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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

جدول  5قسمت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 
این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و  نمبرتشخیصیه ،. نامصادر مینماید نیازمندیها

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح درنمبر تشخیصیه هربخش 

 : شرطنامه این در

همراه مانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریری به معنی  "کتبی"اصطالح  -1
 می باشد؛وسط طرف مقابل ت یبا اسناد دریافت

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

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

 یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه -2ماده 
 منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبرای تادیات  تعهد شده رااز وجوه مالی 

اختصاص داده شده  ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو .گیردبه کار می  صادر گردیده است
از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه  برای ادارات

 های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد. 

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استداوطلب، قراداره،  3.1 فساد و تقلب -3ماده 
ی مفاهم ذیل را مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن را داوطلبی و اجرای قرارداد

 افاده می نمایند: 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت ،درخواستاز : عبارت فساد -1
( )کارمندان تدارکات هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 . را تحت تاثیر قرار دهد

ً به منظور : تقلب -2 ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهوا
مالی و غیر مالی و یا اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت 

 اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره : عبارت از سازش میان تبانی -3
 اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقکه به منظور 

 سائرین طرح گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا عبارت از : اجبار -4
ان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

 می باشد.

تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست عبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5
 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط تدارکاتدر پروسه 

مرتکب  مستقیماً یا ازطریق نمایندهکه ای را برنده داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2
می در مراحل داوطلبی گردیده است لغو  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیفساد، تقلب، 

 نماید. 

ند توسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3
  ارجاع می نماید. ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط اداره

( ماده چهل و نهم 1فقره )در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.4
 . نمایدقانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

یادداشت ، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5
موظف از جانب  مفتشین توسط  را اجرای قرارداد و ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر

 فراهم نماید.  اداره

 داوطلب -4ماده 
 واجد شرایط

 

 هحصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1
ساکن،  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. نداشته باش معلومات داوطلبی

، تبعه همان بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمایدیک کشور در ثبت  تبعه و یا
 کشور محسوب می گردد. 

جهت انجام خدمات مشورتی  ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2
گماشته شده درحال  کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادطرح، مشخصات، وسایر  هبرای تهی

ارائه تدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر یا  بیشتر از و ارتباط داشتهیا درگذشته  حاضر
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تضاد منافع  (مجاز باشد این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده باشد ) نموده
 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع،  وقوعدر صورت واقع می گردد. 

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

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

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

قابل قبول اداره باشد  به شکل کهمکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 4.5
تدارکات اجراات طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3، در غیر آن طبق هدایت فقره )ارایه نماید.

 صورت می گیرد. 

و اجناس  -5ماده 
واجد ضمنی   خدمات 
 شرایط 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1
 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیذکر شده در 

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

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

یا  پروسس شده وو  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطالح من 5.3
 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی   طی در نتیجه ساخت، پروسس و یا

 شرطنامه محتویاتب.  

های  بخش -6ماده 
 شرطنامه

های ذیل می باشد. تمام  قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1
 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8ضمایم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 

 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

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

  و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. 

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

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

توضیح  -7ماده 
 شرطنامه

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

( 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبیآدرس مندرج 
آفرها به اداره مواصلت میعاد تسلیمی ختم قبل از ( روز در داوطلبی مقید 4در داوطلبی باز و )روز 

( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این 3نموده باشد. اداره درخالل مدت )
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توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال 
 میگردد. 

 کم سی امح را الزم بداند، با رعایت، تعدیل شرطنامه مطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2
 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 24 هماد 2و بند  تدارکات طرزالعمل

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

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

( 3)داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4
  جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. اری روز قبل از تاریخ برگز

تهیه شده  باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5
 ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 5)حد اکثر بعد از جلسه درمدت 

  میگردد.

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

تعدیل  -8ماده 
 شرطنامه ها

آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل تسلیمی ( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.1
 نماید.

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

جهت تهیه آفر، طی یک  داوطلبان برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3
 تمدید نماید. دستورالعملاین  24 هماد 2 بند در مطابقت با ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 
 داوطلبی

اداره بدون در نظر داشت نتیجه تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1
 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچ  یمراحل تدارکات

 بان آفرز - 10ماده 
مشخص گردیده  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 اسناد حمایوی و د. درترتیب میگ
لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. در صورت اداره می تواند  ،میگردد

   می گردد. استناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیح جهت

اسناد شامل  -11ماده 
 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 11.1

 مواددرمطابقت با  قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1
 دستورالعمل؛این  15و  14، 12

این دستور  21درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2
 ؛ العمل

 ؛دستورالعملاین  22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

  ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4

 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس شرایطواجد  تثبیت منشااسناد و مدارک  -5
 ؛دستورالعملاین  17

و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6
 دستورالعمل؛این   30

این دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7
 ؛  قبولی آفر صورتیدر

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8
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 هفورم - 12ماده 
  تسلیمی آفر و جدول

 قیمت های 

بدون کدام تغییر خانه پری   (فورمه های داوطلبی ) 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1
ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد شخص بگردیده و  توسط 

 میگردد.  

آن را به صورت مناسب طبق  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2
 دو بعترتیب  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  موجود دراصل آن با استفاده از فورمه های 

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

 آفرهای بدیل -13ماده 
از  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  13.1

 قبولی آن تذکر رفته باشد. 

قیم آفر  -14ه ماد
 و تخفیفات 

قیمت باید های تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 14.1
 د. درمطابقت با شرایط ذیل باش

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها برای  14.2

،  قیمت مجموعی تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3

 .  می باشدآفر 

آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 14.4
در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد نماید.  پیشنهاد و جدول قیمت خویش( 3)فورم شماره 

 بود. 

 ویرایش سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5

طوریکه پاریس،  اطاق بین المللی تجارت همنتشر (Incotermsتجارت ) جدید شرایط بین المللی
 تذکر رفته است، می باشد.  معلومات داوطلبی هصفحدر 

اینکه نمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  14.6
طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو  معلومات داوطلبی صفحهدر 

میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات  رد دستورالعملاین  30ماده دانسته شده و مطابق 
رد نگردیده  اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتداوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 ظر گرفته می شود. بلکه تعدیل قیم صفر در ن

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید.  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7
در صورت عدم ارائه اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدتمام بخش ها و قیمت ها برای 

حکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 1فقره ) 2 جزقیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش 
 داوطلب  می تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان بازمیباشد.  قابل تطبیق

  را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند

 اسعار آفر -15ماده 
معلومات  صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  داوطلبی

اسناد  -16ماده 
اهلیت  تثبیت

 داوطلب

 هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1
نماید. درصورت عدم ارایه را خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 4 قسمت  مندرجتسلیمی آفر 

 و یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود. 

اسناد  -17ماده 
واجد شرایط  ثبوت

 بودن اجناس و
 ضمنیخدمات 

ور اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1

را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  شاملجدول های قیمت  که شاملمنشآ تولید 
 د.نمایخانه پری  دستورالعمل این  5درمطابقت با ماده 

تثبیت  اسناد – 18ماده 
تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

و  شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1
اجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر ضم، داوطلب باید معیارهای مربوط آن

 ه نمایند.یارا (نیازمندی ها جدول) 5قسمت  مندرجمعیارات  با مشخصات تخنیکی و
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نقشه ، نوشته جات میتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 18.2
و جات و اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  مشخصات تخمینی آن و نشان دهنده
مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات 

 و استثنآت از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید. 

و سایر منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3

معلومات  هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص دراکارآیی مناسب و مدملزومات برای 
 تهیه نماید. را داوطلبی

ها  ککتال وعالیم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 18.4

بمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه  صرف که در جدول نیازمندیها درج گردیده، توسط اداره
اجناس مطابق  داوطلب می تواندسایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. 

را در صورتی که جوابگوی معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ  با سایر
 ارایهاشد را ب امندرج جدول نیازمندیه بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندینیاز

 نماید.  

اسناد  -19ماده 
اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  19.1

 داشت حاالت ذیل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1
 فورمه های داوطلبی () 4قسمت رفته باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

می اسالامارت اجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  که نشان دهنده
 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش

اسالمی افغانستان فعالیت امارت در  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2
به توانمند و مجهز را   با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد تجارتی نداشته و 

طوری که در شرایط  انجام مکلفیت های عرضه پرزه جات منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و 
   نماید؛به اداره معرفی ، قرارداد تذکر رفته

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

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2
 مکلف به رعایت موارد زیر می باشد: 

 مشترک باشد؛ رکایشیک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -1

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

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

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش  -4
 شد؛رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می با

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

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

( فیصد و 25، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3
ارقام اهلیت هر شریک ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 40شریک اصلی حد اقل )

( فیصد معیار 100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) شرکت مشترک باهم جمع می گردد
عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه  اهلیت را تکمیل نماید.

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

میعاد  -20ماده 
 اعتبار آفرها

در ید. این مدت درج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر  ( روز90از ) کمترنمی تواند داوطلبی های ملی 
های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد 

 روز بوده نمی تواند.  120از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر در داوطلبی بیمیگردد. 
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کتبی مطالبه نماید.  طور ز داوطلبا آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2
تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میعاد اعتبار در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، 

در صورت رد  .میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید
 گردد.  می مسترد وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید  درخواست

 آفر تضمین -21ماده 
 تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1

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

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

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

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

 هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2
موقعیت داشته باشد، اسالمی افغانستان امارت خارج از تضمین آفر  هر گاه نهاد صادر کننده

 نماید.  تضمین آفر را  ضمانت اسالمی افغانستان اجرای امارت نهاد مالی مشابه در داخل باید 

فورمه ) 4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3
، منظور گردیده باشددیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره و یا فورمه های  (های داوطلبی
 ترتیب گردد. 

با درخواست کتبی اداره به اسرع ،  این دستورالعمل 21 هماد 5بند  هدایت در صورت تطبیق -4
 باشد.  پرداختوقت  قابل 

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

ر یشتب( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین  20 هماد 2بند مطابقت با آفر درمیعاد اعتبار تضمین  -6
 .ز میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشدا

این دستورالعمل  21( ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 21.3
مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق 

 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشالذکر 

این   44 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  وفق مغیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4
 .مسترد میگردد  به آنان دستورالعمل

 در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 21.5

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

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

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

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

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

 فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6
بنام داوطلب مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین 

 ه هایفورم) 4 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد آفر بنام تمامی شرکای شامل
  ترتیب گردد.   (داوطلبی

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

 20ه ماد 2 انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1
 این دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 
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امضای قرارداد نشود؛  حاضر به دستورالعمل این 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2
 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین  44 هرا درمطابقت با ماد اجراء تضمینیا 

غیر واجد ، معلومات داوطلبی هصفحمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت        
  معلومات داوطلبی هصفح درمشروط بر اینکه  نماید.اعالم برای عقد قرارداد با همان اداره شرایط 

 تذکر رفته باشد.   آن از

 امضاء آفر  -22ماده 
این دستورالعمل  11 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1

کلمۀ "کاپی" عالمه نماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمۀ "اصل" عالمه گذاری ترتیب و با عالمه 
درصورت موجودیت تفاوت تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی هصفحبه تعداد مندرج  شده و گذاری

 . میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

نماینده قانونی باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2
  داوطلب امضاء گردد. 

توسط   نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد کههرگونه وسط  22.3
 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نرا امضا نموده  شخصیکه آفر

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -23ماده 
 آفر  مت گذاریو عال

ً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.1 آفر ها  یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصا
 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحهدر آن  در صورت تذکر

به آن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1
ده شده باشد، در پاکت دادستورالعمل اجازه این  13 هآفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماد شمول

حاوی اصل پاکت ها بنویسند.  "اصل" و "کاپی" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته ههای جداگان
  3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  در داخل یک پاکت گذاشته شوند. های آفرو کاپی 

 ه صورت میگیرد. ماداین 

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

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

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

 27ماده  1مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -4
  باشد. 

 مفقود شدن محتویات و ول تعویض/ئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3
  بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود. 

 میعاد  –24ماده 
 هاتسلیمی آفر

 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 24.1

تمدید میعاد تسلیمی آفر ها را ،  8 لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2
میعاد تسلیمی تمدید در طول مکلفیت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامصورت   نماید. در این

  . ادامه می یابدشده 

آفر  –25ماده 
 وقت های نا

 رسیده

 د. نمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 25.1
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 -26ماده 
، انصراف

تعویض و تعدیل 
  هاآفر

 سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  26.1
با صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش 

آفر های تعویض، انصراف اطالعیه کتبی توام با را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. 
 باید: بوده و این اطالعیه تعدیل شدهیا 

ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -1
  نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعدیل" نشانی شده باشد.

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

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

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

اعتبار تمدید شده ختم میعاد اعتبار آفر  طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 
 تواند.  صورت گرفته نمیآفر 

 آفر گشایی – 27ماده 
معلومات  در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخاداره آفر های دریافت ش 27.1

ش خاص ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید یداوطلب
 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط آفر گشایی

 

"انصراف" نشانی  ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهگشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2
 را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهشده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها 

توام اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ "انصراف" 
 گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز میئه شده ناراصالحیت نامه با 

است. صالحیت موجودیت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز 
ای که با کلمۀ "تعویض" نشانی نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر ه

صالحیت نامه  توام باانی شده با کلمۀ "تعویض" باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نش شده
نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعویض آفر که 
توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشایی 

ز و محتویات آن به تفصیل قرائت میگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ "تعدیل" نشانی شده، با
تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با خوانده می شود. 

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  27.3
بدیل، موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند 

جلسه داوطلبی قرائت گردیده قرائت می نماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 
ماده  1در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند  اشندب

 نا وقت رسیده باشد.  25

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور  27.4
با دقت چسپ شفاف ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئو بمنظور مص خانه پری، امضاء

 )اسکاشتیپ( می نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 محرمیت -28ماده 
 بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1

الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم  عطاء قرارداداهلیت داوطلبان و پیشنهاد ا
 افشاء گردد.  نبایدبوده، 

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

منجر به رد  بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی ، مقایسه
 میگردد.وی  آفر
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عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای  آفر گشایی الی زمان ، از28 هماد 2علی الرغم بند  28.3
داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را  مراحل مورد مربوط به  را درهر ادارهتماس با 

 انجام دهد. 

ارزیابی  - 29ماده 
 ابتدایی 

تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اداره ارزیابی ابتدایی را جهت   29.1
 اندازی می نماید:

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ -1

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

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

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

 فوق آفر رد میگردد.  29ماده  1در صورت عدم رعایت بند  29.2

توضیح آفر  –30ماده 
 ها

مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

، ماهیت، و قیمت آفر صورت گرفته و نمیتواند در محتوا بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست،
هر نوع توضیح ارایه تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. شده 

جوابگویی  -31ماده 
 آفرها

 تشخیص میدهد. آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  31.1

با معیارات، شرایط مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2
 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شواستثناء و از قلم اشرطنامه باشد. انحراف،  و مشخصات 

س و خدمات تحت قرارداد داشته کارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1
 د؛باش

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

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

و بعداً با اصالح انحرافات، رد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3
 یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد.  استثنات

عدم  – 32 ماده
و  انطباق، اشتباهات،

 از قلم افتادگی

را که عمده نباشد، مد  آفر در عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.1
  نظر نمی گیرد. 

معلومات  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2
غیر عمده مطالبه نماید.  به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگیضروری یا سندی را 

در صورت عدم  تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.
 ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

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

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته فی واحد با قیمت مجموعیدر صورت عدم توافق قیمت  -1
ح کدام یبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت  اعشاری درقیمت فی واحد المهع
 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛مجموعی مد نظر گرفته شد

موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار  درصورت -2
 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ بوده و حاصل جمع
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اعتبار  و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3
حسابی باشد، که  شده به حروف مربوط به اشتباه اینکه مبلغ ذکر خواهد بود، مگر

اعتبار  ( فوق مدار2( و )1داشت مندرجات اجزای ) درنظر با درینصورت مبلغ به ارقام
 خواهد بود.

 و تضمین آفروی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4
اجرا  21ماده 1بند  ( 2) جزءمطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده

 می گردد. 

 –34ماده 
ارزیابی 
 تخنیکی

 

تمام معیارات و شرایط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  34.1
 مشخص در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

تمام با  اتانحراف  یا یریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان دستورالعملاین  18 هماد مطابق اداره  34.2
می بررسی جنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت  مندرج شرایط
 نماید. 

تبدیل به  - 35ماده 
 اسعارواحد

باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف  اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1
نرخ فروش اسعار در روز  به معلومات داوطلبی هصفحرا به واحد پولی مشخص در  درآفر

 ، تبدیل می نماید. معلومات داوطلبی صفحهمندرج 

 حترجی -36ماده 
 داخلی

 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.1

این ماده  و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1 مالی ارزیابی  37ماده 
 ارزیابی میگردند.

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

تذکر رفته و  معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -1
 ارایه گردیده؛  14 هرمطابقت با ماددکه  قیمت آفر

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

 ؛14مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3

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

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

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

امارت بر اجناسیکه در توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1
 صورت اعطاء قرارداد؛اسالمی افغانستان تولید شده باشد در 

بر اجناسیکه در خارج از هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2
   اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد اسالمی افغانستان تولید شده امارت 

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

،  فکتور های مربوط به مشخصات، 14 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4
اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود.  معیار های تدارکشرایط و  کارایی،

باید به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده برای تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات 
 باشد.  36 ماده 3ها و معیارات باید مطابق بند  فکتور ها، روش

 ، داوطلبان می توانند برای یک یا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5
خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک  قیمت

در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برایداوطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی 
  مشخص می گردد. تذکر رفته  (معیارات ارزیابی و اهلیت) 3قسمت 

اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید.  37.6
 انجام مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 
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که از آن را لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7
 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفتهدر شرطنامه 

مقایسۀ  - 38ماده 
 آفرها

اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات  38.1
 تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

 صورت در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 38.2
 ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو مفصل ارزیابی لزوم

 ،شده یابیارز قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء آمر به را خویش گزارش
شده را مورد  یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص جوابگو

  دهد. یقرار م مفصل ارزیابی لزوم صورت در و یکیتخن یابیارز

ارزیابی  -39ماده 
 برنده بعدی داوطلب

بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد  اداره می تواند 39.1
 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.   داوطلبتوسط 

 

  صورت میگیرد.  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

جه یعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3
آفر بعدی دارای  و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باگردیده  آفر جوابگو شدنارزیابی، منتج به غیر 

 انجام می دهد.   نازلترین قیمت

 

 ادارهحق  -40ماده 
برای قبولی یا رد یک 

 یا تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در  40.1
مشخصات تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای 
تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارک )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت 

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

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط  – 41ماده 
 اعطاء

ارایه نموده و  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1
  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد راتوانایی 

حق  –42ماده 
در تعدیل مقدار 

زمان اعطای 
 قرارداد 

 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1
از فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده (جدول نیازمندیها)

هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر در برگیرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی معلومات صفحه
 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد.  معیار

 – 43ماده 
 اعطای قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان،  43.1
در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به 

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات میداوطلب برنده ارسال 
  آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یز منظوری این کمیسیون، نامه قبولملی باشد، بعد ا

تضمین  -44ماده
 اجراء

نامه قبولی آفر، تضمین ( روز بعد ازدریافت 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1
شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،اجرای قرارداد را در مطاب

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

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم  عدم 44.2
می گردد. در اینصورت اداره قرارداد  آفراسترداد تضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای ب بعدی که آفر جوابگو داوطلبرا به 
  رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید. 
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امضای  -45ماده 
 قرارداد

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری  45.1
داوطلب برنده مکلف  ارسال می نماید. به داوطلب برندهمیعاد اعتبار آفر  در طی آمر اعطاء 

 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  بعد از دریافت ( روز10ت )است، قرارداد را در مد

به  اطالع -46ماده 
داوطلبان غیر 

 برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.1
را آنان قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر 

 نماید.می مسترد 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات  46.2
 ، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانونتدارکات، مشخصات اداره و قراردادی

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

حق –47 ماده
  شکایت داوطلب

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند  47.1
 کمیته بررسی اداریاعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 ارسال نماید.

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

 

 یات عمومالف.  

دستورالعمل  1ه ماد

 برای داوطلبان
 باشد. می دفاع ملیوزارت   فرمایش دهنده:

 نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته    :شماره این داوطلبی نام و
 یساحوهای قول اردو  الت  ششو   یمرکز یوجزوتامهاسه الت قطعات  یفوتو کاپ یها
 الت 9شامل   1401 مالی  سال یبرا

  می باشد.  MOD-1401-G-N0038-22701 تحت شماره داوطلبی:

   عبارتند از: این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

شماره 
 )الت(

 عنوان پروژه

 قلم الت سوم  رنگ وکارترج قطعات مرکزی   16قلم الت دوم و 8قلم الت اول  4تهیه و تدارک  1

  209و 207و201 های ساحوی( قلم رنگ وکارتریج قول اردو16)تهیه و تدارک 2

 205و203 ساحوی قول اردوهای  قلم رنگ وکارترج ضرورت  (15)تهیه وتدارک 

  ساحوی215(قلم قول اردو  18تهیه وتدارک )
 

دستورالعمل  4.1 هماد

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 .درج گردد ""قابل تطبیق نیست    

دستورالعمل  4.3 هماد

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

www.npa.gov.af  ویاwww.ageops.net  

 و یا لینک :

 vendors-https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred  

دستورالعمل   5.1مادۀ 

 برای داوطلبان
 ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

   قابل تطبیق نیست""  

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  6.3مادۀ 

 برای داوطلبان
  دریافت می باشد:شرطنامه از مراجع ذیل قابل 

و سایت   www.ageops.net ویا   www.npa.gov.afیاداره تدارکات مل یرسم تیبه سا

 ت،یسایب ه گردد. در صورت عدم دانلود از ومراجعwww.mod.gov.afوزارت دفاع ملی 

  :اورندیبدست ب لیاز  آدرس ذ سکیفلش د ای ید یسرا در شرطنامه توانند  یداوطلبان م

 -( 5)گارد سابقه بالک  میواقع خواجه بغرا مقوزارت دفاع ملی تدارکات  استیر آدرس:  

افغانستان -کابل  

  یکیآدرس الکترون

    0202612079تماس:     شماره

دستورالعمل  7.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 مراجعه گردد: لیذ یشرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباط نیدر مورد ا حیتوض افتیجهت در
 (5)گارد سابقه بالک میتدارکات واقع خواجه بغرا مق استیر

 تدارکات اجناس  تیآمر
      0202612079 دفتر: فونیتل

  ندارد : یکیالکترون آدرس

http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred-vendors
http://www.ageops.net/
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 یدر داوطلب حیام طرزالعمل تدارکات،درخواست توض ی( حکم س1: در مطابقت به فقره )نوت

 گردد. هیآفرها ارا یمیتسل نهیمع عادیقبل از م یمیروز تقو 10 دیباز حد اقل با

دستورالعمل  7.3مادۀ 

 برای داوطلبان
 میگردد:ن دایرجلسه قبل از داوطلبی 

 0  :محل

 0آدرس: 

 آفرها هتهیج.  

دستورالعمل  10.1 ماده

 برای داوطلبان
 گردد. ارایه   پشتو /دری  آفر به زبان

دستورالعمل  11.1ه ماد

 برای داوطلبان
 ه نماید:یاسناد اضافی ذیل را اراسایر داوطلب باید همراه با آفرخویش 

 اساسنامه، ،اخرین دور قبل از آفر گشایی مالیاتیحسابات اسناد تصفیه  ،کاپی جواز فعالیت با اعتبار
تعهدنامه امضاء شده مبنی براینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و 
انحالل قرار ندارد، تعهد نامه مبنی بر نداشتن تضاد منافع و تعهد نامه مبنی بر عدم محکومیت باالثر 

 تخلف در تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراک در داوطلبی. 
 

باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات تمام اوراق شرطنامه 
داوطلب باید بصورت درست و مکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی داده شده باید توسط رئیس، معاون و 

 یا نماینده با صالحیت امضا و مهر گردد. 

رم معلوماتی اهلیت داوطلب را پس داوطلب مکلف است، جدول قیمت های ارائه شده در آفر خویش و فو
 .نماید)اسکاشتپ (از مهرو امضاء داوطلب بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

دستورالعمل  13.1 ماده

 برای داوطلبان
 .رائه آفر های بدیل مجاز نمی باشدا

دستورالعمل  14.5 هماد

 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  14.5 ماده

 برای داوطلبان
ساحوی به  والت هایهای قوماندانی عمومی لوژستیک واقع خواجه بغرا  یدیپو  محل مقصد:

 (201،203،205،207،209،215دیپوی ساحوی قول اردو های )

تمامی مصارف الی محل تسلیمی با محصول گمرکی، تکس ، کرایه حمل و نقل و تخلیه اجناس 
 میباشد. داوطلبدر محل مقصود به عهده 

دستورالعمل  14.5 ماده

 برای داوطلبان

 واقع خواجه بغرا کیلوژست یعموم یقوماندان یها یپویدالت های مرکزی   مقصد نهایی:

 (201،203،205،207،209،215والت های ساحوی به دیپوی ساحوی قول اردو های )

را در قیمت های ارائه شده شان تذکر دهند و  BRTداوطلبان باید نرخ مناسب مالیات داخلی 
 همچنان قیمت مجموعی بدون تکس را در جدول قیمت ها در نظر گرفته ارائه نمایند.

مراجعه  www.mof.gov.af/taxت در افغانستان به سایت جهت معلومات مزید در باره مالیا
 گردد.

دستورالعمل  14.6 ماده

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

دستورالعمل  15.1 ماده

 برای داوطلبان

مربوط مصارف اسالمی افغانستان قیمت آفررا که امارت است به واحد پولی  مکلفداوطلب 
 همان پول  میباشد، نرخ بدهد.به صورت گیرنده 

http://www.mof.gov.af/tax
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 میباشد. افغانی  اسعار ویا واحد پول 

دستورالعمل  18.3 ماده

 برای داوطلبان

 .قابل تطبیق نیست  مدت کارآیی اجناس:

دستورالعمل  19.1 ماده

 برای داوطلبان
 .قابل تطبیق نیست :اجازه نامه تولید کننده

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان
 .قابل تطبیق نیست: خدمات بعد از فروش 

دستورالعمل  20.1ماده 

 برای داوطلبان
 می باشد. روز (90) -نود}مدت اعتبار آفر 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 است. الزم  تضمین آفر 

تضمین آفر صادرشده توسط یکی از  بانک های معتبر, که راجستر شده در د افغانستان بانک بوده و  
میعاد تضمین بانکی آغاز از یوم آفرگشایی باید حد شرطنامه ارائه گردد.  5مطابق محتویات فورم شماره 

  روز اعتبار داشته باشد.  118( 28+90)اقل 

دستورالعمل  21.2ماده 

 داوطلبانبرای 

 می باشد.قرار ذیل   ) الت( برای مقدار تضمین آفر

 واحد پولی مقدار مبلغ عنوان پروژه الت شماره

الت اول 
 مرکزی

وکارتریج های مورد ضرورت  قلم رنگ 4تهیه و تدارک 
برای DELLماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 

 قطعات مرکزی 
 افغانی 700,000

الت دوم 
 مرکزی

قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت  8تدارک  تهیه و
ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی زیراکس وریکو 

 برای قطعات مرکزی
 افغانی 700,000

الت سوم 
 مرکزی

قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت  16تهیه و تدارک 

( وریکو HP)ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 

 برای قطعات مرکزی

 افغانی 630,000

الت اول قول 
خالد  201اردو 

 ابن ولید
قلم رنگ وکارتریج های مورد  (15(و)16تهیه و تدارک )

ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 
(HP,RECO,Xerox,DEEL وپالنتر های موردضرورت )

 قول اردو های ساحوی

 افغانی 228,000

الت دوم قول 
 203اردو 

 منصوری
 افغانی 228,000

الت سوم قول 
 205اردو 

 البدر

قلم رنگ وکارتریج های  (18(و)16،)(15تهیه و تدارک )

مورد ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 
(HP,RECO,Xerox,DEEL وپالنتر های موردضرورت )

 قول اردو های ساحوی

 افغانی 228,000

الت چهارم 
 207قول اردو 

 الفاروق
 افغانی 228,000

الت پنجم قول 
 209اردو 

 الفتح
 افغانی 228,000

الت ششم قول 
 عزم 215اردو 

 افغانی 228,000
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 الت9  مجموع یبرا آفر نیتضم مقدار

 یافغان  (  3398000  (

و نوعیت ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود )افغانی( مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی 
 میباشد. آفر بشکل بانک گرنتی ) تضمین نامه بانکی(اخذ تضمین 

این  08مطابق فارمت مندرج فورمه تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. 

پول نقد قابل .هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشودشرطنامه بوده و 

 قبول نمی باشد.

دستورالعمل  21.7 هماد

 برای داوطلبان
 قابل تطبیق نیست. 

دستورالعمل  22.1ماده 

 برای داوطلبان
 قابل تطبیق نیباشد.

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

دستورالعمل  23.1ماده 

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

دستورالعمل  23.1ماده 

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

دستورالعمل  23.2ماده 

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

سه  یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته    اسم پروژه:
شامل   1401 مالی  سال یبرا یساحوهای قول اردو  الت  ششو   یمرکز یوجزوتامهاالت قطعات 

  MOD-1401-G-N0038-22701 تحت شماره داوطلبی:الت 9

دستورالعمل  24.1ماده 

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

 آمریت تدارکات اجناس   توجه: 
 0 ایمیل آدرس: 

 (5)گارد سابقه بالک میتدارکات واقع خواجه بغرا مق استیرآدرس: 
      0202612079 دفتر: فونیتل

 (209)دوماطاق:  همنزل وشمار

 کابل شهر: 

    قبل از ظهر مورخ  10:00ضرب االجل برای تسلیمی آفرها: ساعت 
 میباشد.  1401/ 03/ 17      

مکلف اند درروز آفرگشائی نمونه رنگهای مورد ضرورت را با  داوطلبان:توجه 
 خود حاضرو با آفر خویش یکجا تسلیم نمایند. 

 

دستورالعمل  27.1ماده 

 داوطلبان برای
  بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد:

 سابقه صالون آفرگشائی گارد میتدارکات واقع خواجه بغرا مق استیر  آدرس:
 صالون آفرگشائی  وشمارۀ اتاق:منزل 

 17/03/1401     :خیتار
 .گرفت خواهد صورتاز ظهر به وقت کابل  قبل  10:00  :وقت

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

تصادف نماید، آفر ها در روز  نوت :درصورتیکه تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی
 بعدی کاری در همان ساعت از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی صورت میگیرد.
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  27.2ماده 

دستورالعمل برای 
 داوطلبان

 قابل تطبیق نمیباشد

 

 

 

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  35.1ماده 

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

 است.  د افغانستان بانک بادله تمنبع نرخ 

 روز آفرگشائی  :تاریخ تبادله اسعار

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان
بمنظووووور تسووووهیل اشووووتراک تشووووبثات کوچووووک و متوسووووط و تولیوووود کننوووودگان داخلووووی در مراحوووول 
تووووووووودارکات، احکوووووووووام چهوووووووووارم و پووووووووونجم طرزالعمووووووووول تووووووووودارکات و هووووووووودایات متحووووووووودالمال 

(NPA/PPD/C20/1396)  گردد. می رعایت و تطبیق 8/12/1396مؤرخ 

دستورالعمل  37.5ماده 

 برای داوطلبان
  میگردد.اجرا {)الت(اقالم هر مجموع به اساس}: ارزیابی برای

  

دستورالعمل  37.3ماده 

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

 صورت می گیرد:

 { خیرن}: سلیمیانحراف درجدول ت -1

 { نخیر} :انحراف درجدول پرداخت -2

 {  نخیر: }، و خدماتی الزامیاضاف، پرزه جات هتعویض اجزای عمدمصارف  -3

اسالمی امارت ر فر دارایه شده آ خدمات بعد ازفروش تجهیزات موجودیت پرزه جات و -4

 {نخیر}افغانستان

 { نخیر}تجهیزات عمر استفاده  درجریانپیشبینی شده عملیاتی و مراقبت  مصارف -5

 { نخیر}شده؛ کارآیی و مولدیت ارائه  -6

 {  الزم نیست} -7

دستورالعمل  14.2ماده

 برای داوطلبان
 مندرج شرطنامه را نرخ ارایه نمایند. هر التاقالم شامل  %100داوطلبان باید 

که برای آن قیمت ارائه نشووده اسووت، از اوسووط قیمت های ارائه شووده برای همان الم یمت قلم یا اقق
در آفرهای سایر داوطلبان محاسبه و شامل قیمت آفر داوطلب می گردد. در صورتیکه  اقالمقلم یا 

در  .آفر دیگری ارائه نگردیده باشوووووود، آفر وی طبق حکم ماده بیسووووووت و پنجم قانون رد می گردد
فیصوود قیمت ( 10)که برای آن قیمت ارائه نشووده اسووت، از  المیصووورتیکه مجموع قیمت قلم یا اق

 .ز نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گرددآفر داوطلب تجاو

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  42.1ماده 

 برای داوطلبان
قیمت  فیصد برای  15 عبارت است از  مقدار فی قلم که زیاد می گرددفیصدی  حد اکثر

 )الت(هر مجموعی قرارداد 

قیمت مجموعی   فیصد برای  15عبارت است از  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفیصدی 
 )الت( هرقرارداد 

دستورالعمل  47.2ماده 

 برای داوطلبان
 شکایات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:

 وزارت دفاع ملی –ریاست تدارکات توجه:   

 سابقهگارد میتدارکات واقع خواجه بغرا مق استیر آدرس: 

 0202612079تماس :  شماره
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 اهلیت ارزیابی وات معیار: سوم قسمت

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

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

 فهرست عناوین 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 36 هماد 1)بند ترجیح داخلی  .1

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

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39 هماد 2)بند  بعدیارزیابی  شرایط .4
 

  میباشد. تطبیق قابل داوطلبان( برای دستورالعمل 36 هماد 1 )بند ترجیح داخلی .1

بمنظور تسهیل اشتراک تشبثات کوچک و متوسط و تولید کنندگان داخلی در مراحل تدارکات، احکام چهارم و پنجم طرزالعمل 
 رعایت و تطبیق می گردد. 8/12/1396مؤرخ  (NPA/PPD/C20/1396)تدارکات و هدایات متحدالمال 

 صفحه پایانی شرطنامه. ( 1) شماره مهیضم یگزار هیطرح تدارکات در بدل سرما : اضافیرات معیا .2

 

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

آفر(  برای هرارائه نموده )یک قرارداد  آفرهای دارای نازلترین قیمت راترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره
 نماید.اعطا می ، را بر آورده نماید 4 هفقرمندرج ارزیابی بعدی  رهایو با معیا

 :مکلف است اداره

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

  ؛بخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)

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

 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 هماد 2)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  4

ارزیابی بعدی  می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،  38ه ماد 1دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از
شامل متن  یکه شرایطراه اندازی کند. شده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با 39ه را طبق ماد آفر

 ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:
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  توانایی مالی: -1

صورت حساب بانکی، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و سایر اسناد و مدارک که نشان دهنده داوطلبان 
 .ارایه نمایند باشد مبالغ مندرج ذیل حداقل اوطلب بوده و بنام وی )شرکت( توانمندی مالی د

 نوعیت اسعار حد اقل توانایی مالی  مقدار مبلغ عنوان پروژه الت شماره

الت اول 
 مرکزی

قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های  4تهیه و تدارک 

 برای قطعات مرکزی DELLکمپنی 
5,000,000 

 افغانی

 دوم الت
 مرکزی

قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های  8تهیه و تدارک 

 زیراکس وریکو برای قطعات مرکزیکمپنی 
5,000,000 

 افغانی

 سومالت 
 مرکزی

قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر  16تهیه و تدارک 

 ( وریکو برای قطعات مرکزیHP)های کمپنی 
 افغانی 4,600,000

الت اول قول 

خالد  201اردو 

 دیابن ول
قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های فوتو کاپی  (16و)(15تهیه و تدارک )

( وپالنتر های موردضرورت قول اردو های HP,RECO,Xerox,DEEL)وکاپیر های کمپنی 

 ساحوی

 افغانی 1,650,000

دوم قول  الت

 203اردو 

 یمنصور

1,650,000 
 افغانی

سوم قول  الت

 البدر 205اردو 

قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های فوتو  (18)(و16(،)15)تهیه و تدارک 

پالنتر های موردضرورت قول اردو ( وHP,RECO,Xerox,DEEL)کاپی وکاپیر های کمپنی 

 های ساحوی

1,650,000 
 افغانی

چهارم قول  الت

 207اردو 

 الفاروق

1,650,000 
 افغانی

پنجم قول  الت

 الفتح 209اردو 

1,650,000 
 افغانی

ششم قول  الت

 عزم 215اردو 

1,650,000 
 افغانی

 نوت

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

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

 ارائه نمایند.انضمام آفر 

داوطلبان تولید کننده می توانند به عوض اسناد توانایی مالی، اسناد بانکی حمایوی یا قرضه دهی، حجم تولید ساالنه و  •
 قیمت تخمینی مواد خام موجود خویش را ارائه نمایند.
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و ظرفیت  کارمشابه  معیارات تجربهنشان دهنده بر آورده شدن : داوطلب باید اسنادی را که و ظرفیت تخنیکیکارمشابه  -2
 داشته باشند ارائه نماید: را  مندرج ذیل تخنیکی 

د قراردا 2سال اخیر که قیمت آن حداقل مبلغ مندرج ذیل تدارکات مورد نظر را تکمیل نماید. ویا  10در خالل  د مشابهقراردا 1تطبیق 
 که تطبیق نموده باشد و مجموع آن حداقل مبلغ مندرج ذیل را تکمیل نماید ارایه نمایند: مشابه

 

 نوت

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

هیئت ارزیابی بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارائه شده داوطلب، اندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه همان  •
 سال مالی مدنظر قرار می دهد.

اسناد و مدارک مبنی بر ظرفیت  NPA/PPD/C20/1396در مطابقت به مواد متحد المال شماره   داوطلب تولید کننده •
 موجود میباشد.( www.npa.gov.af  )متحد المال متذکره در ویب اداره تدارکات ملیتولیدی خویش را ارایه نماید. 

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

 

 نوعیت اسعار سال اخیر 10ت قراداد مشابه در خالل قیم تعداد قول اردو مربوطه الت شماره

الت اول 
 مرکزی

 

قلم رنگ وکارتریج های مورد  4تهیه و تدارک 
ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 

DELL برای قطعات مرکزی 

 12,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 20,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

الت دوم 
 مرکزی

قلم رنگ وکارتریج های مورد  8تهیه و تدارک 
ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی ضرورت 

 زیراکس وریکو برای قطعات مرکزی

 12,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 20,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

الت سوم 
 مرکزی

قلم رنگ وکارتریج های مورد  16تهیه و تدارک 
ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 

(HP) وریکو برای قطعات مرکزی 

 11,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 18,500,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

الت اول 
قول اردو 

خالد  201
 ابن ولید

( قلم رنگ وکارتریج های مورد 16تهیه و تدارک )
ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 

(HP,RECO,Xerox,DEEL ) وپالنتر های
 موردضرورت قول اردو های ساحوی

 4,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 7,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

الت دوم 
قول اردو 

203 
 منصوری

( قلم رنگ وکارتریج های مورد 15تهیه و تدارک )
ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 

(HP,RECO,Xerox,DEEL وپالنتر های )
 موردضرورت قول اردو های ساحوی

 4,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 7,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

الت سوم 
قول اردو 

 البدر 205

( قلم رنگ وکارتریج های مورد 15تهیه و تدارک )
کمپنی ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های 

(HP,RECO,Xerox,DEEL وپالنتر های )
 موردضرورت قول اردو های ساحوی

 4,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 7,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

الت چهارم 
قول اردو 

207 
 الفاروق

( قلم رنگ وکارتریج های مورد 16تهیه و تدارک )
وکاپیر های کمپنی ضرورت ماشین های فوتو کاپی 

(HP,RECO,Xerox,DEEL وپالنتر های )
 موردضرورت قول اردو های ساحوی

 4,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 7,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

الت پنجم 
قول اردو 

 الفتح 209

( قلم رنگ وکارتریج های مورد 16تهیه و تدارک )
کاپی وکاپیر های کمپنی ضرورت ماشین های فوتو 

(HP,RECO,Xerox,DEEL وپالنتر های )
 موردضرورت قول اردو های ساحوی

 4,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 7,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

الت ششم 
قول اردو 

 عزم 215

( قلم رنگ وکارتریج های مورد 18تهیه و تدارک )
ضرورت ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 

(HP,RECO,Xerox,DEEL وپالنتر های )
 موردضرورت قول اردو های ساحوی

 4,000,000 یک قرارداد به حجم
 افغانی

 7,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

http://www.npa.gov.af/
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گزارش مالی، بیالنس شیت که توسط مفتش مستقل ترتیب و یا تصدیق گردیده باشد یا سایر اسناد مالی  ان: داوطلبت ساالنهحجم معامال-3
ارایه  ذیل سال اخیر به شرح 5ل الدر خداوطلب حجم معامالت دوسال  معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشان دهد،

 نمایند.

 نوعیت اسعار سال اخیر 5سال داوطلب در خالل حجم معامالت دو عنوان پروژه الت شماره

قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های فوتو  4تهیه و تدارک  الت اول مرکزی
 افغانی 24,000,000 برای قطعات مرکزی DELLکاپی وکاپیر های کمپنی 

فوتو قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های  8تهیه و تدارک  الت دوم مرکزی
 افغانی 24,000,000 کاپی وکاپیر های کمپنی زیراکس وریکو برای قطعات مرکزی

قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های  16تهیه و تدارک  الت سوم مرکزی
 افغانی 22,000,000 ( وریکو برای قطعات مرکزیHPفوتو کاپی وکاپیر های کمپنی )

الت اول قول اردو 
 دیخالد ابن ول 201

( قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های 16تهیه و تدارک )
( وپالنتر HP,RECO,Xerox,DEELفوتو کاپی وکاپیر های کمپنی )

 های موردضرورت قول اردو های ساحوی
 افغانی 7,800,000

دوم قول اردو  الت
 یمنصور 203

( قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های 15تهیه و تدارک )
( وپالنتر HP,RECO,Xerox,DEELفوتو کاپی وکاپیر های کمپنی )

 های موردضرورت قول اردو های ساحوی
 افغانی 7,800,000

سوم قول اردو  الت
 البدر 205

( قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های 15تهیه و تدارک )
( وپالنتر HP,RECO,Xerox,DEELفوتو کاپی وکاپیر های کمپنی )

 موردضرورت قول اردو های ساحویهای 
 افغانی 7,800,000

چهارم قول اردو  الت
 الفاروق 207

( قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های 16تهیه و تدارک )
( وپالنتر HP,RECO,Xerox,DEELفوتو کاپی وکاپیر های کمپنی )

 های موردضرورت قول اردو های ساحوی
 افغانی 7,800,000

پنجم قول اردو  الت
 الفتح 209

( قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت ماشین های 16تهیه و تدارک )
( وپالنتر HP,RECO,Xerox,DEELفوتو کاپی وکاپیر های کمپنی )

 های موردضرورت قول اردو های ساحوی
 افغانی 7,800,000

ششم قول اردو  الت
 عزم 215

مورد ضرورت ماشین های ( قلم رنگ وکارتریج های 18تهیه و تدارک )
( وپالنتر HP,RECO,Xerox,DEELفوتو کاپی وکاپیر های کمپنی )

 های موردضرورت قول اردو های ساحوی
 افغانی 7,800,000

( فیصد و 25هر شریک باید حد اقل ) برای حجم معامالت ساالنه و توانایی مالی داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت : 1نوت
و مجموع  ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد40شریک اصلی حد اقل )

می گردد.  عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.100ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )
در مورد معیار تجربه و ظرفیت تخنیکی،  .تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود

 فیصد معیار متذکره را تکمیل نماید. 100حداقل یکی از شرکا باید 

وطلب مذکور باید معیارات فوق الذکر ارزیابی اهلیت شامل : در صورتیکه داوطلب برای اضافه تراز یک الت آفر ارایه می نماید، دا2نوت
 ( را برای مجموع الت های که آفر ارایه می نماید، تکمیل نماید.3( و )2(،)1)

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

ه نماید. هر گاه یتصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی )صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خویش ارا سند
تصفیه حسابات مالیاتی  داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره 

 . ه نمایدیوزارت محترم مالیه( را ارا

  



های و شش قول اردو  یمرکز یجزوتامهاقطعات و یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته
 1401یسال مال یو برا یساحو

23 
 

 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر                  03فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اندامارت در بیرون از  برای اجناس وارداتی کهجدول قیمت                  04فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اندامارت ازبیرون  که در ای وارد شده قبالً  جدول قیمت برای اجناس 05اجناس/فورمه 

 شده انداسالمی افغانستان ساخته امارت جدول قیمت برای اجناسیکه در                06اجناس/فورمه              

 ضمنی خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  10اجناس/فورمه 
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  معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 

 {درج گردد داوطلبیشماره } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونینام }داوطلب:  قانونینام   1.1

نام قانونی هر شریک مشترک درج }شریک شرکت مشترک:  هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   1.2
 {گردد

 {نام کشور درج گردد} یا راجستر می گردند: ( راجستر شده اند وJVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

 {درج گرددسال راجسترداوطلب }سال راجستر داوطلب:   1.4

 {درج گردد آدرس مکمل} :شدهقانونی داوطلب در کشور راجستر آدرس   1.5

1.6  
 داوطلب باصالحیت ه مورد نمایند معلومات در

 {صالحیت درج گردد نام نماینده با}: نام
 {صالحیت درج گردد آدرس نماینده با}آدرس: 

 {صالحیت درج گردد ن/فکس نماینده باشماره تلیفو}شماره تلیفون/فکس: 
 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیل}ایمیل آدرس: 

 
 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

 {درج گرددداوطلب  تشخیصیه مالیه نمبر}:   (TIN)داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   1.7
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 ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید: کاپی های اصلی اسناد  1.8

  4ه ماد 2بند  و 1بند  این فورمه در مطابقت به 1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء  
  دستورالعمل برای داوطلبان؛

 مطابقت با  درسند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک شرکت های مشترک ،  درصورت
 ؛دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد 1بند 

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

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 
 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

 قرارداد هاتعداد }: پنج سال اخیر داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.1
 {درج گرددحروف و ارقام 

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

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

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی }اکمال عمده اجناس مشابه در جریان پنج سال گذشته:   2.4
 { تحویلی و اکمال تعهد شده را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

همراه با  سایر معلومات بانکی یاتفتیش های  ضرر یا راپور و مفاد حساب بیالنس شیت یاهای مالی یا  راپور  3.1

 لست مندرجات ذیل را ترتیب}. دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت که  اینها از ا ترکیبی یمربوط اسناد 
 {داده کاپی های آن را ضمیمه کنید

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

 {ه با صالحیت درج گرددنمایندنام }نام: 

 {ه با صالحیت درج گرددآدرس نمایند}آدرس: 

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

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

 02اجناس/ هفورم

نباید شامل  شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  تکمیل نمودن فورمه در در یتدارکات هبه اداراین یادداشت صرف جهت کمک 
 گردد. شده شرطنامه صادر

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

 {داوطلبی درج گرددشماره } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 
 {درج گردد نام قانونی داوطلب}نام قانونی داوطلب:   1.1

 {درج گرددنام شریک شرکت های مشترک }مشترک:  داوطلب یکانام شر  1.2

 {، درج گرددآن شرکت های مشترک راجستر شده است کشوریکه در}مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر  1.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  شریک سال راجستر} مشترک: داوطلب یاکشرهر سال راجستر   1.4

آدرس شریک شرکت های }کشوریکه راجستر شده است:  مشترک در داوطلب یاکشر هرآدرس قانونی   1.5
 {ه، درج گرددراجستر شد کشوریکه مشترک را در

1.6  
 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند

 {درج گردد صالحیت با هنام نمایند}نام: 

 {درج گردد صالحیت با هآدرس نمایند}آدرس: 
 {درج گردد صالحیت با هفکس نمایندشماره های تلیفون و }فکس:  شماره های تلیفون و

 {درج گرددایمیل آدرس }ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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 {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

 استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در اوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی دصورتیکه  در

 مطابقت با قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم

 03اجناس/ه فورم

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

واد م واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در به مقاصد تشخیص اهلیت و ذیلصفحات  این معلومات باید توسط داوطلبان در
 گیرد. مورد استفاده قرار دولج تهیه شده است در دستورالعمل برای داوطلبانه مربوط

 {درج گرددداوطلبی  شماره} داوطلبی:شماره 

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحهه شمار} حاتصف
 

 {درج گردداداره  نام مکمل}به:
 

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

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

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

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

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

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

قیمت مجموعی تخفیفات به  (2)
اقالم مشخص   هر تخفیف پیشنهاد شده و}............................................................................ارقام:.........

 ؛{را که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنیدنیازمندیها شده جدول 

 در هاجل تسلیمی آفرتاریخ  ضرب االاز  سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  20ماده  1 برای میعاد مشخص در بند ما فرآ .5
باالی ما آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاریخ هر داشته و در اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  2 مطابقت با بند

 قابل قبول بوده میتواند؛الزامی و 

 18 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان 44ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6
 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادمومی قراردشرایط ع

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

 می باشیم.{درج گرددتهیه کننده گان و 

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

 3مطابقت با بند  ، درافغانستاناسالمی امارت  ، تحت قوانینتهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9
 ؛نشده ایم شناختهواجد شرایط  اسالمی افغانستان غیرامارت دولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 4 هماد

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شده قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .10
 

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

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

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ:
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 جدول قیمت اجناس
 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 04اجناس/ هفورم

 {                                                                  }   :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه هر شمار} حاتصف

منطبق  نیازمندیهای ادارهجدول  مشخص درضمنی باید با لست اجناس و خدمات  جدول قیمت1ره . لست اقالم در فقمربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمود های  }داوطلب این جدول قیمت را در
 .باشد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ر
شما

ه
 

 توضیح اجناس
 

ر
شو

ک
 

منبع
 

 تعداد 
 واحد

 قیاسی 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم
افغانسوووووتان  یاسوووووالمامووووارت در 

اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان
مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 

 یصفحه معلومات داوطلب

مجمووووعی فوووی قیموووت 
 قلم

 (8+7) ستون

 قطعات مرکزی الت اول 

1 

چاپ هر  تیظرف 3115 -3110پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
داشته باشد  طبق    گرنتی کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000رنگ

 310-8397 310-8399 310-8401پارت نمبر مشخصات و نمونه

 
    سیت 452

 

2 

 Dellورق  4000ظرفیت چاپ  - یرنگ اورجینل)اصلي اول( براي پرنتر ها
2330DN2350 داشته باشد  طبق  مشخصات  گرنتی کسالهیدل باشد  و یکمپن یوپکنگ اصل

 معه درم آن  و نمونه
Dell 2330d 2330dn 2350d 2350dn High yield Toner Cartridge592-10492  

 

     قیط 498

 

3 

ورق 8000چاپ هر رنگ تیظرف 3130پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیاورج رنگ
 داشته باشد  طبق  مشخصات و نمونه یرنتګ کسالهیدل باشد  و یکمپن یچاپ و پکنگ اصل

 
    سیت 40
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4 

ظرفیت چاپ  Dell- B5460dn Laser Printersرنگ  اورجینل)اصلي اول( براي پرنتر 
دل باشد طبق  مشخصات  و  یکمپن یداشته باشد و پکنگ اصل یرنتګ کسالهیورق و25000

 نمونه
Dell Laser Printer B5460dn B5465dnf S5830dn / Crazy 

 

    قیط 400

 

 :اول مرکزی  التقیمت مجموعی 
 
 

 

 

ر
شما

ه
 

 توضیح اجناس
 

ر
شو

ک
 

منبع
 

 واحد تعداد 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم
افغانسوووووتان  یاسوووووالمامووووارت در 

اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان
مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 

 یصفحه معلومات داوطلب

قیموووت مجمووووعی فوووی 
 قلم

 (8+7) ستون

 :مرکزی  الت دوم 

1 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3655 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات  و نمونه
XEROX Work Center 3655 Original Toner Cartridge 

 

    قیط 640

 

2 
ورق  8000ظرفیت چاپ Xerox-4118 راکسیاورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي زرنگ 

داشته  یرنتګ کسالهیباشد و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یدارا
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 300

 

3 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3635 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات و نمونه
XEROX 3635 MFP Toner, Xerox Phaser 3635MFP Toner 

 

    قیط 665

 

4 
  Xerox-M-15 I ظرفیت     راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

 کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا 8000چاپ
داشته باشد  طبق مشخصات و نمونه    یرنتګ  

 

    قیط 280

 

5 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3550 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد  طبق مشخصات ونمونه
WorkCentre 3550High Capacity Toner Cartridghe 

 

    قیط 280
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6 
ظرفیت Sharp(MX500FT)رنگMX-453N-رنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي 

 داشته باشد  طبق مشخصات  و نمونه یرنتګ کسالهیورق و 6000چاپ 

 

    سیت 10

 

7 
 8000ظرفیت چاپ Xerox-3315 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا
 داشته باشد  طبق مشخصات

 

    قیط  800

 

8 
 8000ظرفیت چاپ Xerox-3345 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا
  ونمونه داشته باشد  طبق مشخصات

 

    قیط 400

 

 دوم مرکزی : قیمت مجموعی الت

 

 
 
 
 
 
 

ر
شما

ه
 

 توضیح اجناس
 

ر
شو

ک
 

منبع
 

 واحد تعداد 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم

افغانسوووووتان  یدر امووووارت اسوووووالم
اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان

مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 
 یصفحه معلومات داوطلب

قیموووت مجمووووعی فوووی 
 قلم

 (8+7) ستون

 م مرکزی :سوالت  

1 

  دیوسف هایس یبراي پرنتر ها   A 12رنگ اورجینل)اصلي اول(  
   1050-3052 -3055-1020-1022-1319 HP- ربکیا یورق  دارا 2000ظرفیت چاپ 

 نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن
داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داسته باشد دارا نگینمبر تونر پک وسلایر

 باشد  طبق  مشخصات و نمونه
Q2612A:HP12ABlackOriginal Laserjet Toner Cartridge 

 

    قیط 393
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2 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-2300براي پرنتر A 10رنگ اورجینل)اصلي اول( 
 نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته باشد   یگرانت کسالیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 طبق مشخصات و نمونه

 

    قیط 100

 

3 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-3005 براي پرنتر51Aرنگ اورجینل)اصلي اول(
 نلیاورج یجال یداراHP یکمپن ( OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 Q7551A HP 51A Black Originalونمونه   باشد  طبق مشخصات

 

    قیط 300

 

4 

و  HP یکمپن ربکیا  یدارا(HP 1536 (78A) - دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP یکمپن( OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیباشد و سال دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 HP-CE278A-Black-Originalمشخصات

 

    قیط 700

 

5 

و  HP یشل کمپن  یداراHP-400-401 (80A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

 یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 و نمونه تداشته باشد  طبق  مشخصا

HP 80A Black Original Laserjet Toner Cartrdge(CF280A) 

 

    قیط 1500

 

6 

 بلیو ل HP یشل کمپن  یداراHP-4002 (26A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
گ پیکن ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل

داشته  یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا
 ونمونه  باشد  طبق  مشخصات

HP 26A Black Original Laserjet Toner Cartridge (CF226A) 

 

    قیط 300

 

7 

 هررنگ چاپ ظرفیت-HP1525CM-1415FN پرنتررنگه برای( اول اصلی)اورجینل رنگ
 اورجینل جالی دارایHP کمپنی(  OEM)وستیکر HPکمپنی ایربک دارای ورق 2000
 داشته رنتیګ ویکساله  باشد سال تولید دارای  مطابقت داشته باشد پکینگ نمبرقطعی وسلایر

 نمونه و مشخصات  طبق  باشد

 

    سیت 30

 

8 

 HP یکمپن کریست  دی( معه ه OEM)کریست یدارا HP Design Jet 510پپالتر  جیکارتر
داشته باشد  طبق  مشخصات  یرنتګ کسالهیسال باشد  و دیتول یدارا  نلیاورج یجال یدارا

 و نمونه    
HP 510 lnk, Design jet 510 lnk Cartridges 

 

    سیت 13

 

9 
  دیمعه ه    HP  DdsinJet 5500 ploterپالتر رنگه   یاول ( برا ی) اصل نلیرنگ اورج

 کسالهیسال باشد  و دیتول یدارا نلیاورج یجال یداراHP یکمپن  OEM))کریست یدارا
 داشته باشد  طبق  مشخصات نمونه یرنتګ

 

    سیت 15

 

10 
 ( OEM)کریست یدارا دیمعه هHP Design Jet -T770پرنتر یاول برا یاصل  جیکارتر

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیسال  باشد و دیتول یدارا  نلیاورج یجال یداراHP یکمپن
 مشخصات و نمونه

 

    سیت 10
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11 
 HP Design Jet 800پالتر رنگه  ی(برا10) اهی(  وس82( )  ی) اصل نلیرنگ اورج

ploter کریست یدارا دیمعه ه(OEM ست )یکمپن  کری HPدیتول یدارا نلیاورج یجال یدارا 
 داشته باشد  طبق  مشخصات  ونمونه یرنتګ کسالهیسال باشد  و

 

    سیت 10

 

12 

 2000چاپ هر رنگ  تیظرف-HP15151312پرنتر رنگه  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
 وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریو ست HP یکمپن ربکیا  یورق دارا
داشته باشد   یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد  دارا نگیپک ینمبرقطع

 طبق  مشخصات  و نمونه
HP Colour Laserjet CP1515n Toner Cartridges .128 

 

    سیت 40

 

13 
 Ricoh® Black Toner Cartridge کویرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي ر

 یرنتګ کسالهی. ورق وYields up to 43,000  pagesظرفیت چاپ  885400-9001 
 داشته باشد  طبق مشخصات و نمونه

 

    بوتل 10

 

14 
ظرفیت Rico-Black Toner- MP2000 کویرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي ر

 داشته باشد  طبق مشخصات نمونه   یرنتګ کسالهیورق و 6000چاپ 

 

    بوتل 10

 

15 

ورق   1500ظرفیت چاپ -NF 127 HP -براي پرنتر   83Aرنگ اورجینل)اصلي اول(  
 یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیو ل HP یکمپن ربکیا یدارا

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یباشد دارا یکی نگیپک ینمبرقطع وسلایر نلیاورج
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

HP 83A Black Laser Printer Toner Cartridge (CF283A) 

 

    قیط 867

 

16 
 تیآن ظرف اهیصرف رنگ س  3115 -3110پرنتر دل  ی( برا اول ی) اصل نلیرنگ اورج

داشته باشد   یرنتګ کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000چاپ هر رنگ
 DELL Original Tonerطبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 220

 

 وم مرکزی :س التقیمت مجموعی 
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ک
 

منبع
 

 واحد تعداد 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم

افغانسوووووتان  یدر امووووارت اسوووووالم
اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان

مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 
 یصفحه معلومات داوطلب

قیموووت مجمووووعی فوووی 
 قلم

 (8+7) ستون

 : خالد ابن ولید 201اول قول اردوی الت  

1 

  دیوسف هایس یبراي پرنتر ها   A 12رنگ اورجینل)اصلي اول(  
   1050-3052 -3055-1020-1022-1319 HP- ربکیا یورق  دارا 2000ظرفیت چاپ 

 نلیاورج یجالی داراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن
داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داسته باشد دارا نگینمبر تونر پک وسلایر

 باشد  طبق  مشخصات و نمونه
Q2612A:HP12ABlackOriginal Laserjet Toner Cartridge 

 

    قیط 150

 

2 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-2300براي پرنتر  10Aاورجینل)اصلي اول( رنگ 
 نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته باشد   یگرانت کسالیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 طبق مشخصات و نمونه

 

    قیط 100

 

3 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-3005 براي پرنتر51A رنگ اورجینل)اصلي اول(
 نلیاورج یجال یداراHP یکمپن ( OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 Q7551A HP 51A Black Originalونمونه   باشد  طبق مشخصات

 

    قیط 50

 

4 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3655 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات  و نمونه
XEROX Work Center 3655 Original Toner Cartridge 

 

    قیط 50

 

5 

چاپ هر  تیظرف 3115 -3110پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
داشته باشد  طبق    گرنتی کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000رنگ

 310-8397 310-8399 310-8401پارت نمبر مشخصات و نمونه

 

    سیت 80

 

6 

                   ورق 4000ظرفیت چاپ  - یرنگ اورجینل)اصلي اول( براي پرنتر ها
Dell 2330DN2350 داشته باشد  طبق   گرنتی کسالهیدل باشد  و یکمپن یوپکنگ اصل

 معه درم آن  مشخصات و نمونه
Dell 2330d 2330dn 2350d 2350dn High yield Toner Cartridge592-10492  

 

     قیط 100

 

7 
ورق  8000ظرفیت چاپ Xerox-4118 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي ز

داشته  یرنتګ کسالهیباشد و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یدارا
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 52
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8 

و  HP یکمپن ربکیا  یدارا(HP 1536 (78A) - دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP یکمپن( OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیباشد و سال دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 HP-CE278A-Black-Originalمشخصات

 

    قیط 50

 

9 
ورق 8000چاپ هر رنگ تیظرف 3130پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج

    سیت 10  داشته باشد  طبق  مشخصات و نمونه یرنتګ کسالهیدل باشد  و یکمپن یچاپ و پکنگ اصل

 

10 

و  HP یشل کمپن  یداراHP-400-401 (80A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

 یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 و نمونه تداشته باشد  طبق  مشخصا

HP 80A Black Original Laserjet Toner Cartrdge(CF280A) 

 

    قیط 200

 

11 

 بلیو ل HP یشل کمپن  یداراHP-4002 (26A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
پیکنگ  ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل

داشته  یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا
 ونمونه  باشد  طبق  مشخصات

HP 26A Black Original Laserjet Toner Cartridge (CF226A) 

 

    قیط 60

 

12 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3635 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات و نمونه
XEROX 3635 MFP Toner, Xerox Phaser 3635MFP Toner 

 

    قیط 70

 

13 
  Xerox-M-15 I ظرفیت     راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

 کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا 8000چاپ
داشته باشد  طبق مشخصات و نمونه    یرنتګ  

 

    قیط 60

 

14 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3550 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد  طبق مشخصات ونمونه
WorkCentre 3550High Capacity Toner Cartridghe 

 

    قیط 50

 

15 
 8000 چاپ ظرفیتXerox-3315 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)رنگ اورجینل

  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار استیکر دارای ورق
 مشخصات طبق  باشد داشته

 
    قیط 50

 

16 

ورق   1500ظرفیت چاپ -NF 127 HP -براي پرنتر  A 83رنگ اورجینل)اصلي اول(  
 یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیو ل HP یکمپن ربکیا یدارا

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یباشد دارا یکی نگیپک ینمبرقطع وسلایر نلیاورج
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

HP 83A Black Laser Printer Toner Cartridge (CF283A) 

 

    قیط 302
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 : خالد ابن ولید 201اول قول اردوی الت  قیمت مجموعی 
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 واحد تعداد 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم

افغانسوووووتان  یدر امووووارت اسوووووالم
اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان

مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 
 یصفحه معلومات داوطلب

قیموووت مجمووووعی فوووی 
 قلم

 (8+7) ستون

 : منصوری 203دوم قول اردوی الت  

1 

  دیوسف هایس یبراي پرنتر ها   A 12رنگ اورجینل)اصلي اول(  
   1050-3052 -3055-1020-1022-1319 HP- ربکیا یورق  دارا 2000ظرفیت چاپ 

 نلیاورج یجالی داراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن
داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داسته باشد دارا نگینمبر تونر پک وسلایر

 باشد  طبق  مشخصات و نمونه
Q2612A:HP12ABlackOriginal Laserjet Toner Cartridge 

 

    قیط 150

 

2 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-2300براي پرنتر  10Aاورجینل)اصلي اول( رنگ 
 نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته باشد   یگرانت کسالیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 طبق مشخصات و نمونه

 

    قیط 140

 

3 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-3005 براي پرنتر51A رنگ اورجینل)اصلي اول(
 نلیاورج یجال یداراHP یکمپن ( OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 Q7551A HP 51A Black Originalونمونه   باشد  طبق مشخصات

 

    قیط 50

 

4 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3655 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات  و نمونه
XEROX Work Center 3655 Original Toner Cartridge 

 

    قیط 50

 

5 

چاپ هر  تیظرف 3115 -3110پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
داشته باشد  طبق    گرنتی کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000رنگ

 310-8397 310-8399 310-8401پارت نمبر مشخصات و نمونه

 

    سیت 50

 

6 

                   ورق 4000ظرفیت چاپ  - یرنگ اورجینل)اصلي اول( براي پرنتر ها
Dell 2330DN2350 داشته باشد  طبق   گرنتی کسالهیدل باشد  و یکمپن یوپکنگ اصل

 معه درم آن  مشخصات و نمونه
Dell 2330d 2330dn 2350d 2350dn High yield Toner Cartridge592-10492  

 

     قیط 80
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7 
ورق  8000ظرفیت چاپ Xerox-4118 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي ز

داشته  یرنتګ کسالهیباشد و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یدارا
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 50

 

8 

و  HP یکمپن ربکیا  یدارا(HP 1536 (78A) - دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP یکمپن( OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیباشد و سال دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 HP-CE278A-Black-Originalمشخصات

 

    قیط 50

 

9 

و  HP یشل کمپن  یداراHP-400-401 (80A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

 یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 و نمونه تداشته باشد  طبق  مشخصا

HP 80A Black Original Laserjet Toner Cartrdge(CF280A) 

 

    قیط 200

 

10 

 بلیو ل HP یشل کمپن  یداراHP-4002 (26A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
پیکنگ  ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل

داشته  یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا
 ونمونه  باشد  طبق  مشخصات

HP 26A Black Original Laserjet Toner Cartridge (CF226A) 

 

    قیط 60

 

11 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3635 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات و نمونه
XEROX 3635 MFP Toner, Xerox Phaser 3635MFP Toner 

 

    قیط 70

 

12 
  Xerox-M-15 I ظرفیت     راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

 کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا 8000چاپ
داشته باشد  طبق مشخصات و نمونه    یرنتګ  

 

    قیط 50

 

13 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3550 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد  طبق مشخصات ونمونه
WorkCentre 3550High Capacity Toner Cartridghe 

 

    قیط 50

 

14 
 8000 چاپ ظرفیتXerox-3315 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)رنگ اورجینل

  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار استیکر دارای ورق
 مشخصات طبق  باشد داشته

 
    قیط 50

 

15 

ورق   1500ظرفیت چاپ -NF 127 HP -براي پرنتر  A 83رنگ اورجینل)اصلي اول(  
 یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیو ل HP یکمپن ربکیا یدارا

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یباشد دارا یکی نگیپک ینمبرقطع وسلایر نلیاورج
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

HP 83A Black Laser Printer Toner Cartridge (CF283A) 

 

    قیط 275
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38 
 

 
 

16 
 تیآن ظرف اهیصرف رنگ س  3115 -3110پرنتر دل  ی( برا ی اول) اصل نلیرنگ اورج

داشته باشد   یرنتګ کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000چاپ هر رنگ
 DELL Original Tonerطبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 80

 

 : منصوری 203دوم قول اردوی قیمت مجموعی  الت 
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منبع
 

 واحد تعداد 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم

افغانسوووووتان  یدر امووووارت اسوووووالم
اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان

مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 
 یصفحه معلومات داوطلب

قیموووت مجمووووعی فوووی 
 قلم

 (8+7) ستون

 : البدر 205سوم قول اردوی الت  

1 

  دیوسف هایس یبراي پرنتر ها   A 12رنگ اورجینل)اصلي اول(  
   1050-3052 -3055-1020-1022-1319 HP- ربکیا یداراورق   2000ظرفیت چاپ 

 نلیاورج یجالی داراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن
داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داسته باشد دارا نگینمبر تونر پک وسلایر

 باشد  طبق  مشخصات و نمونه
Q2612A:HP12ABlackOriginal Laserjet Toner Cartridge 

 

    قیط 100

 

2 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-3005 براي پرنتر51A رنگ اورجینل)اصلي اول(
 نلیاورج یجال یداراHP یکمپن ( OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 Q7551A HP 51A Black Originalونمونه   باشد  طبق مشخصات

 

    قیط 50

 

3 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3655 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات  و نمونه
XEROX Work Center 3655 Original Toner Cartridge 

 

    قیط 50

 

4 

چاپ هر  تیظرف 3115 -3110پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
داشته باشد  طبق    گرنتی کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000رنگ

 310-8397 310-8399 310-8401پارت نمبر مشخصات و نمونه

 

    سیت 50

 



 1401یسال مال یو برا یساحوهای و شش قول اردو  یمرکز یجزوتامهاقطعات و یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته
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5 

                   ورق 4000ظرفیت چاپ  - یرنگ اورجینل)اصلي اول( براي پرنتر ها
Dell 2330DN2350 داشته باشد  طبق   گرنتی کسالهیدل باشد  و یکمپن یوپکنگ اصل

 معه درم آن  مشخصات و نمونه
Dell 2330d 2330dn 2350d 2350dn High yield Toner Cartridge592-10492  

 

     قیط 100

 

6 
ورق  8000ظرفیت چاپ Xerox-4118 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي ز

داشته  یرنتګ کسالهیباشد و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یدارا
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 50

 

7 

و  HP یکمپن ربکیا  یدارا(HP 1536 (78A) - دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP یکمپن( OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیباشد و سال دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 HP-CE278A-Black-Originalمشخصات

 

    قیط 80

 

8 

و  HP یشل کمپن  یداراHP-400-401 (80A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

 یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 و نمونه تداشته باشد  طبق  مشخصا

HP 80A Black Original Laserjet Toner Cartrdge(CF280A) 

 

    قیط 300

 

9 

 بلیو ل HP یشل کمپن  یداراHP-4002 (26A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
پیکنگ  ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل

داشته  یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا
 ونمونه  باشد  طبق  مشخصات

HP 26A Black Original Laserjet Toner Cartridge (CF226A) 

 

    قیط 80

 

10 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3635 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات و نمونه
XEROX 3635 MFP Toner, Xerox Phaser 3635MFP Toner 

 

    قیط 92

 

11 
  Xerox-M-15 I ظرفیت     راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

 کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا 8000چاپ
داشته باشد  طبق مشخصات و نمونه    یرنتګ  

 

    قیط 50

 

12 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3550 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد  طبق مشخصات ونمونه
WorkCentre 3550High Capacity Toner Cartridghe 

 

    قیط 95

 

13 
 ( OEM)کریست یدارا دیمعه هHP Design Jet -T770پرنتر یاول برا یاصل  جیکارتر

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیسال  باشد و دیتول یدارا  نلیاورج یجال یداراHP یکمپن
 مشخصات و نمونه

 
    سیت 3

 



 1401یسال مال یو برا یساحوهای و شش قول اردو  یمرکز یجزوتامهاقطعات و یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته
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14 
 8000 چاپ ظرفیتXerox-3315 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)رنگ اورجینل

  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار استیکر دارای ورق
 مشخصات طبق  باشد داشته

 
    قیط 50

 

15 

ورق   1500ظرفیت چاپ -NF 127 HP -براي پرنتر  A 83رنگ اورجینل)اصلي اول(  
 یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیو ل HP یکمپن ربکیا یدارا

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یباشد دارا یکی نگیپک ینمبرقطع وسلایر نلیاورج
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

HP 83A Black Laser Printer Toner Cartridge (CF283A) 

 

    قیط 414

 

 : البدر 205سوم قول اردوی قیمت مجموعی  الت 
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 واحد تعداد 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم

افغانسوووووتان  یدر امووووارت اسوووووالم
اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان

مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 
 یصفحه معلومات داوطلب

قیموووت مجمووووعی فوووی 
 قلم

 (8+7) ستون

 : الفاروق 207چهارم قول اردوی الت  

1 

  دیوسف هایس یبراي پرنتر ها   A 12رنگ اورجینل)اصلي اول(  
   1050-3052 -3055-1020-1022-1319 HP- ربکیا یورق  دارا 2000ظرفیت چاپ 

 نلیاورج یجالی داراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن
داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داسته باشد دارا نگینمبر تونر پک وسلایر

 باشد  طبق  مشخصات و نمونه
Q2612A:HP12ABlackOriginal Laserjet Toner Cartridge 

 

    قیط 90

 

2 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-2300براي پرنتر  10Aاورجینل)اصلي اول( رنگ 
 نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته باشد   یگرانت کسالیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 طبق مشخصات و نمونه

 

    قیط 34

 

3 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-3005 براي پرنتر51A رنگ اورجینل)اصلي اول(
 نلیاورج یجال یداراHP یکمپن ( OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 Q7551A HP 51A Black Originalونمونه   باشد  طبق مشخصات

 

    قیط 50

 



 1401یسال مال یو برا یساحوهای و شش قول اردو  یمرکز یجزوتامهاقطعات و یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته
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4 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3655 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات  و نمونه
XEROX Work Center 3655 Original Toner Cartridge 

 

    قیط 60

 

5 

چاپ هر  تیظرف 3115 -3110پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
داشته باشد  طبق    گرنتی کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000رنگ

 310-8397 310-8399 310-8401پارت نمبر مشخصات و نمونه

 

    سیت 90

 

6 

                   ورق 4000ظرفیت چاپ  - یرنگ اورجینل)اصلي اول( براي پرنتر ها
Dell 2330DN2350 داشته باشد  طبق   گرنتی کسالهیدل باشد  و یکمپن یوپکنگ اصل

 معه درم آن  مشخصات و نمونه
Dell 2330d 2330dn 2350d 2350dn High yield Toner Cartridge592-10492  

 

    قیط 82

 

7 
ورق  8000ظرفیت چاپ Xerox-4118 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي ز

داشته  یرنتګ کسالهیباشد و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یدارا
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 20

 

8 
ورق 8000چاپ هر رنگ تیظرف 3130پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج

    سیت 6  داشته باشد  طبق  مشخصات و نمونه یرنتګ کسالهیدل باشد  و یکمپن یچاپ و پکنگ اصل
 

9 

و  HP یشل کمپن  یداراHP-400-401 (80A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

 یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 و نمونه تداشته باشد  طبق  مشخصا

HP 80A Black Original Laserjet Toner Cartrdge(CF280A) 

 

    قیط 300

 

10 

 بلیو ل HP یشل کمپن  یداراHP-4002 (26A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
پیکنگ  ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل

داشته  یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا
 ونمونه  باشد  طبق  مشخصات

HP 26A Black Original Laserjet Toner Cartridge (CF226A) 

 

    قیط 60

 

11 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3635 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات و نمونه
XEROX 3635 MFP Toner, Xerox Phaser 3635MFP Toner 

 

    قیط 100

 

12 

 هررنگ چاپ ظرفیت-HP1525CM-1415FN پرنتررنگه برای( اول اصلی)اورجینل رنگ
 اورجینل جالی دارایHP کمپنی(  OEM)وستیکر HPکمپنی ایربک دارای ورق 2000
 داشته رنتیګ ویکساله  باشد سال تولید دارای  مطابقت داشته باشد پکینگ نمبرقطعی وسلایر

 نمونه و مشخصات  طبق  باشد

 

    سیت 13

 

13 
  Xerox-M-15 I ظرفیت     راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

 کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا 8000چاپ
داشته باشد  طبق مشخصات و نمونه    یرنتګ  

 
    قیط 20

 



 1401یسال مال یو برا یساحوهای و شش قول اردو  یمرکز یجزوتامهاقطعات و یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته
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14 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3550 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد  طبق مشخصات ونمونه
WorkCentre 3550High Capacity Toner Cartridghe 

 

    قیط 132

 

15 
 8000 چاپ ظرفیتXerox-3315 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)رنگ اورجینل

  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار استیکر دارای ورق
 مشخصات طبق  باشد داشته

 
    قیط 67

 

16 

ورق   1500ظرفیت چاپ -NF 127 HP -براي پرنتر  A 83رنگ اورجینل)اصلي اول(  
 یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیو ل HP یکمپن ربکیا یدارا

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یباشد دارا یکی نگیپک ینمبرقطع وسلایر نلیاورج
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

HP 83A Black Laser Printer Toner Cartridge (CF283A) 

 

    قیط 240
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 واحد تعداد 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم

افغانسوووووتان  یدر امووووارت اسوووووالم
اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان

مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 
 یصفحه معلومات داوطلب

قیموووت مجمووووعی فوووی 
 قلم

 (8+7) ستون

 : الفتح 209پنجم قول اردوی الت  

1 

  دیوسف هایس یبراي پرنتر ها   A 12رنگ اورجینل)اصلي اول(  
   1050-3052 -3055-1020-1022-1319 HP- ربکیا یورق  دارا 2000ظرفیت چاپ 

 نلیاورج یجالی داراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن
داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داسته باشد دارا نگینمبر تونر پک وسلایر

 باشد  طبق  مشخصات و نمونه
Q2612A:HP12ABlackOriginal Laserjet Toner Cartridge 

 

    قیط 200

 

2 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-2300براي پرنتر  10Aاورجینل)اصلي اول( رنگ 
 نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته باشد   یگرانت کسالیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 طبق مشخصات و نمونه

 

    قیط 50

 

3 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-3005 براي پرنتر51A رنگ اورجینل)اصلي اول(
 نلیاورج یجال یداراHP یکمپن ( OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 Q7551A HP 51A Black Originalونمونه   باشد  طبق مشخصات

 

    قیط 50
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4 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3655 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات  و نمونه
XEROX Work Center 3655 Original Toner Cartridge 

 

    قیط 50

 

5 

چاپ هر  تیظرف 3115 -3110پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
داشته باشد  طبق    گرنتی کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000رنگ

 310-8397 310-8399 310-8401پارت نمبر مشخصات و نمونه

 

    سیت 70

 

6 

                   ورق 4000ظرفیت چاپ  - یرنگ اورجینل)اصلي اول( براي پرنتر ها
Dell 2330DN2350 داشته باشد  طبق   گرنتی کسالهیدل باشد  و یکمپن یوپکنگ اصل

 معه درم آن  مشخصات و نمونه
Dell 2330d 2330dn 2350d 2350dn High yield Toner Cartridge592-10492  

 

     قیط 70

 

7 
ورق  8000ظرفیت چاپ Xerox-4118 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي ز

داشته  یرنتګ کسالهیباشد و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یدارا
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 52

 

8 

و  HP یکمپن ربکیا  یدارا(HP 1536 (78A) - دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP یکمپن( OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیباشد و سال دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 HP-CE278A-Black-Originalمشخصات

 

    قیط 150

 

9 

و  HP یشل کمپن  یداراHP-400-401 (80A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

 یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 و نمونه تداشته باشد  طبق  مشخصا

HP 80A Black Original Laserjet Toner Cartrdge(CF280A) 

 

    قیط 200

 

10 

 بلیو ل HP یشل کمپن  یداراHP-4002 (26A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
پیکنگ  ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل

داشته  یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا
 ونمونه  باشد  طبق  مشخصات

HP 26A Black Original Laserjet Toner Cartridge (CF226A) 

 

    قیط 60

 

11 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3635 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات و نمونه
XEROX 3635 MFP Toner, Xerox Phaser 3635MFP Toner 

 

    قیط 50

 

12 
  Xerox-M-15 I ظرفیت     راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

 کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا 8000چاپ
داشته باشد  طبق مشخصات و نمونه    یرنتګ  

 

    قیط 80
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13 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3550 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد  طبق مشخصات ونمونه
WorkCentre 3550High Capacity Toner Cartridghe 

 

    قیط 80

 

14 

 2000چاپ هر رنگ  تیظرف-HP15151312پرنتر رنگه  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
 وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریو ست HP یکمپن ربکیا  یورق دارا
داشته باشد   یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد  دارا نگیپک ینمبرقطع

 طبق  مشخصات  و نمونه
HP Colour Laserjet CP1515n Toner Cartridges .128 

 

    سیت 30

 

15 
 8000 چاپ ظرفیتXerox-3315 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)رنگ اورجینل

  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار استیکر دارای ورق
 مشخصات طبق  باشد داشته

 
    قیط 50

 

16 

ورق   1500ظرفیت چاپ -NF 127 HP -براي پرنتر  A 83رنگ اورجینل)اصلي اول(  
 یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیو ل HP یکمپن ربکیا یدارا

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یباشد دارا یکی نگیپک ینمبرقطع وسلایر نلیاورج
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

HP 83A Black Laser Printer Toner Cartridge (CF283A) 

 

    قیط 235

 

 : الفتح 209قول اردوی  پنجمقیمت مجموعی  الت 
 

ر
شما

ه
 

س
جنا

ح ا
ضی

تو
 

ر 
شو

ک
 

منبع
 

 واحد تعداد 

واحد  یف متیق
پرداخت محموله و 

 }محل مقصود{ مهیب

پرداخت  متیق
و محموله  مهیب
قلم یف  

 (4x6)ستون

انتقوووواالت  یقلووووم بوووورا یفوووو مووووتیق
خوووووودمات الزم  ریو سوووووا ینووووویزم

افغانسوووووتان  یدر امووووارت اسوووووالم
اجنوواس بووه محوول  دنیجهووت رسووان

مقصووووووووود مشوووووووووخص شوووووووووده در 
 یصفحه معلومات داوطلب

قیموووت مجمووووعی فوووی 
 قلم

 (8+7) ستون

 : عزم 215ششم قول اردوی الت  

1 

  دیوسف هایس یبراي پرنتر ها   A 12رنگ اورجینل)اصلي اول(  
   1050-3052 -3055-1020-1022-1319 HP- ربکیا یورق  دارا 2000ظرفیت چاپ 

 نلیاورج یجالی داراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن
داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داسته باشد دارا نگینمبر تونر پک وسلایر

 باشد  طبق  مشخصات و نمونه
Q2612A:HP12ABlackOriginal Laserjet Toner Cartridge 

 

    قیط 117

 

2 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-2300براي پرنتر  10Aاورجینل)اصلي اول( رنگ 
 نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته باشد   یگرانت کسالیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 طبق مشخصات و نمونه

 

    قیط 12
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3 

شل  یورق دارا 6000ظرفیت چاپ  HP-3005 براي پرنتر51A رنگ اورجینل)اصلي اول(
 نلیاورج یجال یداراHP یکمپن ( OEM)کریباشد ست HP یتونر از کمپن بلیو ل HP یکمپن

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک ینمبرقطع وسلایر
 Q7551A HP 51A Black Originalونمونه   باشد  طبق مشخصات

 

    قیط 80

 

4 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3655 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات  و نمونه
XEROX Work Center 3655 Original Toner Cartridge 

 

    قیط 50

 

5 

چاپ هر  تیظرف 3115 -3110پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج
داشته باشد  طبق    گرنتی کسالهیدل باشد و یکمپن یورق چاپ و پکنگ اصل8000رنگ

 310-8397 310-8399 310-8401پارت نمبر مشخصات و نمونه

 

    سیت 50

 

6 

                   ورق 4000ظرفیت چاپ  - یرنگ اورجینل)اصلي اول( براي پرنتر ها
Dell 2330DN2350 داشته باشد  طبق   گرنتی کسالهیدل باشد  و یکمپن یوپکنگ اصل

 معه درم آن  مشخصات و نمونه
Dell 2330d 2330dn 2350d 2350dn High yield Toner Cartridge592-10492  

 

     قیط 100

 

7 
ورق  8000ظرفیت چاپ Xerox-4118 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي ز

داشته  یرنتګ کسالهیباشد و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یدارا
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

 

    قیط 20

 

8 

و  HP یکمپن ربکیا  یدارا(HP 1536 (78A) - دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP یکمپن( OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیباشد و سال دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 HP-CE278A-Black-Originalمشخصات

 

    قیط 100

 

9 
ورق 8000چاپ هر رنگ تیظرف 3130پرنتر رنگه دل  ی( برا  ی) اصل نلیرنگ اورج

    سیت 25  داشته باشد  طبق  مشخصات و نمونه یرنتګ کسالهیدل باشد  و یکمپن یچاپ و پکنگ اصل

 

10 

و  HP یشل کمپن  یداراHP-400-401 (80A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
 ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیل

 یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا نگیپک
 و نمونه تداشته باشد  طبق  مشخصا

HP 80A Black Original Laserjet Toner Cartrdge(CF280A) 

 

    قیط 250

 

11 

 بلیو ل HP یشل کمپن  یداراHP-4002 (26A)  دیوسف ایپرنترس یبرا نلیاورج یرنگ اصل
پیکنگ  ینمبرقطع وسلایر نلیاورج یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل

داشته  یرنتګ کسالهیداشته باشد و یورنت کسالهیسال باشدو دیتول یمطابقت داشته باشد دارا
 ونمونه  باشد  طبق  مشخصات

HP 26A Black Original Laserjet Toner Cartridge (CF226A) 

 

    قیط 60
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 {درج گرددنام داوطلب }: نام داوطلب 
 {که آفر را امضا مینماید، درج گردد امضای شخصی} : امضای داوطلب 
تاریخ درج گردد}: تاریخ  

12 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3635 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
 یرنتګ کسالهیباشد    و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد طبق مشخصات و نمونه
XEROX 3635 MFP Toner, Xerox Phaser 3635MFP Toner 

 

    قیط 80

 

13 
  Xerox-M-15 I ظرفیت     راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز

 کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا 8000چاپ
داشته باشد  طبق مشخصات و نمونه    یرنتګ  

 

    قیط 20

 

14 

 8000ظرفیت چاپ Xerox-3550 راکسیرنگ اورجینل)اصلي اول( براي فوتوكاپي  ز
  یرنتګ کسالهیباشد  و راکسیز یکمپن یو پکنگ اصل یجالدار اصل کریاست یورق دارا

 داشته باشد  طبق مشخصات ونمونه
WorkCentre 3550High Capacity Toner Cartridghe 

 

    قیط 50

 

15 

 HP یکمپن کریست  دی( معه ه OEM)کریست یدارا HP Design Jet 510پپالتر  جیکارتر
داشته باشد  طبق  مشخصات  یرنتګ کسالهیسال باشد  و دیتول یدارا  نلیاورج یجال یدارا

 و نمونه    
HP 510 lnk, Design jet 510 lnk Cartridges 

 

    سیت 2

 

16 
 ( OEM)کریست یدارا دیمعه هHP Design Jet -T770پرنتر یاول برا یاصل  جیکارتر

داشته باشد  طبق   یرنتګ کسالهیسال  باشد و دیتول یدارا  نلیاورج یجال یداراHP یکمپن
 مشخصات و نمونه

 

    سیت 2

 

17 
 8000 چاپ ظرفیتXerox-3315 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)رنگ اورجینل

  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار استیکر دارای ورق
 مشخصات طبق  باشد داشته

 
    قیط 50

 

18 

ورق   1500ظرفیت چاپ -NF 127 HP -براي پرنتر  A 83رنگ اورجینل)اصلي اول(  
 یجال یداراHP ی( کمپن OEM)کریباشد ست یزریتونر ل بلیو ل HP یکمپن ربکیا یدارا

داشته  یرنتګ کسالهیسال باشد و دیتول یباشد دارا یکی نگیپک ینمبرقطع وسلایر نلیاورج
 باشد  طبق  مشخصات و نمونه

HP 83A Black Laser Printer Toner Cartridge (CF283A) 

 

    قیط 345

 

 : عزم 215ششم قول اردوی قیمت مجموعی  الت 
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 08اجناس/ه فورم

 {درج گردد دواطلبی شماره}  :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار} حاتصف
 

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

 {درج گرددبانک  نام}ما: 

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل }ذینفع: 

 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 

تحت  {درج گردد نام قرارداد}خود برای اجرای  منبعد به نام "داوطلب" آفر {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتاعالن  هشمار}شماره  تدارکاتاعالن 

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

، مبلغ بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  {درج گرددنام بانک }، ما براساس درخواست داوطلب
در صورت که داوطلب مرتکب دریافت اولین تقاضای تحریری شما  بعد از را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}مجموعی 

 اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

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

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

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

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

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

 هد شد:حاالت ذیل فاقد اعتبارخوا این ضمانت در

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

 ؛ یاداوطلبان

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

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

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

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

 {درج گردد مسئول مربوطامضای }امضا: 
 

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

 09اجناس/ه فورم
 

 {داوطلبی درج گرددشماره }  :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

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

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

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

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

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

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

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

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

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

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

 10اجناس/ هفورم
 

 {درج گردد دواطلبی شماره}  :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار} حاتصف
 

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

 {درج گردد ادارهنام مکمل }به: 
 

 

آدرس }فابریکه دربا داشتن  {نوع اجناس تولید شده درج گردد}کننده رسمیولید ت{نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد} ما
نام }اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه  {نام مکمل داوطلب درج گردد}به  {مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد

 عقد قرارداد نماید. ارائه نموده و  {درج گرددو/یا شرح مفصل اجناس 

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

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

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

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه: 

 {نام مکمل داوطلب درج گردد}امضا از جانب: 

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

 

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .1

 جدول تکمیلو ضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .4

 و معاینات آزمایشات .5
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و  یمرکز یقطعات وجزوتامهاسه الت  یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته :تحویلی لست اجناس و جدول   
1401یسال مال یو برا یساحو یقول اردو ها الت شش  

ه 
ار

شم
 

  توضیح اجناس 
  کمیت   

محل تحویل  واحد 
 )مندرجنهایی 

ه صفح
 معلومات
 (داوطلبی

 Inco terms)) طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

اولین تاریخ تسلیمی 
 اجناس 

آخرین تاریخ 
 تسلیمی اجناس

 

تحویلی  تاریخ
ه پیشنهاد شد

داوطلب  توسط 
توسط داوطلب }

 {خانه پری گردد

1 
قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت  4تهیه و تدارک : الت اول قطعات مرکزی

دیپووووووووی هوووووووای    برای قطعات مرکزی DELLماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی 
قومانوووووووووووووووووودانی 
عمووووووووووووووووووووووووومی 
لوژسوووووووووووووووووتیک 
واقووووووع خواجووووووه 

 بغرا

بعد از عقد 
قراردادطبق 
مشخصا ت 

 ونمونه 

 سه ماه
یک   بداخل 

 قسط 

 

2 
قلم رنگ وکارتریج های مورد ضرورت  8تهیه و تدارک : قطعات مرکزی دومالت 

    ماشین های فوتو کاپی وکاپیر های کمپنی زیراکس وریکو برای قطعات مرکزی

3 
قلم رنگ وکارتریج های مورد  16تهیه و تدارک  :قطعات مرکزی سومالت 

( وریکو برای قطعات HPوکاپیر های کمپنی )ضرورت ماشین های فوتو کاپی 
 مرکزی

   

1 
 یها جی( قلم رنگ وکارتر16و تدارک ) هیته: دیخالد ابن ول 201الت اول قول اردو 

 یکمپن یها ریوکاپ یفوتو کاپ یها نیمورد ضرورت ماش
(HP,RECO,Xerox,DEEL) یساحو یموردضرورت قول اردو ها یوپالنتر ها 

  

 یالت ها
به  یساحو

 های  یپوید
قول  یساحو
 یها یاردو

(201-203-
205-207-
209-215) 

 

2 

 یها جی( قلم رنگ وکارتر15و تدارک ) هیته: یمنصور 203الت دوم قول اردو 

 یکمپن یها ریوکاپ یفوتو کاپ یها نیمورد ضرورت ماش
(HP,RECO,Xerox,DEEL) یساحو یموردضرورت قول اردو ها یوپالنتر ها 

   

3 

مورد  یها جی( قلم رنگ وکارتر15و تدارک ) هیته:البدر  205الت سوم قول اردو 

 (HP,RECO,Xerox,DEEL) یکمپن یها ریوکاپ یفوتو کاپ یها نیضرورت ماش
 یساحو یموردضرورت قول اردو ها یوپالنتر ها

   

4 

 یها جی( قلم رنگ وکارتر16و تدارک ) هیته: الفاروق 207الت چهارم قول اردو 

 یکمپن یها ریوکاپ یفوتو کاپ یها نیمورد ضرورت ماش
(HP,RECO,Xerox,DEEL) یساحو یموردضرورت قول اردو ها یوپالنتر ها 

   

5 

مورد  یها جی( قلم رنگ وکارتر16و تدارک ) هیته:الفتح  209الت پنجم قول اردو 

 (HP,RECO,Xerox,DEEL) یکمپن یها ریوکاپ یفوتو کاپ یها نیضرورت ماش
 یساحو یموردضرورت قول اردو ها یوپالنتر ها

   

6 

مورد  یها جی( قلم رنگ وکارتر18و تدارک ) هیته:عزم  215الت ششم قول اردو 

 (HP,RECO,Xerox,DEEL) یکمپن یها ریوکاپ یفوتو کاپ یها نیضرورت ماش
 یساحو یموردضرورت قول اردو ها یوپالنتر ها
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 قابل تطبیق نیست :  آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات 

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

 {باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل اجرا 

 (باشد

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

درج  هشمار}
 {گردد

توضیحات خدمات }
 {دضمنی درج گرد

درج واحد فزیکی } {درج گردد اقالم مقدار}
 {گردد

درج  محلنام }
 {گردد

 {درج گرددتاریخ تکمیل }
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 مشخصات تخنیکی .1

و شش  یمرکز یجزوتامهاقطعات و یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیتهو تدارک  هیته
 1401یسال مال یو برا یساحوهای قول اردو 

MOD-1401-G-N0038-22701 
 

 

 اسم جنس ومشخصات
 

ه 
ار

شم
 

-HP 1319-1022-1020-3055- 3052-1050   های سیا وسفید  پرنتر براي   A 12(  اول اصلي)اورجینل رنگ
 دارایجالیHP کمپنی ( OEM)ستیکر باشد HPاز کمپنی  تونر لیبل و HP کمپنی ایربک دارای  ورق 2000 چاپ ظرفیت

  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد سال تولید دارای مطابقت داسته باشد پکینگ نمبر تونر وسلایر اورجینل
  نمونه و مشخصات

1 

تونر از  لیبل و HP کمپنی شل دارای ورق 6000 چاپ ظرفیت HP-2300 پرنتر براي 10A (اول اصلي)اورجینل رنگ

 دارای پکینگ مطابقت داشته باشد نمبرقطعی وسلایر اورجینل دارایجالیHP کمپنی ( OEM)دستیکر باشد HPکمپنی 

 نمونه و مشخصات طبق  باشد داشته گرانتی ویکسال باشد سال تولید
 

2 

از  تونر لیبل و HP کمپنی شل دارای ورق 6000 چاپ ظرفیت HP-3005 پرنتر براي51A(اول اصلي)اورجینل رنگ

 دارای مطابقت داشته باشد پکینگ نمبرقطعی وسلایر اورجینل دارایجالیHP کمپنی ( OEM)ستیکر باشد HPکمپنی 

 مشخصات طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد سال تولید

 

3 

 جالدار استیکر دارای ورق 8000 چاپ ظرفیتXerox-3655 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ

 نمونه و  مشخصات طبق باشد داشته ګرنتی ویکساله    باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی

 

4 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.inktechnologies.com/Content/ProductImages/Images/Xerox/Xerox-106R01528-OE.jpg&imgrefurl=http://www.inktechnologies.com/xerox-3550-toner-workcentre-3550-toner-cartridges&usg=__P5tozELKK5XyBrPnzyFJZutafA8=&h=330&w=330&sz=23&hl=en&start=2&zoom=1&tbnid=rV3CURHdV4IoUM:&tbnh=119&tbnw=119&ei=on2zT4W1E-Sg0QWn6dyPCQ&prev=/search?q=TONER+cARTRIDGE+XEROX-3550&hl=en&safe=strict&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1


های و شش قول اردو  یمرکز یجزوتامهاقطعات و یفوتو کاپ یها نیپرنتر ها وماش یقلم رنگباب وکارترج ها برا 28و تدارک  هیته
 1401یسال مال یو برا یساحو

54 
 

 اسم جنس ومشخصات

ه 
ار

شم
 

 پکنگ و چاپ ورق8000رنگ هر چاپ ظرفیت 3115 -3110 دل رنگه پرنتر برای(   اصلی)  اورجینل رنگ

 نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد دل کمپنی اصلی
 
 
 

5 

براي پرنتر های( اول اصلي)اورجینل رنگ  اصلی وپکنگ Dell 2330DN2350  ورق4000 چاپ ظرفیت - 

نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله  باشد دل کمپنی  
 

 

6 

 استیکر دارای ورق 8000 چاپ ظرفیتXerox-4118 زیراکس فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ

 نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار
 7 

 لیزری تونر لیبل و HP کمپنی ایربک  دارای(HP 1536 (78A) - وسفید پرنترسیا برای اورجینل اصلی رنگ

 تولید دارای مطابقت داشته باشد پکینگ نمبرقطعی وسلایر اورجینل جالی دارایHP کمپنی( OEM)ستیکر باشد

 مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد
 

 
 

 

8 

 کمپنی اصلی پکنگ و چاپ ورق8000رنگ هر چاپ ظرفیت 3130 دل رنگه پرنتر برای(   اصلی)  اورجینل رنگ

 نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله  باشد دل
 
 

9 

 باشد لیزری تونر لیبل و HP کمپنی شل  دارایHP-400-401 (80A)  وسفید پرنترسیا برای اورجینل اصلی رنگ

 سال تولید دارای مطابقت داشته باشد پکینگ نمبرقطعی وسلایر اورجینل جالی دارایHP کمپنی(  OEM)ستیکر

 10 نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد داشته ورنتی باشدویکساله

 باشد لیزری تونر لیبل و HP کمپنی شل  دارایHP-4002 (26A)  وسفید پرنترسیا برای اورجینل اصلی رنگ

 سال تولید دارای مطابقت داشته باشد نمبرقطعی وسلایر اورجینل جالی دارایHP کمپنی(  OEM)ستیکر

 مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد داشته ورنتی باشدویکساله
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 اسم جنس ومشخصات

ه 
ار

شم  

 جالدار استیکر دارای ورق 8000 چاپ ظرفیتXerox-3635 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ

 نمونه و مشخصات طبق باشد داشته ګرنتی ویکساله    باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی
 12 

 ایربک دارای ورق 2000 هررنگ چاپ ظرفیت--HP1525CM1415FN پرنتررنگه برای( اصلی)اورجینل رنگ

 دارای  مطابقت داشته باشد پکینگ نمبرقطعی وسلایر اورجینل جالی دارایHP کمپنی(  OEM)وستیکر HPکمپنی

 نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله  باشد سال تولید
 13 

Xerox-M-15Iاستیکر دارای ورق 8000چاپ ظرفیت    زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ 

   نمونه و مشخصات طبق  باشد داشته  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار
 14 

 جالدار استیکر دارای ورق 8000 چاپ ظرفیتXerox-3550 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ

 ونمونه مشخصات طبق  باشد داشته  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی
 15 

  اورجینل جالی دارای HP کمپنی ستیکر  هید معه(  OEM)ستیکر دارای HP Design Jet 510 پپالتر کارتریج

     نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله  باشد سال تولید دارای
 16 

 OEM)ستیکر دارای  هید معه    HP  DdsinJet 5500 ploter رنگه پالتر  برای(   اصلی)  اورجینل رنگ

 مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله  باشد سال تولید دارای اورجینل جالی دارایHP کمپنی  ستیکر

 نمونه

 

17 

 کمپنی( OEM)ستیکر HP کمپنی ستیکر دارای هید معهHP Design Jet -T770پرنتر برای اول اصلی  کارتریج

HPنمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد تولید دارای  اورجینل جالی دارای 

 18 

 دارای هید معه HP Design Jet 800 ploter رنگه پالتر برای(10) وسیاه(  82( )  اصلی)  اورجینل رنگ

  باشد داشته ګرنتی ویکساله  باشد سال تولید دارای اورجینل جالی دارایHP کمپنی  ستیکر(  OEM)ستیکر

 ونمونه  مشخصات  طبق
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 اسم جنس ومشخصات

ه 
ار

شم
 

 ایربک  دارای ورق 2000 رنگ هر چاپ ظرفیت-HP15151312 رنگه پرنتر برای(   اصلی)  اورجینل رنگ

 دارای  باشد داشته مطابقت پکینگ نمبرقطعی وسلایر اورجینل جالی دارایHP کمپنی(  OEM)ستیکر و HP کمپنی

 نمونه و  مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد سال تولید
 

20 

 ورق 6000 چاپ ظرفیتSharp(MX500FT)رنگMX-453N- فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ

  نمونه و  مشخصات طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله
 

21 

 ظرفیتRicoh® Black Toner Cartridge 885400-9001 ریکو فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ

 نمونه و مشخصات طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله ورق. Yields up to 43,000  pages  چاپ

 22 

 ګرنتی ویکساله ورق 6000 چاپ ظرفیتRico-MP-2000 ریکو فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ

   نمونه مشخصات طبق  باشد داشته

 
23 

 ویکساله ورق25000 چاپ ظرفیت Dell- B5460dn Laser Printers پرنتر براي( اول اصلي)اورجینل  رنگ

 نمونه و  مشخصات  طبق باشد دل کمپنی اصلی پکنگ و باشد داشته ګرنتی
 

24 

 جالدار استیکر دارای ورق 8000 چاپ ظرفیتXerox-3315 زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینلرنگ 

 مشخصات طبق  باشد داشته  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی
 

25 

 HP کمپنی ایربک دارای  ورق 1500 چاپ ظرفیت-NF 127 HP -پرنتر براي   83A(  اول اصلي)اورجینل رنگ

 دارای باشد یکی پکینگ نمبرقطعی وسلایر اورجینل دارایجالیHP کمپنی(  OEM)ستیکر باشد لیزری تونر لیبل و

 نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد سال تولید
 

26 

زیراکس  فوتوكاپي براي( اول اصلي)اورجینل رنگ  Xerox-3345  استیکر دارای ورق 8000 چاپ ظرفیت

مشخصات طبق  باشد داشته  ګرنتی ویکساله  باشد زیراکس کمپنی اصلی پکنگ و اصلی جالدار   
  ونمونه

27 

 ورق8000رنگ هر چاپ ظرفیت 3115 -3110 دل آن سیاه رنگ صرف پرنتر برای(   اصلی)  اورجینل رنگ

 نمونه و مشخصات  طبق  باشد داشته ګرنتی ویکساله باشد دل کمپنی اصلی پکنگ و چاپ
 

28 
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 معاینات و آزمایشات

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

 

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

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

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

 س اطمینان دهدسایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی بودن اجنا

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

 تعریفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 اسالمی افغانستان است.امارت دولت دولت:  -1

شامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار کتبی میان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2
 میباشد. آناسناد مربوط  و شمول ضمایم، ملحقات

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

قرارداد  هموافقتنام در است کهقابل پرداخت به اکمال کننده قیمت قرارداد: قیمت  -4
 و یا تعدیل گردد. بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید گردیده و می تواند مطامشخص 

 روز تقویمیروز:  -5

اکمال کننده توسط اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت موجودیت( : تکمیل -6
 قرارداد. مطابقت با شرایط مندرج در

اکمال کننده آن را تحت موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که  اجناس: -7
 نماید.می تهیه  ادارهبرای این قرارداد شرایط 

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

 یمه، نصب، آموزش وبمتمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی: -9
 مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد. سایر وحفظ و مراقبت ابتدائی 

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با  -10
 نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

تحت این اجناس  از یقسمتاکمال حقیقی و یا حکمی است که  قراردادی فرعی: شخص -11
ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و خدمات از  بخش یا اجرای تدارکات

 طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات کننده: شخص  اکمال -12
 با وی عقد قراداد گردیده باشد.

 .مشخص می گردد شرایط خاص قرارداد درمحل که : شدهاجناس تدارک تسلیمی  محل -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

مبین اسناد قرارداد می باشد،  و متمممرتبط،  ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1
موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث و ترتیب تقدم آن ها در الزم و ملزوم یکدیگر بوده 

 یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

 تقلب و فساد  -3ماده 
ی در مراحل اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1

در اطالع کتبی به قراردادی میتواند با داوطلبی یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، 
قرارداد در روشنی بند  روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ )14خالل مدت )

 شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد  35ماده  1
 قابل تطبیق می باشد. 

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

مستقیم صورت مستقیم یا غیر هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،ستدرخوا از : عبارتفساد (1)
)کارمندان تدارکات  های جانب دیگر غیرمناسب کارکرد هرچیز با ارزشیکه به صورت

 ؛را تحت تاثیر قرار دهدیا مدیریت قرارداد( 
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ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً : تقلب (2)
ارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت به منظور اغفال ک

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

ر داوطلبان و یا میان داوطلبان و دو یا بیشت: عبارت از سازش میان تبانی (3)
صد نامناسب به شمول تحت ابدست آوردن مقکارمندان اداره که به منظور 

 سائرین طرح گردیده باشد؛ اعمال رستنادقراردادن  تاثیر

رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و تهدید و یا ضرر  :اجبار (4)
یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم 

 یا غیر مستقیم؛ 

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

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

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

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

این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی در  -2
 استفاده صورت می گیرد.  ، مشخص می گردد شرایط خاص قراردادپاریس که در 

 تمامیت توافق  4.3

این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 
 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل 
 تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و تخفیف،   این بند، هیچگونه 2با رعایت جز  -1
مکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه 

تداوم  از جانبین، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده وارد نماید 
  را مجاز نمی سازد. نقض قرارداد 

تحت این قرارداد کتبی  هیا جبران خسارالحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، ص -2
و تاریخ داشته و توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید 

 مبین حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

، شودتطبیق دانسته  قابل غیرملغی یا یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه
 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و این امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر 
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 زبان -5ماده 
اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

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

آن نیز ضم قرارداد میگردد، یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده و به سایر زبان ها ترت
 که در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

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

 می باشد. 

شرکت های  -6ماده 
 مشترک

اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت هرگاه  6.1
مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث رهبر 
دارنده صالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن 

 وده نمی تواند. بدون موافقت قبلی اداره تغییر نم

 بودن واجد شرایط -7ماده 
 کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن 
د، اتباع همان کشور محسوب کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نماین

 میگردند. 

منشا از کشور واجد شرایط را داشته س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2
اصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و باشند. 

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

 یه ها اطالع -8ماده 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد.  8.1

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

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ  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  اسالمی افغانستانامارت قوانین این قرارداد تابع  9.1

 صورت میگیرد.  اسالمی افغانستانامارت 

 حل منازعات  -10ماده 
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اختالفات  10.1

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  اناشی از این قرارداد با استفاده از مذ

به مشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  10.2
ارجاع  شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نتیجه نرسند

 میگردد. 

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه  -1
 ؛ ونمایندطوردیگری موافقه 

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

تفتیش و بررسی  -11ماده 
 ها توسط حکومت

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

اکمال کننده های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 
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از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق  یتوجه داشته باشد که عمل جلوگیر
 ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد. 

 تاکماال حدود -12ماده 
 می شود. مشخص  نیازمندیها جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1

 و اسناد تحویل -13ماده 
 مربوط

با جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1
صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر  قرارداد شرایط عمومی  33ماده  1رعایت بند 

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

ی لیت هاوومس -14ماده 
 اکمال کننده

 قرارداد شرایط عمومی 12ماده  مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 14.1
 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکمیل و 

 قیمت قرارداد -15ماده 
کننده صورت  اکمالو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر  پرداخت ها به اجناس 15.1

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

 شرایط پرداخت -16ماده 
شرایط خاص طبق ، (پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش 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، به اداره ارائه می 

  نماید. 

( 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  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد. ت داوطلبی صفحه معلومادر 

مندرج شرایط خاص قرارداد در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5
 تانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. نگردد، تک

مالیات و مکلفیت  -17ماده 
 های گمرکی

اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات امارت  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1
بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در 

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

مسؤلیت کلی  شده باشد،اسالمی افغانستان ساخته امارت داخل  درصورتیکه اجناس در  17.2

عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر تمام مالیات، پرداخت 
 عهده اکمال کننده می باشد. 

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

 ، استفاده نماید. کشورفرمایش دهنده در در صورت موجودیت() امتیازاتها یا 

 تضمین اجرا -18ماده 
تذکر رفته، اکمال کننده باید در شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در  10مدت 
  تهیه نماید.  ،شرایط خاص قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل  18.2
 استرداد می باشد. 
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باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل تضمین اجرا  18.3
 یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرایط خاص قرارداد مشخص شده 

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4
شرایط خاص قرارداد  مگراینکه درمکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، 

 مشخص شده باشد. دیگر طور

 و نشر حق چاپ -19ماده 
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط   19.1

اکمال 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. 

 معلومات محرم -20ه ماد
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر  20.1

مستقیم توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی 
یا ختم  طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ

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

 شرایط عمومی قرارداد  20ادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده قرارد
 اخذ می نماید. 

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

کننده ، اکمال ترتیب. به همین نمایدمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 
از  غیر مقاصدرا به  اداره ر معلومات دریافت شده ازارقام و یا سای اسناد، نباید همچو

 .نمایداجرای این قرارداد، 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؛

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

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و  -3
 مالکیت طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به معلومات که بطور قانونی در  -4
 رعایت محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

 رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از نباید هرگونه تعهد دراین ماده احکام  20.4

ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل  جانبین را قبل از تاریخ قرارداد در
 نماید.

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

عقد قرارداد  -21ماده 
 فرعی

 تحت این قرارداد، در فرعی هایقرارداداعطای  مورد در تباً که باید اداره را اکمال کنند 21.1

. واگذاری بخشی قرارداد باشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  آفر داوطلب  صورتیکه قبالً در
به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای 
قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر 

 نمی سازد. 
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 رعایت نمایند.را  شرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادهای فرعی باید احکام  قرارداد 21.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3
این فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  20گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب 
میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و 

 محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

 مشخصات و -22ماده 
 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های اجناس و خدمات  -1
قابل ستندرد صورتیکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نیازمندیهاجدول  5قسمت  مندرج

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

اند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات، می تو اکمال کننده -2
که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وی اسناد  مشخصات یا سایر

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

ه آنها تطبیق مطابقت ب از کودها و ستندردهایکه قرارداد دررارداد 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  نیازمندیها
شرایط   33و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 قابل اجرا می باشد.  عمومی قرارداد

و  بسته بندی -23ماده 
 اسناد

منظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی ه 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
ی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوای

  بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین گردد. 

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

و سایر رهنمود  خاص قراردادشرایط در قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  
  های ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد. 

 بیمه  -24ماده 
که به  پولی واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1

جریان ، تخریب در مقابل مفقودی در –بوده  از کشور واجد شرایط آسانی قابل تبدیل
 شرایط تجارت بین المللیبا تولید، انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت 

(Incoterms2010)مشخص شده  شرایط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در  قابل
 طوری دیگر ذکر شده باشد.  شرایط خاص قرارداد، مگر اینکه در بیمه شده باشد ،است

 انتقال  -25ماده 
صورت (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیقت با انتقال اجناس در مطاب 25.1

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگر شرایط خاص قرارداداینکه در میگیرد، مگر 

آزمایشات   -26ماده 
 و معاینات 

 معاینات  تمام آزمایشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

نجام درج گردیده، اشرایط خاص قرارداد  طوریکه دررا ضمنی مربوط اجناس و خدمات 
 خواهد داد.

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

این ماده در صورتیکه  3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  شرایط خاص قرارداد
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آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، 
تسهیالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات 

 ارف از جانب اداره فراهم میگردد. تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مص

شرایط   26.2 ماده مندرج معاینات آزمایشات و یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3
ف مربوط به همچو تمام مصاراداره  اینکهرا خواهد داشت، مشروط بر عمومی قرارداد

 حضور را متحمل شود. 

ه قبلی که محل اطالعیاینات باشد، با معهمچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4

و زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از 
طرف ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده 

 وی در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

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

و ستندرد های مندرج با مشخصات تخنیکی  تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس
این قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات 

قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات و آزمایشات به 
جایب وی تحت این قرارداد را متآثر وپیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر 

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

 ماید. نمی  ارائه ادارهرا به شات و معاینات آزمایراپور نتایج همچو  اکمال کننده 26.6

پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا  یاو میتواند اجناس  اداره 26.7
در مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات 

که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را 
مورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش 
و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار 

 دیگر تکرار می نماید. 

و پرزه جات آن، حضور اجناس معاینه و اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش  26.8
فراهم  این ماده  6 اداره و یا نماینده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بند

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

 ریمه تاخیر ج -27ماده 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام  27.1

خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 
طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی  قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم 

فیصد قیمت  10وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 
 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد  35مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 ورانتی -28ماده 
مودلها میباشد جدید ترین  مستعمل و از جدید، غیر اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس 28.1

قرارداد  ، مگراینکه درمی باشند طرح و مواد را شامل درسازی ها و اینکه آنها تمام به
 گردیده باشد.  تصریحدیگری  طور

اکمال کننده  ،شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2
اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا  تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از

نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد 
 نهایی، می باشد.  
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ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی  12ورانتی باید برای مدت  28.3
ماه بعد از تاریخ حمل از بندر  18تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قراردادکه در 

مگر یا بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 
 طور دیگر تذکر رفته باشد. ص قراردادشرایط خااینکه در 

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد  28.4

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

 ،شرایط خاص قرارداد مندرجمدت در ده ، اکمال کنناطالع از نواقصمحض دریافت  به 28.5
 اجناس ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

شرایط در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6
نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست  خاص قرارداد

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

 حق ثبت اختراع -29ماده 
این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1

و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری 
توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی موجود در معیاد قرارداد و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . یردمی پذبه دالیل ذیل 

آنجا  کشوریکه محل آن در اجناس در هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -1
 واقع میباشد؛ و

 آنجا تولید شده اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد این 
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  1در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2
به طی مراحل دعوی و و اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را اکمال کننده 

را به مصرف خود یا دعوی بمنظور تسویه ادعا ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات 
  انجام می دهد.

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3
اقدام خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را 

 از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

و مذاکره را به درخواست اکمال کننده طی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  29.4

 انجام 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،  29.5
ارداد حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قر

 توسط اداره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  

 لیتوومسود حد -30ماده 
 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثنای 30.1

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست کننده  اکمال -1
دهی استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را 
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ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر 
 به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه ممج -2
قیمت قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف 

ه خسارترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای جبران 
 تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  

قوانین  در یریغت -31ماده 
 نافذه و مقررات

بیست  مدتبعد از در صورتیکه دیگری ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 31.1
قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا  تاریخ تسلیمی آفر ( روز قبل از28هشت ) و

 ملغی ،اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشرامارت  حیثیت قانونی در داراینظامنامه که 
طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات  تعدیل گردیده باشد، یا

وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه  در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، معادل
تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قباًل اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات 

 . اجرا دانسته نمی شودمعادل قابل 

حاالت  -32ماده 
 Force) غیرمترقبه

Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد  32.1
 تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

این ماده عبارت از واقعات یا شرایط ( در Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2
خارج از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت 

جنگ ها  و بی پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،
تحریم ، قرنطینودیت های یا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محد

 می تواند. بوده  حمل و نقل

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی  32.3
با ذکر دالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان 

نباشد را جستجو  غیرمترقبهادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت 
 ه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. می نماید. مگر اینک

و  دستور تغییر  - 33ماده 
 تعدیالت قرارداد

، در هر زمان با صدور شرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1
  اطالعیه، تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید:

تحت این قرارداد  صورتیکه اجناس یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزاینترسیماتدر  -1
 صرف برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4

ز در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیا 33.2

برای 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 

روز بعد از تاریخ در یافت دستور  28خواست تعدیل توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 
 مال کننده صورت میگیرد. تغییر توسط اک

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. 
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هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین  33.4
 معتبر می باشد. 

تعدیل میعاد  -34ماده 
 قرارداد 

میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی  هرگاه در 34.1
شرایط   13وی در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

تآخیر و دالیل آن  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل عمومی قرارداد
عدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات صورت لزوم تاطالع می دهد. در

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمو حکم نو

، تاخیر توسط  اکمال شرایط عمومی قرارداد  32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 34.2
در مطابقت  اد، منجر به وضع جریمه تآخیردکننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با  شرایط عمومی قرارداد  26با ماده 
  این ماده تعدیل گردیده باشد.   1بند 

 فسخختم و  -35ماده 
 قرارداد

 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 قسماً فسخ نماید. 

مندرج  تمد بخش یا تمام اجناس دریک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)
  ، نگردد. شرایط عمومی قرارداد  34هآن طبق ماد هقرارداد یا در مدت تمدید شد

 ؛ یاموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد گاه اکمال کنندههر (2)

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجرای  (3)
زده شرایط عمومی قرارداد  3قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

 باشد.  

، شرایط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2
در اکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد صورت فسخ قسمی قرارداد 
 می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1

زمان می تواند با صدور اطالعیه به در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر  -1
اکمال کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به 

 اداره قابل تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

ً یا کالً  ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1 فسخ نماید.  قرارداد را قسما
ید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار اطالعیه با

 فسخ قرارداد، باشد.  

مطابق  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2
شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره یکی از 

 ل را انتخاب می نماید:موارد ذی

 و یاقیم قرارداد؛  شرایط ور مطابقت با بخش د تحویل و تکمیل هر(1)

قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس انصراف از (2)
که قبالً توسط اکمال کننده تهیه ئیبخش ها مواد و که قسماً تکمیل و ضمنیخدمات  و

 شده است.
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 واگذاری -36ماده 
د، نکرده نمیتوان اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذار و اداره 36.1

 شده باشد. سبکقبلی جانب دیگره اینکه موافق مگر

 منع صادرات -37ماده 
در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1

یت وضع شده در استفاده از داسالمی افغانستان و یا محدوامارت صادرات متوجه اداره، 
 گردد واس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع تجهیزات، اجن

اکمال کننده را از مکلفیت  دات مندرج قرارداد را سلب نمایدتوانائی اکمال کننده در ایفای تعه
اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام  براینکه سازد، مشروطایفای تعهداتش معاف می 

   تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

  

شرایط عمومی  ه ماد

 قرارداد
 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

شرایط  1ماده  1بند  8جز 
 عمومی قرارداد

 امارت اسالمی افغانستاندفاع ملی وزارت   : ادارهنام 

 1ماده  1بند  13جز 
 شرایط عمومی قرارداد

های قوماندانی عمومی لوژستیک واقع  یدیپو  از: اند عبارت مقصد نهایی/محل  پروژه

 ودرقول اردو ها دیپو های قول اردو های ساحوی  خواجه بغرا

شرایط  4ماده  2بند  1جز 
 عمومی قرارداد

بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده  شرایط تجارتیاصطالحات  نیامع
طرفین تحت آن حقوق و وجایب  وشرایط تجارتی یک اصطالح  صورتیکه معنی دراست. 

{  DDPتصریح نگردیده باشد، توسط } (Inco terms) المللیشرایط تجارت بین  مانند
 تصریح میگردد.

شرایط  4ماده  2بند  2جز 
 عمومی قرارداد

 DDP میباشد. 0220 (Incoterms) بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

شرایط  5ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 می باشد.   یا پشتو دریزبان قرارداد: 

 

شرایط  8ه ماد1بند 
 عمومی قرارداد

 برای اطالعیه ها، آدرس اداره تدارکاتی درج گردد:

 دفاع ملیوزارت - آمریت اجناس ریاست تدارکات     توجه:

 افغانستان -کابل 15ناحیه  – خواجه بغرا گارد سابقه –  آدرس:

 0202612079 شماره تماس: 

  0ایمیل: 

  کابلشهر: 

 کشور: افغانستان

شرایط  10 هماد 2بند 
 عمومی قرارداد

ذیل خواهد  طور عمومی قرارداد شرایط 10ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 
 بود:

 افغانستان:اسالمی امارت قراردادها با اکمال کننده داخلی    -1

اسالمی افغانستان باشد، امارت در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه 
به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع  قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح موضوع

و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز می گردد 
 .فراهم میگردد

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق 
 موضوع به محکمه ذیصالح راجع میگردد. 

mailto:Hedayatullah.ataei@mod.gov.af
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شرایط  13ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 از: ت اند رگردد عباسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می انتقال و جزئیات 

قدمه واحد  نی)آخر دفاع ملیوزارت  هایقول اردو  یجنس مورد ضرورت  ال دنیرسان
 .باشدیبدوش متعهد م  ( نظر حسب ضرورت بهیادار

شرایط  15ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

نمی "اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل قیمت قابل تادیه برای اجناس 

 .باشد

شرایط  16ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 پرداخت ها بشکل ذیل صورت میگیرد: 

درمرحله عقدقرارداد بعداز موافقه ریاست محترم مالی پیرامون یاداشت:
 موجودیت وجوه مالی آن عقدقراردادصورت میگیرد.

 درغیرآن پیرامون فسخ مراحل تدارکاتی اداره مخیر میباشد.

ترتیب و ( 7(، فورم )م8برویت فورم )م -(  اخذ 8جنس به اساس فورم )م  
 به رویت آن پرداخت میگردد.

 پرداخت ها به اسعار افغانی انجام میگردد. 

 30 ازبعوووود جانووووب قوووراردادی تسووولیمی جوووونس بوووه ازبعوووود نووووت: پرداخووووت هوووا
 .میگردددرصورتیکه  روز تقویمی

شرایط  16ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

قابل }بپردازد  تکتانهاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده  پرداخت بعد از میعاد تاخیر

 {. تطبیق نیست

 .{قابل تطبیق نیست}قابل اجراء جبرانی نرخ 

شرایط  18ه ماد 1بند 
 عمومی قرارداد

 {الزم است}اجراء  تضمین

 می باشد.   (الت )  هر % فیصد از قیمت مجموعی10اجراء مبلغ تضمین 

 

شرایط  18ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

ویا سایر اسعار که به آسانی قابلیت تبادله را داشته افغانی   واحد پولی اجراء به تضمین
 می باشد.   باشند،

 ارائه می گردد.  بانک گرنتیبه شکل اجراء  تضمین

شرایط  18ماده  4بند 
 عمومی قرارداد

( روز بعد از تکمیل تعهدات 28تضمین اجرا در خالل مدت ) }:تضمین اجراءاسترداد 
ورنتی، به اکمال کننده مسترد قرارداد شامل مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های 

 .{ میگردد

شرایط  23ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

 بسته بندی، عالمه گذاری وارائۀ اسناد درداخل و بیرون بسته ها:

باشد که به اجناس قابل تدارک زیان وارد نگردد، درصورت صدمه  بسته بندی اجناس طوری

 . فزیکی مطابق درخواست فرمایش دهنده جنس در مدت زمان تعیین شده تعویض گردد
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رایط ش 24ه ماد 1بند 
 عمومی قرارداد

 پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللیمسوولیت انتقال اجناس، 

(Incoterms) مسئولیت قراردادی ، رسانیدن جنس به   -باشد.، می مشخص شده است
 میباشد  DDPمقصد نهایی )

شرایط  25ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 (Incoterm- DDP) طوریکه در شرایط تجارت بین المللی لیت انتقال اجناسوومس
 می باشد.  ،مشخص شده است

شرایط  26ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 .باشدمی  { ینهو معا آزمایش

 هئیت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش ذیل را انجام خواهند داد. .تفتیش و معاینات:

 همه رسومات دولتی مطابق به قانون دولت به دوش متعهد می باشد. •

قراردادی مکلفیت دارد تا تمام پرسونل فنی خود را از مقررات موضوعه نظامی  •
قوانین نظامی وفادار بوده، از بروز حوادث غیر مترقبه، آگاه سازد تا به همه 

تهدیدات و حریق جلوگیری بعمل آید؛ در غیر آن در صورت بروز همچو حوادث 
 همه خسارات وارده باالی متعهد جبران می گردد.

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

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

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

سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی 
 اطمینان دهدبودن اجناس 

همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحول دهی  
  جنس صورت میگیرد.

شرایط  26ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

 میگردد. راه اندازی  تحویلی جنسمحل  درمعاینه  و آزمایش

شرایط  27ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 

 در مقابل هر روز تاخیر میباشد.  {  )الت( قرارداد مجموعیفیصد قیمت  0.1}جریمه تآخیر 

 ..می باشد{ )الت( قرارداد قیمت مجموعی فیصد  10 –ده }جریمه تآخیر  مبلغ حد اکثر

شرایط  28ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

 یکسالبعداز اخذ جنس از متعهد الی مدت   : مدت اعتبار ورانتی

 متعهد وضع میگردد.فیصد تامینات ازحواله های  %5

شرایط  28ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

 می باشد.   یکماهتعویض  مدت زمان
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   14/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر1

11اجناس/ فورم  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{}نام داوطلب  :به  

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:  

 این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن
}نام پروژه یا  تدارکبرای  شما ، ماه و سال بنویسید{}تاریخ را به ترتیب روزمؤرخ  ارائه شده اطالع داده میشود که آفر

طوریکه درمطابقت با دستورالعمل  }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{، قطعی مجموعی مبلغ به قیمتقرارداد را بنویسید{، 
است. گردیده قبول این اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،  برای داوطلبان  

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و 10از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )لذا 
طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در 

داره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به ا
 تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

}نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید{مشخصات تدارکات/ قرارداد:   

قرارداد مربوطه را درج نمایید{}شماره  :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ   

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

}نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{نوعیت تضمین اجرای قرارداد:   

را به ارقام و حروف درج نمایید{ }مبلغ تضمین اجرای قراردادمقدار تضمین اجرای قرارداد:   

}تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{زمان عقد قرارداد:   

}محل عقد قرارداد را بنویسید.{مکان عقد قرارداد:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد  پنجم( حکم هشتاد و 1طبق فقره )  1

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در 

حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، 

یون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیس

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یکمیسیون، نامه قبول
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 شرطنـــامـــه شعبه عایده قابل تطبیق میباشد 
امارت اسالمی افغانستانوزارت دفاع ملی  ریاست مخابره ستردرستیز  

 
 یاردو یقطعات و جزوتام ها یوپرنترها برا یفوتوکاپ نیماش یها جی( قلم رنگباب و کارتر28)تیز وزارت دفاع ملی به ـتردرسـره سـبمخا ریاست

 ازطریق ریاست محترم تدارکات وزارت دفاع ملی  ترتیب گردیده احتیاج میباشد خویشرا  که شامل جدول تثبیت 1401 مالیضرورت سال  یمل

 .قراردادمینماید

الت های  (  یک قسط)   داخل  ( به ماه سهدرظـرف ) ت و نمونه عقد قـرارداد  طبق مشخصا یبعدازمنظور را شیقرادادشده خو  رنگ باب

والت های ساحوی به دیپوی ساحوی قول اردوی های به دیپوهای قوماندانی عمومی لوژستیک واقع خواجه بغرا مرکزی 

 . ازمتعهد اخذ میگردد(طبق شرطنامه 205،203،207،209،215،217،،201)

    .داشته باشد ازشرکت قراردادکننده ورنتی اجناس متذکره بایکسال -

 های مورد ضرورت را با خود حاضر نمایند . گشای نمونه رنگداوطلبان مکلف اند در روز افر -

 وبارجامه مسترد نمیشود.دپیو های قوماندانی عمومی لوژستیک  اقالم قرارداد شده توسط وسایط وبارجامه قراردادی به  -

ح یتشر ،هیت تخنیکی  ،سی دقیق  وآزمایش توسط کمیته تفتیش دریافت جنس )هیت معاینه ( نماینده شعبه عایدهراقالم قراردادشده بعداز بر -

 میشود. وتسلیم گرفته

 وش تدارکاتی به شکل) داوطلبی باز( ر

 نوع تدارکات بالمقطع 

( 17طبق ماده ) یکما ه درمدت ومعتهد مکلف به تعویض ان از تاریخ مستردی  ت واوصاف اخذ نگردیده مسترد میشود ااقالم قرارداد خالف مشخص -

 .تعویض نماید  قانون تدارکات

 حقوقی باشد.  متعهد دارای اهلیت وشخصیت -

فیصد کم وزیادجنس  ازحجم نهایی قراردادباموافقت شعبه عایده بعدازمنظوری آمراعطا قابل اجرا است درصورت موجودیت  25گرفتن % -

 تخصیص.

ازطریق مدیریت  تنظیم واداره منابع ریاست مخابره ستردرستیز به سلسله ریاست  (7( دیپوی مربوطه بعدازترتیب نمودن فورم )م8پول برویت فورم )

 لی وزارت دفاع  ملی  بعد از ختم تمام مکلفیت قراردادی  اجرا میگردد.ما

( طرزالعمل جدیدتدارکات درمقابل 108( قانون جدید تدارکات وحکم )39و38درصورت که متعهد درحصه اکمال  جنس عطالت نماید مطابق ماده )-

( حجم مجموعی نهایی قرارداد قابل تطبیق بوده 10این جریمه الی )% %( افغانی ازقیمت مجموعی قرارداد واگراین تاخیر0.1هروز عطالت مبلغ)  

 ( فسخ قرارداد عملی میگردد.41بعد ازآن حکم ماده )

 ( طرزالعمل قانون تدارکات صورت گیرد.78تامینات اجرا  نظر به حکم ماده )

 اجرات مطابق قانون تدارکات . –تامین

 سال گرنتی میباشد.جنس بعداز تسلیمی به دیپوی مربوطه دارای یک 

 تضمین آفرمطابق قانون تدارکات در حاالت ذیل قابل استرداد نمیباشد.

 ای مدت معینه تسلیمی آفر.قضتغیرویا انصراف ازآفربعداز انت -

 یرش اشتباهات حسابی در ورق آفر.ذانکار داوطلب ازپ -

 قرارداد تدارکات ازطرف داوطلب برنده مطابق شرطنامه .داجتناب ازعق -

 فراهم نکردن تامینات اجرات توسط داوطلب برنده مطابق شرطنامه. -

 ارایه معلومات کاذب از طرف داوطلب برنده در رابطه به اهمیت آن.
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هرگاه متعهد مغایر محتویات ومندرجات شرطنامه به قسمت ویا تمام تعهدات خود وفا نکند قراردادتدارکات باایفای تمام تعهدات وشرایط  فسخ قرارداد

 ندرجه آن خاتمه میابد.م

 حاالتی که قرارداد قبل ازایفای تعهدات خاتمه میابد شامل موادذیل میباشد.

نسبت به دلیل فوق قرارداد را   دراین حالت اداره تدارکاتی  به دلیل تخطی قرارداد ازایفای تعهدات وشرایط مندرج قرارداد فسخ توسط اداره تدارکاتی

صورت عدم کفایت تامینات ازداریی شخصی د ازمنظوری فسخ قراردادحصول تفاوت ازمبلغ تامینات متعهدو در باجانب متعهد عملی نموده وبع

متعهد تحصیل میگردد. اساس تفاوت قیمت رابین مناقصه اول تشکیل میدهدبخاطرحل منازعات موضوع به محکمه تجارتی ارجاع وحل 

 و فصل میگردد.

قرارداددولت الزم داند تاقراردادمذکورنسبت برخی  ازعوامل که درشرایط قرارداد تذکرداده شده هرگاه درجریان  حکومت فسخ قراردادتوسط

فسخ گردد درآنصورت بدون قصورطرفین قراردادفسخ وتصفیه حسابات طور مکمل صورت میپذیرد.فسخ قراردادبه علت عدم امکان ایفای 

 .ه صورت گرفته میتوانداثروقوع حوادث غیر مترقب تعهدات وشرایط مندرج قرارداد بال

 اسباب مجبره ویا حوادث غیرمترقبه

آفات سماوی   اتشفشان ها-امراض ساری -طغیان -طوفان-زلزله -عبارت ازحاالت است که پیش بینی آن طوردقیق ناممکن بوده وعبارت انداز

سکتورهای خصوصی ودولتی بامنابع حوادث زمینی حوادث بحری وحوادث بری وفضایی اعالن رسمی حرب قطع روابط تجارتی  وزمینی 

 .ها مواصالتی تجارتی بین الدوله خارجی درنتیجه بندش را

غرض تدارک وتهیه مواد اعتصابات عملی ویا بعد ازعقدقرارداداوامروموضوعات که ازطریق حکومت به نشرمیرسد وباعث بندش وسکتگی 

 کارمتعهد میگردد.

 رات صورت میگیردبدین منظوربادرنظرداشت ملحوظات فوق ذیال اج

 میگردد.نسبت جبرشرایط پیش آمده اجرای عملی پروسه الی اعاده شرایط نورمال به تعویق انداخته شده ومدت بندش به مدت مقاوله نامه افزود  الف

 تصفیه حسابات حقوقتوقع برده میشود که شرطنامه هامشخصات مندرجه اسناد را داوطلبان دقیقا" مطالعه نموده فیات های مقاوله نامه فسخ و ب

 طرفین صورت میپذیرد.

 ویا بدیل مناسب دیگری میتواند بادرنظرداشت حفظ حقوق جانبین عملی گردد. ج

 اکت سربسته صورت میگیرد.پ دواطلبی روش تدارکات )دواطلبی باز(

ورت کمپنی های خارجی که درافغانستان نمایندگی مقیم ندارد وتقـــــــاضای شانرابر مبنای اشتراک درپروسه تدارکــــــاتی ابرازمینماید ضر  -

اشد اسالمی افغانستان ثبت شده بامارات  پنداشته میشود که دارای پاسپورت وویزه اقامه بوده وراجستر کمپنی شان دروزارت امــــــورخارجه 

ماینده ونمبرحساب لیتراف کریدت راغرض انتقال پول دریکی ازبانک های مــــربوطه افغانستان داشــــته باشد وانعده کمپنی های خارجـــــی که ن

 مقیم درافغانستان دارد تابع قوانین نافذکشوربوده ومطابق شرایط درج محتویات قرارداد باید عمل نماید.
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 {مربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمودهای  این فورمه را در دهداوطلب برن}

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد} به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

 و که منبعد بنام اداره یاد می شود اسالمی افغانستانامارت  {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل} (1)

{ که دفتر مرکزی آن ل کننده درج گرددنام کشور اکما}کت ثبت شده تحت قوانین که شر {درج گردد نام اکمال کننده} (2)

 د، عقد گردیده است. منبعد بنام "اکمال کننده" یاد میشو{درج گردد آدرس اکمال کننده}

داوطلب برنده  فرآ {درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 
منبعد  که {درج گرددقرارداد  اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با}به مبلغ را برای تدارک اجناس فوق 

 وده است. ، قبول نمبنام "قیمت قرارداد" یاد میشود

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

 است.در نظر گرفته شده  شرایط قرارداد برای آنها که درافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -1

 بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد: اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 و مشخصات تخنیکی( نیازمندیهاتخنیکی )به شمول جدول نیازمندیهای  (4)

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گرددسناد دیگر هرگونه ا}  (7)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد،   -3

 ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4
 نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5
 قرارداد بپردازد.  خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج

و سر از تاریخ فوق الی  اسالمی افغانستان بودهامارت مطابقت با قوانین  مینمایند که این موافقتنامه در بدینوسیله جانبین تصدیق
 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد روز، ماه و سال}تاریخ 

 اداره:به نماینده گی از 

 {اسم درج گردد}اسم: 

 { ذیصالحامضای مقام }امضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 {اسم درج گردد}اسم: 

 {عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: }

 {مقام ذیصالحامضای }امضاء: 

 {درج گرددشهرت شاهد }حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {درج گردد اسم بانک}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

 هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد منبعد بنام "اکمال کننده" که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 
اکمال را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گرددقرارداد 

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } 

 می باشد. عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم 

بمجرد دریافت  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 
کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا تقاضای 

  ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 
 تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

 د{درج گردبا صالحیت بانک و اکمال کننده  نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 {بانک مهر}

 

    {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  داوطلبی ه و عنوانشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت  هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

منبعد بنام  که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 
را که منبعد بنام  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد "اکمال کننده" 

 عقد نماید. {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمالقرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

دریافت بمجرد  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 
تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته 

  باشد، به شما بپردازیم.

 {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد} این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده
 اعتبار و قابل اجرا می باشد.  

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

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 بانک{ }مهر
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