های تلیفون وفکس: 

 {                                      }ایمیل آدرس: 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :

 {یدئبکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نما}میباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   1.7

 4ماده  2و  1بند های پاراگراف های فوق، درمطابقت با  1.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه  

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

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

 داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد
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 بادرنظرداشت محتویات مندرج جدول،  و مواد رادیولوژیم مالزمه قل 11ارائه قیمت مشخصات و

شماره
 

حد دری به اسم انگلیسی به اسم
وا

 
ی

س
قیا

 

 تعداد

 ضرورت
 فیات

 مجموعی قیمت

 قلم
 مالحظات مملکت کمپنی

1 
Paper for three gullet machineECG 

American wellchelyn200 paper 
پیپر فارتری گلیت ماشین ای سی جی  ویجلن 

 ورقی 200امریکائی  هرگد ه حاوی 
tin/112 گده      

2 
Paper for one gullet machine ECG 

50x30 
پیپر فارون  گلیت ماشین ای سی جی 

 متر 30ملی در 50(50×30)
رول 

/Rol 
112      

3 
Digital X-Ray filme 14x17  100ps/Tine 

Agfa 
یکصد قطعه   14x 17فلم دیجیتل اکسری  

 قطعی/
Tine/
 قطعی

200      

4 
Digital X-Ray filme 10x12  100ps/Tine 

agfa 
یکصد قطعه   10x 12فلم دیجیتل اکسری  

 قطعی/
Tine/
 قطعی

100      

5 
Digital X-Ray filme 8x10  100ps/Tine 

agfa 
یکصد قطعه   8x 10فلم دیجیتل اکسری  

 قطعی/
Tقطعی/
ine 

60      

6 X-Rary film dental 3x4  3فلم اکسریx4/ دانه در قطعی 100دندان 
Tقطعی/
ine 

20      

7 Paper for  E C G MAC-1200st MODEL   35 بسته 1200-کاغذ برایام سی      

8 Devlopar Lioquid 5liter   19 بشکه لیتره  5دیلوپر مایع بشکه      

9  Fixar  Lioquid 5litre   12 بشکه لیتره  5فکسر مایع بشکه      

10 
Digital X-Ray Film17x14  100pecie/tin 

(konica) 
یکصد قطعه   17* 14فلم دیجیتل اکسری  

 قطعی/
Tine/
 قطعی

7      

11 
AnalogX-Ray Film 12x15  

100pecie/tin (Agfa) 
یکصد قطعه   15* 12فلم انالوگ اکسری  

 قطعی/
Tine/
 قطعی

29      

  مجموعی قیمت

 

  (                                                 مبلغ) مجموعی قیمت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماید. درج آفر( )تسلیمی 03 درفورم خویشرا غیرمشروط تخفیف هرنوع ات میگردد تقاضا داوطلبان از نوت:
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 07/شماره 
 

 

 {                            }  :داوطلبی شماره

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

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

 {وتعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار}حاتصف
 

مندرج صادر آفر باید توسط یک بانک راجسترشده درمطابقت با رهنمودهای تضمین ضمانت بانکی برای  هاین فورم}
 {گردد

 {درج گرددنامبانک }ما: 

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل }ذینفع: 

 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 

 {درج گردد نام قرارداد}آفرخود برای اجرای  "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {هاعالن تدارکات درج گرددشمار}شماره اعالن تدارکات تحت 

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

، بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  {درج گرددنام بانک }، ما براساس درخواست داوطلب

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

 مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

 تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (1)

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

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

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

 مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانونبه دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 این ضمانت درحاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:



مات طبیوشرطنامه معیاری تدارک ادویه جات و ملز -اداره تدارکات ملی   

 

34 

 

دستورالعمل برای قرارداد طبق یامضاتضمین آفر  تدرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریاف (6)

 ؛ یاداوطلبان

روز بعد از 28( 2) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

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

 دریافت شده باشد. ل ازمیعاد فوقپرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قب درنتیجه، هرگونه تقاضا برای
 

 اطاق تجارت بین المللیمیباشد. 758تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

 {مسئول مربوطدرج گرددامضای }امضا: 

 

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

 08/شماره 

 {                                    }  :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

 {رهنمودهای مربوط خانه پری نمایدداوطلب باید این فورمه را در مطابقت با }

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

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

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

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

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

 تصحیح اشتباهات حسابی درجدول قیمت های ارائه شده در آفرانکار داوطلب از پذیرش  (3)

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

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

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

 برنده 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: 

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد}:  مهر
 

 {دگرد هئارارا  آفر باید به نام تمام شرکا آفر ه تضمینیادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهارنام}
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 اجازه نامه تولید کننده

 09/شماره 
 

 {دواطلبی درج گردد }شماره  :شرطنامه داوطلبی شماره

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

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{صفحه ه }شمارحاتصف
 

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

 {اداره درج گردد}نام مکمل به: 
 

 

دارائی فابریکه  {نوع اجناس تولید شده درج گردد}تولید کننده رسمی}نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد{ما 

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

 د نماید. که از جانب ما ساخته شده ارائه و عقد قراردا }نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد{مقصد عرضه اجناس 

، را به اجناس ارائه شده در آفر فراهم شرایط عمومی قراردادما بدینوسلیه گرنتی و وارنتی مکمل مطابق مواد مندرج  

 می نماییم. 

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

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

 }عنوان وظیفه درج گردد{عنوان وظیفه: 

 }نام مکمل داوطلب درج گردد{امضا از جانب: 

 }تاریخ امضا درج گردد{تاریخ: 
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 کشور های واجد شرایط -قسمت پنجم
 

  نیازمندیها جدول - دوم بخش
 
 

  نیازمندیها جدول -ششم قسمت

  محتویات

 

  تسلیمی جدول و اجناس لست .1

  تخنیکی مشخصات .2

  آزمایش و بررسی .3

 

 

 

 

 نیازمندیها جدول ترتیب جهت یادداشت

 

  قابل ضمنی خدمات و اجناس توضیح  دربرگیرنده اقل حد که نموده شرطنامه  شامل باید را نیازمندیها جدول این اداره

  باشد. می آن تسلیمی جدول و اکمال
 

 جدول  مورد این در . باشد می ها آفر درست ترتیب بمنظور داوطلب  به کافی معلومات ارائه نیازمندیها جدول از هدف

 قراردا اعطا زمان در مقدار تغیر صورت در عالوتاٌ باشد، می بیشتر اهمیت حایز گردیده ج در چهارم( )قسمت در ها قیمت

   گردد. می استفاده اساس منحیث ها مندی نیاز جدول و ها قیمت جدول داوطلبان برای العمل دستور 41 ماده مطابق د
 

د.گرد معین شده انتخاب المللیی ینب تجارت شرایط اثرات داشت درنظر با دقیق بصورت باید تسلیمی مدت یا زمان
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 لست اجناس و جدولتحویلی .1

 که توسط داوطلب تکمیل میگردد، خانه پری نماید.{ "شده  پیشنهاد یتاریخ تحویل" ستونبه استثنای  اداره مکلف است این جدول را }

شماره
 

 واحد مقدار توضیح اجناس

محل تحویل نهایی 

)مندرج صفحه 

 معلومات داوطلبی(

 Inco terms))تاریخ تحویلیطبق  شرایط تجارت بین المللی 

اولین تاریخ تسلیمی 

 اجناس 

آخرین تاریخ تسلیمی 

 اجناس

 

تاریخ تحویلی پیشنهاد شده توسط  

 داوطلب 

    رادیولوژیمالزمه و مواد قلم 11 1
دیپوی صحیه 

قوماندانی عمومی 

 ستیکژلو

 شروع معیاد قرارداد
 بعدازعقد چهار ماهالی 

 قرارداد
 {قابل تطبیق نیست}
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 مشخصات تخنیک
 توضیحات اسم جنس شماره

پیپر فارتری گلیت ماشین ای سی جی   1
ویجلن امریکائی  هرگد ه حاوی 

 ورقی 200

ورق  200پیپر فارتری گلیت ماشین ای سی جی  ویجلن امریکائی  هرگد ه حاوی 
 چهار کاناله 

2 
پیپر فارون  گلیت ماشین ای سی جی 

 متر 30ملی در 50(50×30)
 متر یک کاناله  30ملی در 50(50×30پیپر فارون  گلیت ماشین ای سی جی )

3 
یکصد   14x 17فلم دیجیتل اکسری  

 قطعه /قطعی
 یکصد قطعه /قطعی  14x 17فلم دیجیتل اکسری  

4 
یکصد   10x 12فلم دیجیتل اکسری  

 قطعه /قطعی
 یکصد قطعه /قطعی  10x 12فلم دیجیتل اکسری  

5 
یکصد   8x 10فلم دیجیتل اکسری  

 قطعه /قطعی
 یکصد قطعه /قطعی  8x 10فلم دیجیتل اکسری  

6 
دانه در  100دندان /3x4فلم اکسری 

 قطعی
 دانه در قطعی 100دندان /3x4فلم اکسری 

7 
 1200-کاغذ برایام سی   1200-کاغذ برایام سی  

8 
 لیتره  5دیلوپر مایع بشکه   لیتره  5دیلوپر مایع بشکه  

9 
 لیتره  5فکسر مایع بشکه   لیتره  5فکسر مایع بشکه  

10 
یکصد   17* 14فلم دیجیتل اکسری  

 قطعه /قطعی
 یکصد قطعه /قطعی کونیکا  14x 17فلم دیجیتل اکسری  

11 
یکصد   15* 12فلم انالوگ اکسری  

 قطعه /قطعی
 یکصد قطعه /قطعی  15* 12فلم انالوگ اکسری  
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 قرارداد -بخش سوم

 شرایط عمومی قرارداد  -قسمت هفتم

 تعریفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

شمول شامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار هکتبی میان اکمال کنندهقرارداد: موافقتنام -2

 میباشد. آناسناد مربوط  و ضمایم، ملحقات

 اسناد مندرج موافقتنامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشد. اسناد قرارداد:  -3

قرارداد  هدرموافقتنام است کهقیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -4

 گردیده و می تواند مطابق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید و یا تعدیل گردد. مشخص 

 ز تقویمیروروز:  -5

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

 درمطابقت با شرایط مندرجقرارداد.

این اکمال کننده آن را تحت شرایط و سایر اشیای که  طبیملزومات ادویه جات،  اجناس: -7

 نماید.می تهیه  ادارهبرای قرارداد 

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

 می نماید.

تصدیقنامه ثبت: عبارت از تصدیق نامه ثبت یا سایر اسناد است که نشادهنده ثبت و قابل  -9

عرضه بودن اجناس تحت این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق قوانین نافذه 

 مربوط باشد.

حفظ  بیمه، نصب، آموزش واین قرارداد مانند متمم اجناس تحت خدمات خدمات ضمنی: -10

 وسایرمکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد.و مراقبت ابتدائی 

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با  -11

 نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

تحت این ازاجناس  یقسمتو یا حکمی است که اکمال حقیقی  قراردادی فرعی: شخص -12

ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل خدمات از  یا اجرایبخش تدارکات

 تدارکات به عهده دارد.

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با اکمالکننده: شخص  -13

 وی عقد قراداد گردیده باشد.
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 .مشخص می گردد شرایط خاص قرارداددرمحل که : ی اجناس تدارک شدهتسلیم محل -14

 

اسناد  -2ماده 

 قرارداد

 

ومبین اسناد قرارداد می باشد،  متممضمایم آن کهمرتبط، قرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1

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

 یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

تقلب و  -3ماده 

 فساد
ی در مراحل اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1

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

  35ماده  1روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ قرارداد در روشنی بند  )14مدت )

ق می قابل تطبی شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد

 باشد. 

 :اصطالحات آتی در این ماده معانی ذیل را افاده می نمایند   -1

صورت مستقیم یا  هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد (1)

 غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورتغیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 ؛را تحت تاثیر قرار دهد)کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد( 

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

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

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

ان و دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلب: عبارت از سازش میان تبانی (3)

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

 نادرستاعمالسائرین طرح گردیده باشد؛تاثیرقراردادن 

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

م یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقی

 غیر مستقیم؛ 

اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در ایجاد  (5)

 پروسه تدارکات. 

این ماده گردد،  1هر گاه کارمند اداره و یا اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند  3.2

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

 معانی -4ماده 
 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    4.1

 المللی تجارت بینشرایط  4.2
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شرایط خاص در این سند شرایط تجارت بین المللی و حقوق و وجایب طرفین در آن در  -1
 مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ قرارداد

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

 مشخص می گردد، استفاده صورت می گیرد.   ردادشرایط خاص قراپاریس که در 

 تمامیت توافق  4.3

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

 مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی میان جانبین ملغی می گردد.

 تعدیل 4.4

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

 تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

این بند، هیچگونه تخفیف،  مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و  2با رعایت جز  -1

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

وارد نماید مجاز نبوده و استثناء  قرار دادن نقض قرارداد توسط یکی از جانبین، تداوم نقض 

 ی سازد.  قرارداد را مجاز نم

ه تحت این قرارداد کتبی و یا جبران خسارهر گونه استثناء قراردادن حقوق، صالحیت ها  -2

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

 حقوق و اندازه استثناء باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

تطبیق دانسته شود، این امر  غیرقابلملغی یا یا یکی از احکام یا شرایط این قرارداد ممنوع  هرگاه

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

 زبان -5ماده 
اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

شرایط خاص قرارداد داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در ترتیب میگردد. در
مشخص گردیده، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر 

زبان ها ترتیب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در 

 صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 
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اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می  5.2

 باشد. 

شرکت های  -6ماده 

، مشترک

کنسرسیوم یا 

 اتحادیه شرکت ها 

هرگاه اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت  6.1

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

رهبر دارنده صالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا 

 انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند. 

واجد  -7ماده 

 بودن شرایط
 کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت تواند  اکمال کننده و قراردادی های فرعی می 7.1

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

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

 میگردند. 

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

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

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

 تغییر نموده باشد. 

 یه هااطالع -8ماده 
شرایط هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی به آدرس مندرج  8.1

، صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام خاص قرارداد

 با سند دریافت آن می باشد.  

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

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

 قانون نافذ -9ماده 
بوده و تفسیر آن نیز در روشنی  قوانین جمهوری اسالمی افغانستاناین قرارداد تابع  9.1

 خاص قرارداد، شرایطصورت میگیرد. مگر اینکه در  جمهوری اسالمی افغانستانقوانین 

 طوری دیگری تذکر رفته باشد. 

 
در میعاد اعتبار این قرارداد اکمال کننده مکلف به رعایت ممنوعیت واردات اجناس و  9.2

 خدمات به  جمهوری اسالمی افغانستان می باشد، مشروط براینکه:

 ممنوعیت بر اساس قوانین و مقررات نافذه باشد. -1

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ممنوعیت واردات بر اساس پذیرش  -2

 جمهوری اسالمی افغانستان باشد.
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حل  -10ماده 

 منازعات
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی  10.1

 از این قرارداد با استفاده از مذکرات غیر رسمی بخرچ دهند.  

به نتیجه مشورۀ دوجانبه  توسطروز جانبین درحل منازعه یا اختالفات ( 28در خالل )هرگاه  10.2

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

 حکمیت :علی الرغم مراجعه به  10.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری  -1

 ؛ ونمایندموافقه 

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

تفتیش و  -11ماده 

بررسی ها توسط 

 حکومت

مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های  اکمال کننده 11.1

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

شرایط باشد که عمل جلوگیری از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم 

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

 حدود -12ماده 

 تاکماال
 گردیده است.  مشخص نیازمندیها جدولدر اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1

تحویلو  -13ماده 

 مربوط اسناد
با جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد که  شرایط خاص قرارداد  33ماده  1رعایت بند 

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

لیت وومس -14ماده 

 های اکمال کننده

جدول و  شرایط عمومی قرارداد 12باید در مطابقت با ماده رااکمال کننده اجناس وخدمات ضمنی  14.1
 اکمال نماید.  شرایط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده ماده تحویل و تکمیل 

قیمت  -15ماده 

 قرارداد
پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده صورت  15.1

 از این امر مستثنی است.  قرارداد خاصشرایط میگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در 

شرایط  -16ماده 

 پرداخت
شرایط خاص طبق پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشد، پیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورت میگیرد. قرارداد

درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اکمال کننده  16.2

اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، با اسناد در مطابقت 

 به اداره ارائه می نماید. شرایط عمومی قرارداد 13به ماده 
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( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی 30به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

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

 گردد.  

افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد. صفحه معلومات داوطلبی 

مالیات و  -17ماده 

مکلفیت های 

 گمرکی

جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات  بیرون ازدرصورتیکه اجناس  17.1

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

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

مسؤلیت کلی  شده باشد،ستان ساخته درداخل جمهوری اسالمی افغاندر صورتیکه اجناس  17.2

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

 اکمال کننده می باشد. 

معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.3

 امتیازات)در صورت موجودیت( استفاده نماید. ها یا 

تضمین  -18ماده 

 اجرا
تذکر رفته، اکمال کننده باید در مدت شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

شرایط بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در  ( روز10)
 تهیه نماید. ،خاص قرارداد

عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل  در صورت 18.2

 استرداد می باشد.

تضمین اجرا باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل  18.3

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

به اکمال کننده  د از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد( روز بع28در خالل مدت ) تضمین اجرا 18.4

 طوردیگرمشخص شده باشد. شرایط خاص قرارداد مگراینکه درمسترد میگردد، 
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 حق چاپ -19ماده 

و نشر و تصدیق 

اجناس در مطابقت 

به قوانین جمهوری 

 اسالمی افغانستان

دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال  حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و 19.1

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

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

 باشد. 

رتیکه بمنظور استفاده اجناس تحت این قرارداد در درصورت ایجاب قوانین نافذه، در صو 19.2

جمهوری اسالمی افغانستان ثبت گردد. اداره همکاری های الزم جهت ثبت اجناس در 

 جمهوری اسالمی افغانستان را به اکمال کننده ارائه می نماید.

ی اسالمی قرارداد به تاریخ اخذ اطالعیه کتبی ثبت اجناس  از جانب اکمال کننده، در جمهور 19.3

طوری دیگری تذکر رفته  شرایط خاص قراردادافغانستان، قابل اجرا می باشد. مگر اینکه در 

 باشد.  

از تاریخ شرایط خاص قرارداد،( روز یا میعاد بیشتری مندرج 30درصورتیکه قرارداد در جریان ) 19.4

فوق قابل اجرا نگردیده باشد، سپس هر جانب در کمتر  19ماده  2امضای قرارداد، مطابق بند 

( روز با ارسال اطالعیه کتبی به یکدیگر، قرارداد را باطل اعالم نموده و درچنین حالت 7از )

 تضمین اجرا فوراً به اکمال کننده مسترد میگردد. 

معلومات  -20ماده 

 محرم
اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر اداره و  20.1

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

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

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

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

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

 ماده اخذ می نماید. این رمیت در مطابقت با را به منظور حفظ مح

دریافت شده از اکمال کننده را به  ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  20.2

، اکمال کننده ترتیب. به همین نمایدهرمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 

غیراز اجرای این  مقاصدرا به  اداره دریافت شده ازر معلومات ارقام و یا سای نباید همچواسناد،

 .نمایدقرارداد، استفاده 

 این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد: 2و  1های مندرج  بند مکلفیت  20.3

و دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این قرارداد شریک  اکمال کننده آن معلومات که  -1

 می سازند؛

 تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛ یا معلوماتیکه می -2
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معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت  -3

 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

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

 باشد.محرمیت نمی باشد، قرار گرفته 

نباید هرگونه تعهد دررابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک ازجانبین این ماده احکام  20.4

 را قبل از تاریخ قرارداد درارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید.

 این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  احکام 20.5

عقد  -21ماده 

 قرارداد فرعی
فرعیتحت این قرارداد، درصورتیکه  هایقرارداداعطای  درمورد ه باید اداره را کتباً اکمال کنند 21.1

. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی باشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  آفر داوطلب  قبالً در

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

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

 را رعایت نمایند.شرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادقراردادهای فرعی باید احکام  21.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد این عمل نقض  20باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این 

د فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی صورت قراردا

 طی مراحل میگردد.  

 -22ماده 

 مشخصات ومعیارها
 مشخصات تخنیکی 22.1

قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های اجناس و خدمات  -1

قابل ستندرد درصورتیکه کدام  .مطابقت داشته باشندنیازمندیهاجدول  6 قسمتمندرج

 آن قابل اجرا می باشد.  باالترازستندردهای رایج در کشور منشا و یا اجرا ذکرنشده باشد، 

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

قرار می گیرد  که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وییا سایراسناد 

 با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

از کودها و ستندرد هایکه قرارداد درمطابقت به آنها تطبیق رارداد در صورتیکه در ق -3

جدول میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

مشخص گردیده است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و  نیازمندیها
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شرایط عمومی   33ستندرد ها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 
 قابل اجرا می باشد.  قرارداد

بسته  -23ماده 

 بندیو اسناد
ریب و یا فاسد شدن آن الی منظور جلوگیری از تخه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1

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

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

 ی تعیین گردد. باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالن

با معیارات خاص که در  درداخل یا بیرون بسته ها بایدو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2

و سایر رهنمود های ارائه  شرایط خاص قراردادقرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

 شده توسط اداره مطابقت داشته باشد. 

 بیمه  -24ماده 
پولیکه به آسانی  واحدبابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1

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

قابالجراء (Incoterms) شرایط تجارت بین المللیبا انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت 

، مگر اینکه در بیمه شده باشد ،مشخص شده است قراردادشرایط خاص یا به طوریکه در 

 طوری دیگر ذکر شده باشد.  شرایط خاص قرارداد

انتقال و  -25ماده 

 خدمات ضمنی 
صورت میگیرد، مگر (Incoterms) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگرشرایط خاص قرارداداینکه در 

شرایط خاص اکمال کننده یک یا تمام خدمات ذیل را بشمول خدمات اضافی مشخص شده  25.2

 ، ارائه می نماید:قرارداد

 انجام یا نظارت  مونتاژ در ساحه و یا در شروع اکمال اجناس؛  -1

 فراهم نمودن تجهیزات جهت مونتاژ و یا نگهداری اجناس اکمال شده؛ -2

 فراهم نمودن رهمنود مفصل عملیات و نگهداری هر واحد اجناس اکمال شده؛  -3

انجام، نظارت، نگهداری و یا ترمیم اجناس اکمال شده برای مدت توافق شده طرفین،  -4

مشروط براینکه این خدمات مکلفیت های تضمین شده اکمال کننده تحت این 

 قرارداد را متآثر نسازد. و 

مورد مونتاژ، آغاز عملیات، نگهداری و یا ترمیم اجناس  آموزش کارکنان اداره در -5

 اکمال شده در تآسیسات و یا در ساحه.  

قیمت های قابل پرداخت به خدمات ضمنی که شامل قرارداد نباشد قبل از ارائه آن توافق  25.3

می گردد و نمی تواند از قیمت هایکه اکمال کننده با سایر قرارداد یان توافق نموده است 

 بیشتر باشد.  
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 -26ماده 

آزمایشات و 

 معاینات

 معاینات  تمام آزمایشات وره، از جانب ادامصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

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

 داد.

،در قراردادی فرعی ، اکمال کننده مربوط درمحالتفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2

شرایط سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که در   ویامحل تحویل، مقصد نهایی 

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

و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و 

ه دسترسی به معلومات تولید به معاینه کننده گان همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمین

 بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. 

شرایط عمومی 26.2ماده  معایناتمندرج یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور درآزمایشات و اداره 26.3

ف مربوط به همچو حضور را متحمل تمام مصاراینکهاداره را خواهد داشت، مشروط بر قرارداد

 شود. 

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

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

ا مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده وی در ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری ر

 :جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید

بررسی و آزمایش فوق، مربوط اداره می باشد. درصورت نیاز بررسی و آزمایش قبل از  -1

تسلیمی اجناس، تسلیمی قبل از بررسی قناعت بخش و گزارش کنترول کیفیت مرتبط 

 به اجناس صادر شده باشد.

اکمال کننده آزمایش مستقل کیفی بخش های قابل انتقال را انجام می دهد. مصارف آن  -2

 آزمایش مربوط به اکمال کننده می باشد. 

بمحض رسید اجناس در محل مقصد نهایی، نماینده اداره اجناس را جهت اطمینان از  -3

شده، مطابقت آنها با شرایط قرارداد، و اینکه اجناس بشکل درست و مناسب دریافت 

بررسی می نماید.  اداره تصدیقنامه قبولی مربوطه اجناس را به اکمال کننده صادر می 

( روز از دریافت اجناس در محل مقصد نهایی صادر 10نماید. تصدیقنامه قبولی در جریان )

 میگردد. 

بمنظور تثبیت نبوده اما را که درقرارداد درج یا معاینه  میتواند از اکمال کننده هر آزمایشو اداره 26.5

و ستندرد های مندرج این قرارداد  با مشخصات تخنیکی  مطابقت مشخصات و کارآیی اجناس

ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات به 

قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، 
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آت اکمال کننده و انجام سایر وجایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم اجرا

 در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگیرد. 

 ماید. نادارهارائهمی را به شات و معاینات اکمال کنندهراپور نتایج همچو آزمای 26.6

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

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

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

هد. اکمال کننده آزمایش و معاینه نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام د

صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار می 

 نماید. 

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

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

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

ریمه ج -27ماده 

 تاخیر
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام  27.1

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

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

( فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، 10ار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر )در صورتیکه مقد

 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد  35قرارداد مطابق ماده 

 ورانتی -28ماده 
اکمال کننده تضمین تمام اجناس تولید جدید بوده و باید دارای تاریخ تولید و انقضا باشد.  28.1

مودلها میباشد و اینکه آنها تمام جدید ترین  غیرمستعمل و ازمینماید که تمام اجناسجدید، 

تصریحگردیده ، مگراینکه درقرارداد طوردیگری می باشند درطرح و مواد را شاملسازی ها به

 باشد. 

عالوه بر آن اکمال کننده  از کارآیی کافی اجناس تحت اکمال این قرارداد که کارایی آن بیش 

( مدت 6/5لیمی در بندر/میدان هوایی دارای عمر کارآیی  )( سال باشد، حین تس2تر از )

( سال یا کمتر 2( مدت مشخص شده برای اجناس که کارآیی آنها )4/3مشخص شده بوده و  )

طور دیگری تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداد باشد، کارآیی داشته باشد. مگر اینکه در 

اکمال کننده تضمین  ،شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز  آن با درنظرداشتبرعالوه 

اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی از  مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از

 دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  
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( ماه بعد از تسلیمی اجناس به مقصد نهایی 3اداره حق ادعا موارد تضمین فوق را در جریان ) 28.2

مندرج قرارداد را دارد. اکمال کننده به محض دریافت اطالعیه کتبی از جانب اداره، اجناس 

ناقص را بدون تحمل مصارف به اداره، فورًا تعویض می نماید. اکمال کننده اجناس ناقص را به 

مصارف و خطرات خود بعد از تسلیمی اجناس تعویض و بر طرف می نماید.  ورانتی باید  تحمل

شرایط ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در  12برای مدت 
ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیری از  18تذکر رفته است و یا به مدت  خاص قرارداد

 وره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. کشور منشا، هر د

درصورت وقوع منازعه، تحلیل و تجزیه نمونه موجود توسط یک البرارتوار بیطرف توافق شده  28.3

اداره و اکمال کننده، صورت میگیرد. درصورت تثبیت نواقص اجناس در نتیجه تحلیل و تجزیه، 

مصارف تجزیه و تحلیل، تعویض و برطرف کردن آن بدوش اکمال کننده خواهد بود. در صورت 

ودیت نواقص در نتیجه تجزیه و تحلیل، مصارف فوق بدوش اداره خواهد بود. تثبیت عدم موج

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود 

مطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را 

 فراهم میسازد.  

اجناس  ،شرایط خاص قراردادمندرجمدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصافت بهمحض دری 28.4

 ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

شرایط درصورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.5

نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست میگیرد.  خاص قرارداد

این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد. اداره مصارف نگهداری 

 اجناس ناقص را از زمان تسلیمی اطالعیه محاسبه و از پرداخت قراردادی وضع میگردد. 

( روز 14ه درخواست برگرداندن اجناس را نماید، پس در جریان )درصورتیکه اکمال کنند 28.6 

جزئیات دلیل برگرداندن اجناس را که با مشخصات تخنیکی مطابقت دارد، فوراً تعویض و جمع 

آوری و تخریب اجناس ناقص را تنظیم می نماید. درصورت عدم انجام مکلفیت های برگرداندن 

 مصرف اکمال کننده، آن را انجام می دهد.اجناس از جانب اکمال کننده، اداره به 

 

حق ثبت  -29ماده 

 اختراع
این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1

یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا 

حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به 

 یرد: دالیل ذیل می پذ
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اجناس درکشوریکه محل آن درآنجا  هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -1

 واقع میباشد؛ و

 .فروش درهرکشوریکه اجناس درآنجا تولید شده اند -2

این معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد 

و یا در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، 

 تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد، نمی گردد. 

این ماده، اداره اکمال  1در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2

کننده را با اطالعیه کتبی مطلع ساخته و اکمال کننده اقدام به طی مراحل دعوی و ادعا به 

 مصرف خوده نموده و مذاکرات بمنظور تسویه ادعا یا دعوی را به مصرف خود انجام می دهد.

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آن وقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب 

 اکمال کننده دارا می باشد.

به درخواست اکمال کننده انجام  به منظور  طی مراحل دعوی و مذاکره راکمک های الزم اداره  29.4

 داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق  29.5

نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط 

 اداره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  

ود حد -30ماده 

 لیتوومس
شرایط  29یا تخلف در مطابقت به ماده  ء رفتار یا غفلت جرمیحاالت سو به استثنای 30.1

 :عمومی قرارداد

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از دست اکمالکننده -1

دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا وجایب 

 عدم اجرا آن منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛اکمال کننده که 

مجموعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد بوده -2

نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا 

 مکلفیت اکمال کننده برای جبران خساره تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  

 -31ماده 

یردرقوانین و یغت

 نافذه مقررات

بیست  مدتبعد از در صورتیکه به استثنای اینکه درقرارداد طوردیگری ذکر شده باشد،  31.1

قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا ،  ( روز قبل ازتاریخ تسلیمی آفر28وهشت )

 یا ملغی ،جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر دارایحیثیت قانونی درنظامنامه که 
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دیده باشد، طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات تعدیل گر

معادل در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در 

قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تغییرات معادل قابل 

 نمی شود.  اجرا دانسته

حاالت  -32ماده 

 Force) غیرمترقبه

Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد تضمین  32.1

 اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

عبارت از واقعات یا شرایط خارج ( در این ماده Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی 

، تحوالتجنگ ها یا  پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

 تحریم حمل و نقل، نطینقرآتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های 

 می تواند. بوده 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر  32.3

دالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده 

نباشد را جستجو می نماید. مگر  غیرمترقبهو راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت 

 اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. 

دستور  - 33ماده 

و تعدیالت  تغییر

 قرارداد

، در هر زمان با صدور اطالعیه، شرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

 یک یا چند موارد ذیل وارد نماید: تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در

تحت این قرارداد صرف  یا مشخصات، درصورتیکه اجناس ، طرح ها، دیزایندر ترسیمات -1

 برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 .کنندهباید تهیه گردد که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز برای  33.2

اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، 

جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست 

روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر  28ال کننده تحت این ماده باید تعدیل توسط اکم

 توسط اکمال کننده صورت میگیرد. 
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خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد،  قیم 33.3

موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای 

 سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر  هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.4

 می باشد. 

تمدید  -34ماده 

 میعاد قرارداد
میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی  هرگاه در 34.1

شرایط عمومی   13در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل تآخیر و دالیل آن اطالع می دهد.  قرارداد

د و چهارم درصورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد. 

، تاخیر توسط  اکمال قراردادشرایط عمومی   32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 34.2

اد، منجر به وضع جریمه تآخیر در مطابقت با دکننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

 1میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند  شرایط عمومی قرارداد  26ماده 

 این ماده تعدیل گردیده باشد.  

ختم و  -35ماده 

 قرارداد فسخ
 فسخ به اثر تخطی قراردادی: 35.1

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده  -1

 قرارداد را تماماً یا قسمًا فسخ نماید. 

مندرج  تبخش یا تمام اجناس درمدیک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)

 ، نگردد. عمومی قراردادشرایط 34هآن طبق ماد هقرارداد یا در مدت تمدید شد

 ؛ یاموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد  (3)

 زده باشد.  شرایط عمومی قرارداد  3دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، اکمال شرایط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1اد در مطابقت جز در صورت فسخ قرارد -2

کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. اکمال کننده 

 مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 السنفسبب افسخ به 

صدور اطالعیه به اکمال در صورت انفالس اکمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با  -1

کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل 

 تادیه نمی باشد.
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 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

فسخ نماید. اطالعیه  قرارداد را قسماً یا کالً ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1

باید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، 

 باشد.  

روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره باید،  28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

انده، اداره یکی مطابق شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیم

 از موارد ذیل را انتخاب می نماید:

 و یاشرایط وقیم قرارداد؛ ر مطابقت با تحویل و تکمیل هربخش د (1)

قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس انصراف از  (2)

که قبالً توسط اکمال کننده تهیه ئیکه قسمًا تکمیل ومواد وبخش ها ضمنیوخدمات 

 شده است.

 واگذاری -36ماده 
د، نواکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذارکرده نمیتوان اداره 36.1

 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگره مگراینکه موافق

منع  -37ماده 

 صادرات
علی الرغم مکلفیت اکمال کننده در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات  37.1

متوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدویت وضع شده در استفاده از تجهیزات، 

اجناس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد و توانائی اکمال 

تهعدات مندرج قرارداد را سلب نماید، اکمال کننده را از مکلفیت ایفای کننده در ایفای 

تعهداتش معاف می سازد، مشروط بر اینکه اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها 

 به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.    
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 شرایط خاص قرارداد  -قسمت هشتم 

ماده  شرایط 

 عمومی قرارداد
 تعدیالت و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد

 1ماده  1بند  8جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 {وزارت دفاع ملی ریاست تدارکات}نام اداره: 

 .بالمقطع: نوع قرارداد

شــــر وع قـــرارداد بعد ازعقد قرارداد وختم قرارداد بعد ازاکمال مکمل جنس اعتبار  :معیاد قرارداد

 میباشد. چهار ماهاز تاریخ عقد قرارداد برای مدت 

 :تعدیل قرارداد

مطابق به تعدیل NPA/PPD/C27/1400افزودی ویا کمی در قرارداد به تاسی از متحدالمال  -

)فیصدی( پیشبینی شده در اصولنامه بودجه ، حداعظمی میزان )( طرزالعمل 98( ماده )5بند)

افزایش درقیمت مجموعی قرارداد منحیث تعدیل میباشد مگر اینکه درمقررات تمویل کننده گان 

 .(پروژه محدودیت های دراین زمینه پیشبینی نشده باشد

ماده  1بند  14جز 

شرایط عمومی  1

 قرارداد

واقع گارد  دیپوی صحیه قوماندانی عمومی لوژستیک}محل  پروژه/مقصد نهایی عبارت اند از:

 {شهر کابل  15سابقه خواجه بغرا ناحیه 

 4ماده  2بند  1جز 

شرایط عمومی 

 قرارداد

معانی اصطالحات شرایط تجارتی بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده 

است. در صورتیکه معنی یک اصطالح شرایط تجارتی و حقوق و وجایب طرفین تحت آن مانند 

 تصریح نگردیده باشد، توسط تصریح میگردد. (Inco terms) المللیشرایط تجارت بین 

 4ماده  2بند  2جز 

عمومی شرایط 

 قرارداد

 میباشد. {20DDP 20}( Incotermsویرایش اصطالحات تجارت بین المللی )

شرایط  5ماده  1بند 

 عمومی قرارداد
 { می باشد.  دری یا پشتو}زبان قرارداد: 
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 8ماده 1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 برای ارسال اطالعیه ها، آدرس اداره قرارذیل می باشد:

 .{وزارت دفاع ملی تدارکاتت سریا اجناسآمریت بخش قابل توجه: }

 .{گارد سابقه خواجه بغرا آدرس: }

 .{4منزل دوم بالک نمبر  207اطاق نمبرطبقه یا شماره اطاق: }

 .{شهر کابل 15ناحیه  شهر: }

 .{0202612096تلیفون: }

 .{نداردشماره فکس: }

 .{a.m.yaqubi@mod.gov.afایمیل آدرس: }

شرایط  9ماده  1بند 

 عمومی قرارداد
 { می باشد.  قوانین جمهوری اسالمی افغانستانقوانین نافذه }

 10ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 طور ذیل خواهد بود: عمومی قرارداد شرایط 10ماده  2طرزالعمل حکمیت در مطابقت به بند 

} شرطنامه مواد جدا گانه برای حکمیت در صورت خارجی و یا داخلی بودن قراردادی را دارا 
بوده و در حین ترتیب شرطنامه مواد مربوط در شرطنامه درج میگردد. یادداشت توضیحی ذیل  

 تحریر گردد.  شرایط عمومی قرارداد 10ماده  2باید در  بند 

 جمهوری اسالمی افغانستان:قراردادها با اکمال کننده داخلی 

در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانستان باشد، 

جع می را   موضوع قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان 

مرکز فراهم گردد و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن 

 میگردد.

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به 

 محکمه ذیصالح راجع میگردد.

 اسناد تشکیل دهنده قرارداد:

 موافقتنامه قرارداد. -1

 شرایط عام وخاص قرارداد. -2

 آفر داوطلب برنده . -3

 نامه قبولی وتضمین اجراء. -4

 مشخصات تخنیکی. -5

 ر اسناد.وسای -6
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 18ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 {"است"ضرورت }تضمین اجراء 

 {می باشد. فیصد از قیمت مجموع قرارداد 10%بلغ تضمین اجراء }م} 
 

 18ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 می باشد. افغانی پولی  به واحد :تضمین اجراء

پولی جمهوری اسالمی افغانستان )افغانی( }در داوطلبی های ملی، تضمین اجراء باید به واحد 

 .باشد{

 بیشتر از تکمیل معیادقرارداد. ویاهم روز  28: معیاد تضمین اجراء

ارائه می ز یکی از بانک های کشورا{بانک گرنتیبه شکل }درصورت ضرورت، تضمین اجراء 

 . گردد

 18ماده  4بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .صورت میگیرد{روز بعد از تکمیل قرارداد 28مدت }استرداد تضمین اجراء در زمان ذیل 

 19ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ثبت و سایر تصدیقنامه الزم جهت تثبیت ثبت در جمهوری اسالمی افغانستان می باشد.

خویش  شرکت های تولید یا توریدی اشتراک نموده میتوانند که اسناد معتبر حقوقی -1

 را ارایه بدارند

شرکت های تولیدی یا توریدی باید سند ثبت و راجستر وزارت صحت عامه را ارایه  -2

 . نمایید

 کمپنی تولیدی را ارایه نمایند. IOSشرکت های توریدی اسناد  -3

 19ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 :قابل اجرا بوده ماه 4برای مدت  بعد از عقد قرارداداین قرار داد 

 23ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد 

طبق ستاندارد های بین }بسته بندی، عالمه گذاری و ارائه اسناد در داخل و بیرون بسته ها: 

 می باشد. { ستانداردکمپنی تولید کنندهو المللی
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 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد 

مشخص شده  (Incoterms) مسوولیت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بین المللی

 است، می باشد. 

نباشد، مسوولیت انتقال طورذیل (Incoterms) در صورت که مطابق شرایط تجارت بین المللی

طبق این قرارداد از اکمال کننده تقاضا خواهد شد تا اجناس را به یک جای "}می باشد: 
مشخص مقصد نهایی در داخل جمهوری اسالمی افغانستان که بنام محل پروژه یاد می شود، 

 .استانتقال دهد. مصارف انتقال، بیمه، و گدام داری، در قرارداد مشخص گردیده 

 صورت تحویل دهی جنس:
به دیــپوی  ماه 4مکلف است اقالم شامل قرارداد را بعد ازمنظوری وعقد قرارداد درمدت  متعهد  -1

 .  نمایدصحیه قوماندانی عمومی لوژستیک واقع خواجه بغرا کابل تسلیم 

 ترانسپورتیشن وبارجامه ها طبق نورمهای بین المللی طبی بدوش قرارداد ی میباشد. -2

 تاد یات پولی:

 دولتی بدون اعالن بدوش متعهد میباشد.تمام رسومات   -3

( 7وم  8ـــای )ــس اکمال شده به رویت فـورم هــــــاجنا هیبعداز تحویلدپـــــول قرارداد ی  -4

ازسلـــسله ) قوماندانـی عمومی لوژستیک ، ریاست تنظیم واداره منابع ، ریاســت مالی وزارت د 

 کشـورازکانال د افغانستــان بانک( اجرامیـگردد.فاع ملـــــــی ، وزارت مالیــــه 

 25ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

و یا سایر  شرایط عمومی قرارداد 25ماده  2}خدمات انتخاب شده شامل بند خدمات ضمنی 

خدمات با خصوصیات متوقعه مشخص گردد. قیمت ارائه شده آفر یا قیمت موافقه شده با اکمال 
 می باشد. کننده در قیمت قرارداد شامل باشد{

 بدوش داوطلب بوده وبارجامه واپس مسترد نمیگردد. وتخلیه انتقالبارگیری ،-
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 26ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 :آزمایش و معاینه
اگر در مشخصات جنس در موقع اکمال با مشخصات ذکر شده در موافقتنامه قرارداد به نسبت  -1

استندرد های جدید تولیدی تفاوت موجود باشد ویا هم موضوع قطع تولید اقالم از جانب کمپنی تولیدی 

متعهد مطرح باشد انتخاب معادل آن توسط کمیته دوایی قوماندانیت صحیه صورت میگیرد طوریکه 

مکلف است سه نمونه معادل ویا باالتر از کمپنی متذکره را به کمیته دوایی ارایه نموده در صورتیکه 

یکی از نمونه های مورد پذیرش کمیته دوایی قرار گیرد از منظوری مقام محترم وزارت دفاع ملی 

 قابل قبول و تحویل گیری میباشد.

ه شعبه عایده )نوعیت شکل، مقدار، کمپنی و کشور اقالم قرارداد شده مطابق مشخصات ارایه شد-2

 . تولید، بشکل بسته منظم کمپنی ( و شرایط وضع شده قرارداد اخذ میگردد.

که از طرف کمپنی مولد  تاریخ انقضایحصه  3/2ام تحویل دهی تمام اقالم قرارداد شده باید هنگ -3

عمومی به دیپوی صحیه قوماندانی  للیرا داشته باشند طبق ستندرد های بین الم ارایه گردیده است

 لوژستیک مقیم خواجه بغرا تسلیم داده شود.

ظاهر شود،قراردادی مکلف اســت تا اجنا س  درصورتیکه اقالم قراردادشده خال ف مشخصات -5

 ساعت ازساحه دیپوخارج ساخته و تعویض فوری نماید 24ویش را درمدت مسترد شـــده خ

ومحصوالت  امور داوئی اداره ملی تنظیمدر  مالزمه طبی کوالتی کنترول اقالم }:ش و معاینهآزمای

{ راه اندازی وطبیق مشخصات مطابق به جدول مندرج موافقتنامه حین تحویلدهی در دیپو-صحی 

 .میگردد

 اداره میتواند  هیت معاینه را که حد اقل شامل سه عضوباشد،تعیین نماید :  -1

 یک نماینده از شعبه تدارکات  •

 یک نفر تخنیکی  •

 یک نماینده از شعبه نیازمند •

 هنگام اجرای معاینه باید اطمینان حاصل شود:  -2

 .مقدار درست تدارکات دریافت گرفته است •

 .مطابقت تدارکات با معیارهای تخنیکی مندرج در قرارداد •

 .تدارکات به وقت معین تکمیل و تحویل گردیده و یا اینکه هر گونه تاخیر  •

 .م مطابق به مندرجات شرطنامهزتمام اسناد و رهنمود های ال •

مدیر قرارداد یا هیئت معاینه باید تصدیقنامه های اجرا ی  کار یا اسناد پذیرش یا رد تدارکات  -3

 را بصورت مناسب و در مطابقت با قرارداد صادر نمایند. 

 27ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 تدارکات مطابق مندرجات قراردادتاخیرنماید ایفای تعهدات قراردادهرگاه متعهد در جریمه تاخیر: 

( قانون تدارکات 39ماده )مطابق به برای هر روز  قرارداد قیمت مجموعیاز فی روز ( %0.1)

 جریمه تاخیری تطبیق میگردد. ( طرزالعمل تدارکات 108( ماده )3فقره)و
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 :حد اکثرمبلغ جریمه تآخیر

 باشد.{میقرارداد قیمت مجموعی 10حد اکثرجریمه تاخیر % }

 هرگاه تاخیربه حد اکثربرسد اداراه تدارکاتی میتواند قرارداد را فسخ نما ید . 

 فســـــــــــخ قرار داد :

هرگاه متعهد مغایر محتوی و مندرجات شرطنامه به یک قسمت  ویا به تمام تعهدات خود  -1

درصورتیکه در قرارداد نکند قرار داد با تمام تعهدات و شرایط مندرج آن خاتمه میابد عمل

از طرف قراردادی تخطی صورت گرفته باشد، قرارداد فسخ گردیده والی یکسال مالی بعدی 

قرارداد مشابع را عقد مینماید قراردادی مسئول جبران خساره وارده که اداره تدارکاتی 

 .  میباشد

قرار داد مذکور فسخ قرار داد توسط حکومت : هرگاه در جریان قرارداد دولت الزم داند تا  -2

را نسبت حفظ منافع ملـــی فسخ نمایددر آنصورت بدون قصور طرفین قرار داد فسخ و 

 تصفیه حسابات طور مکمل صورت میپذیرد  .

فسخ قرار داد به علت عدم امکان ایفای تعهدات و شرایط مندرج قرار داد باالثر وقوع  -3

 حوادث غیر متــــرقبه صــــورت گرفته میتواند .

 ب مجبره ویا حواث غیر مترقبه : اسبا

عبارت از حاالتی است که پیشبینی آن طور دقیق نا ممکن بوده مانند زلزله، طوفان، امراض ساری، 

اتشفشان،آفات سماوی و زمینی، حوادث بحری، حوادث بری، اعالن رسمی حرب، قطع روابط 

غیره و یا بعد از عقد قرار تجارتی، فکتورهای خصوصی و دولتی در نتیجه بندش راه مواصالتی و 

 داد اوامر وموضوعات که از طرف حکومت به نشر رسیده و باعث سکتگی کار متعهد گردیده باشد.

 28ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 {قابل تطبیق نیست: } هرگونه نیازمندی ورنتی بدیل درج گردد

 28ماده  4بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 می باشد. {شرایط عمومی قرارداد 26ماده  1بند  5مطابق به جز }مدت زمان تعویض 

 28ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 .{شرایط خاص قرارداد 26ماده  1بند  4جزءمطابق }مدت اعتبار ورانتی 
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 ( قلم مالزمه  ومواد رادیولوژی 11شرطنامه قـــرارداد )      

 1400قـــــوماندانیت صحیه  ستـــــردرستیــزســـال 

 نوعیت قرارداد  بالمقطع و از طریق روش داوطلبی باز داخلی صورت میگیرد.  - 1

درداوطلبی قرارداد صرف شرکت ها وکمپنی های تولید ی ویا تورید ی اشتراک نمــــــــــــــوده میتوانند که اسناد معتبر  - 2

 حقوقی خویش را ارائه بـدارند.  

شرکت های تولیدی ویا توریدی باید سند ثبت و راجستر وزارت صحت عامه را ارائه نموده شرکت های تولیدی مجوز  -3

 کمپنی تولیدی را ارائه نما یند.  ISOو فروش اقالم تولیدی خویش را ارائه نمایند و شرکت های توریدی اسناد ّتولید 

 شرکت ها ویا کمپنی ها مکلف اند به تمام اقالم شامل لست کمپنی ها وکشورتولید کننده را مشخص نمایند.  -4

قوماندانیت صحیه ستر درستیز مشخصات مالزمه طبی را به اساس لست مجوز مالزمه طبی خویش ذکر نموده است  – 5

که مشخصات ذکر شده بعضاً به اساس کمپنی های تولیدی متفاوت میباشد شرکت های اشتراک کننده در پروسه داوطلبی 

ه در مشخصات مالزمه طبی شامل جدول با مشخصات جدول مشخصات ارائه شده را بصورت دقیق مطالعه نموده در صورتیک

کمپنی که از طرف داوطلبان نرخ داده میشود تفاوت موجود باشد  با در نظر داشت اینکه با مشخصات ذکر شده تفاوت 

عمده موجود نباشد را بصورت جداگانه در ستون مالحظات ذکر نمایند، مشخصات ذکر شده از طرف داوطلب در کمیته 

 رد بحث قرار گرفته در صورت پذیرش این مشخصات در قرارداد اصالح خواهد شد. ارزیابی مو

ازتمام اقــــالم ویا  25درصورت لزوم دید وموجود یت تخصیص ویا کاهش مصارف، نهاد مصرف کننده میتواند الی % -6

 ا زیاد نماید.بعضی اقال م قرارد اد منظورشده رابه عین مشخصا ت وفیا ت بعداز منظوری آمر اعطا کم وی

 صورت تحویل دهی جنس:

متعهد مکلف است اقالم شامل قرارداد را اعتبار از عقد قرارداد در مدت سه  ماه به دیــپوی صحیه قوماندانی عمومی  -7

 لوژستیک واقع خواجه بغرا تسلیم نماید .

.( و یا هم موضوع قطع تولید اقالم از اگرکدام اشتباه قلمی دراسناد بوجود میآید ازقبیل ) کشور، کمپنی ، سایز و .. -8

جانب کمپنی تولیدی مطرح باشد اصالح و یا انتخا ب معاد ل آن توسط کمیته دوایی قوماندانیت صحیه صورت میگیرد.در 

مورد اشتباه قلمی کمیته دوایی نظر مسلکی خویشرا ارائه نموده و در حالت عدم تولید اقالم ازجانب کمپنی متعهد مکلف 

نمونه معادل و یا باالتر از کمپنی  متذکره را به کمیته دوایی ارائه نموده در صورتیکه یکی از نمونه ها مورد است سه 

 پذیرش کمیته دوائی قرار گیرد بعد از منظوری آمر اعطا قابل قبول وتحویل گیری میباشد.

 ط وضع شده قرارداد اخذ میگردد.اقالم قرارداد شده مطابق مشخصا ت ارائه شده بشکل بسته منطم کمپنی و شرای -9

حصه تاریخ انقضای که از طرف کمپنی مولد ارائه گردیده است  3/2تما م اقالم قرارداد شده باید هنگام تحویل دهی  -10

را داشته باشند وطبق ستندرد های بین المللی همراه با اسناد طی مراحل قانونی برای هر قلم جنس به دیپوی صحیه 

 یک مقیم خواجه بغرا تسلیم داده شود.قوماندانی لوژست

درصورتیکه اقالم قراردادشده خال ف مشخصات ظاهر شود، قراردادی مکلف اســـــــت تا اجنـــــــا س مسترد شـــده  -12

 ساعت ازساحه دیپوخارج ساخته و تعویض فوری نماید. 24خـــــــویش را درمدت 

 ی بین المللی طبی بد وش قرارداد ی میباشد.ترانسپورتیشن و بارجامه ها طبق نورمها -13 
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 ازینکه  فلم اکسریز ها حساس به نور وروشنایی  میباشد باید در بسته  بندی های ستندر وبدون پاره شده  گی  باشد.  -14

 تاد یات پولی:

 تمام رسومات دولتی بدون اعالن بد وش متعهد میباشد.  -15

( ازسلـسله ) قوماندانـی 7وم  8دهی اجناس اکمال شده به رویت فـورم هـــــــــای ) پـــــول قرارداد ی بعد ازتحــویل -16

عمومی لوژستیک ، ریاست تنظیم واداره منابع ، ریاســت مالی وزارت د فاع ملـــــــی ، وزارت مالیــــه کشـورازکانال د 

 افغانستــان بانک( اجرامیـگردد.

د وختم قرارداد بعد ازاکمال مکمل جنس اعتبار از تاریخ عقد قرارداد برای  مد ت  شر وع قرارداد بعد ازعقد قراردا -17

 چهار ماه میباشد. 

 عطا لت: مطا بق قانون تدارکا ت  تطبیق میگردد 

( فیصد در فی روز اقالم 0.1هرگاه متعهد درایفای تعهدات قرارداد تاخیرنماید مطا بق مند رجات قرارداد تدارکات )% -18

% قیمت مجموعی قرارداد 10تآ خـــیر شده جریمه تاخیری از مجموعی قرارداد تطبیق میگردد. حد اکثرجریمه تاخیری 

 ارات تدارکاتی میتواند قرارداد را فسخ نما ید . عقد شده میباشد هرگاه تاخیربه حد اکثربرسد اد

 فســـــــــــخ قرار داد :

هرگاه متعهد مغایر محتوی و مندرجات شرطنامه به یک قسمت  ویا به تمام تعهدات خود عمل نکند، قرارداد با تمام  - 19

خطی صورت گرفته باشد ، قرارداد تعهدات و شرایط مندرج آن خاتمه میابد . درصورتیکه درقرارداد از طرف قراردادی ت

فسخ گردیده و الی یک سال مالی بعدی که اداره تدارکات قرارداد مشابه را عقد مینمایـــــــــــد قــــــــرارداد ی مسئول 

 جبران خساره وارده میباشد.    

ذکور را نسبت حفظ منافع ملـــی فسخ قرار داد توسط حکومت : هرگاه در جریان قرارداد دولت الزم داند تا قرار داد م -20

 فسخ نماید در آنصورت بدون قصور طرفین قرار داد فسخ و تصفیه حسابات طور مکمل صورت میپذیرد  .

فسخ قرار داد به علت عدم امکان ایفای تعهدات و شرایط مندرج قرار داد باالثر وقوع حوادث غیر متــــرقبه صــــورت  -21

 گرفته میتواند .

 اسباب مجبره ویا حوادث غیر مترقبه : 

عبارت از حاالتی است که پیشبینی آن طور دقیق نا ممکن بوده مانند زلزله، طوفان، امراض ساری، اتشفشان، آفات -22

سماوی و زمینی، حوادث بحری، اعالن رسمی حرب، قطع روابط تجارتی، فکتورهای خصوصی و دولتی در نتیجه بندش 

ره و یا بعد از عقد قرار داد اوامر وموضوعات که از طرف حکومت به نشر رسیده و باعث سکتگی راه مواصالتی و غی

 کار متعهد گردیده باشد.

( ماده   22قوماندانیت صحیه ستردرستیز جهت قرارداد ادویه شفاخانه ها ومراکز صحی خویش شرطنامه هذا را طی )   

ری شرایط فوق را در ترتیب شرطنامه برای داوطلبان در نظر خواهند تر تیب نموده است که ریاست محترم اکمال وخریدا
 گرفت.
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 فورمههایقرارداد–م نهقسمت 

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر   11شماره  /

 موافقتنامه قرارداد 12شماره  /

 فورم تضمین اجرا 13شماره  /

 فورم تضمین پیش پرداخت 14شماره  /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مات طبیوشرطنامه معیاری تدارک ادویه جات و ملز -اداره تدارکات ملی   

 

65 

 

 نامه قبولی آفر2شماره  /211

}شماره صدور این نامه را درج نماییدشماره: د{نامه را درج نماییاین }تاریخ صدور تاریخ:   

{}آدرس اداره تدارکاتی را درج نماییدآدرس:{}نام اداره تدارکاتی را درج نماییدز:ا  

}نام داوطلب برنده و شماره جواز فعالیت وی را ذکر نمایید{ :به  

{داوطلب برنده را درج نمایید}آدرس آدرس:  

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

}نام پروژه یا قرارداد را تدارکبرای شما}تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{مؤرخ  ارائه شده اطالع داده میشود که آفر
 طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{،قطعی مجموعی مبلغ به قیمتبنویسید{، 

 است. گردیده قبول توسطاین ادارهشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه، 

تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل  ( روز10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه 

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

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

 }نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید{مشخصات تدارکات/ قرارداد: 

 }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{:تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

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

 }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{نوعیت تضمین اجرای قرارداد: 

 }مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{مقدار تضمین اجرای قرارداد: 

 }تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{زمان عقد قرارداد: 

 }محل عقد قرارداد را بنویسید.{مکان عقد قرارداد: 

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

 وظیفه: امضاء و تاریخ:نام و تخلص:

                                                 
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 ) 2

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

 منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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 قرارداد  موافقتنامه

 12/شماره  

 

 {داوطلب برنده این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نماید}

 {  میانروز، ماه و سال درج گردد}این موافقتنامه قرارداد به تاریخ 

 و { جمهوری اسالمی افغانستان که منبعد بنام اداره یاد می شودنام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد} (1)

{ که دفتر نام کشور اکمال کننده درج گردد}کت ثبت شده تحت قوانین { که شرنام اکمال کننده درج گردد} (2)

 یاد میشود، عقد گردیده است.  "اکمال کننده"منبعد بنام {آدرس اکمال کننده درج گرددمرکزی آن }

آفر داوطلب  {اجناس و خدمات ضمنی درج گردد جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

 {قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با اسعار مشخصه در قرارداد درج گردد}برنده را برای تدارک اجناس فوق به مبلغ 
 یاد میشود، قبول نموده است.  "قیمت قرارداد"که منبعد بنام 

 این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مینماید:

موافقتنامه، کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمایند که در شرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته در این  -1

 شده است.

اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد  -2

 استنباط میگردد:

 نامه قبولی آفر  (1)

 ی آفر فورم  تسلیم (2)

 ضمایم، درصورت موجودیت (3)

 شرایط خاص قرارداد (4)

 شرایط عمومی قرارداد  (5)

 مشخصات )به شمول جدول نیازمندیها و مشخصات تخنیکی( (6)

 جدول تکمیل شده )به شمول جدول قیمت ها(  (7)

 {هرگونه اسناد لست شده شرایط عمومی قرارداد منحیث بخش قرارداد عالوه گردد} (8)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، 

 ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

در مقابل پرداخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را اکمال و خدمات ضمنی را تهیه  -3

 هر نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید.و 
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اداره تعهد می نماید که قیمت قرارداد و یا سایر مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس،  -4

 تهیه خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

بدینوسیله جانبین تصدیق مینمایند که این موافقتنامه در مطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و سر از 

 قابل اعتبار می باشد.  {روز، ماه و سال درج گردد}تاریخ فوق الی تاریخ 

 به نماینده گی از اداره:

 {اسم درج گردد}اسم: 

 { امضای مقام ذیصالح}امضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}فه امضا کننده عنوان وظی

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده:

 {اسم درج گردد}اسم: 

 {عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: }

 {امضای مقام ذیصالح}امضاء: 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضورداشت 
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 اجراء تضمین

 13/شماره  

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

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

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و عنوان داوطلبی : 

 {اسم بانک درج گردد}اسم بانک: 

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {شماره تضمین اجرا درج گردد} شماره تضمین اجراء:

یاد می شود، قرارداد شماره  "اکمال کننده"منبعد بنام {، که نام مکمل اکمال کننده درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  

{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما روز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}

 { عقد می نماید. توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} اکمال بمنظور 

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم می باشد. 

را بمجرد { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}3ون و چرا مبلغبه درخواست اکمال کننده، تعهد می نمائیم که بدون چ

دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه 

 های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید اعتبار دارد  {روز، ماه و سال درج گردد}4این تضمین الی تاریخ

 قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

اطاق تجارت بین المللی، به  758این ضمانت بادرنظرداشت مقررات یکنواخت برای تقاضای ضمانت ها چاپ شماره 

 )الف( ازآن مستثنی است، میباشد. 20ماده  2استثنای اینکه فقرۀ 

 

 }امضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{

 

 {بانک مهر}

 {کننده اکمال مهر}

                                                 
 د.نمای تضمین کننده مبلغ بیانگر تضمین پیش پرداخت را به اسعار مختلف مشخص شده قرارداد، یا به اسعار آسان قابل تبدیل قابل قبول اداره، درج3
درج گردد. درصورت ضرورت، اداره صرف بصورت کتبی قبل از ختم تاریخ  18ماده  4( روز بعد از تاریخ تکمیل مشخص شده بند 28تاریخ باید )4

 ماید:ج ناعتبار تضمین، درخواست تمدید این تضمین را از جانب تضمین کننده می نماید.  حین ترتیب این تضمین، اداره متن ذیل را در آخر تضمین در

( ماه یا یکسال نباشد، در مقابل درخواست تمدید این تضمین قبل از ختم تاریخ 6"تضمین کننده به یکبار تمدید این تضمین برای مدت که بیشتر از )

 تضمین،  موافقه می نماید. 
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 پرداخت پیش تضمین

 14/شماره  

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت  هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

منبعد که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نمودیم که  اطالع{بانک درج گرددنام قانونی و آدرس }ما 

را که  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"بنام 
ضمنی درج توضیح مختصر اجناس و خدمات }اکمالمنبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

 عقد نماید. {گردد

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

رابمجرد { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

ریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی د

 اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

روز، ماه و سال }الی تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده 

 اعتبار و قابل اجرا می باشد.   {درج گردد

 اطاق تجارت بین المللیمیباشد. 758تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 بانک{ }مهر
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 الف( هدایات:

 آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.این فورم جهت جمع -1

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

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

 نمایند.

 قراردادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد. -4

 در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد. -5

ده یا باالی وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بو طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ -6

اص که طور مستقیم و تسلط داشته باشد بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخ

 تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.غیر مستقیم، کلی یا جزئی در شخص حکمی کنترول و یا در 

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

 این فورم به مراجع ذیصالح ارجاع می گردد. -8

 ب( هویت شرکت:

 نام شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

   مرجع صدور جواز فعالیت:   شماره جواز فعالیت:

تاریخ صدور جواز 

 فعالیت:

  
 تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:

  

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

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

ش
 

 اسم
اسم 
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تخلص 
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خانواد

 گی

شماره 

 تذکره

آدرس محل 

 سکونت
 تماس شماره

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

دارای 

سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستق

 یم( 

بلی / 

 نخیر

مقدار و 

 فیصدی سهام

دارای 

حق رأی 

در 

شرکت 

)مستقیم 
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 مستقیم(
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 نخیر

دارای حق تعیین 
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)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(
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 ر

فیصد

 ی

1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران: 
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2               
  

          

3               
  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:

ره 
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص 

یا نام 

خانواد

 گی

شماره 

 تذکره

آدرس محل 

 سکونت

نوعیت  شماره تماس
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 ذینفع
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وظیفوی در 

 شرکت

)در 

صورتیکه 
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 باشد(

دارای 
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)طور 

مستقیم یا 

غیرمستق
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بلی / 
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 فیصدی سهام

دارای 
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)مستقیم 

یا غیر 

 مستقیم(
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 نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

مقدا

 ر

فیصد

 ی

1               
  

          

2               
  

          

3               
  

          

 ی( تعهد نامه:

شده، طبق احکام اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کاماًل حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج 

 باشم.قوانین نافذه مسئول و جوابگو می 
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 مهر و امضا: اسم:

 تاریخ: موقف:

 این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد.

 

 شرطنامه تائیدی هیئت شهرت

 نصرت احمد نثار  مسئول احمد شبیر  غفار دگرمن

   

 


