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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

  مومیاتعالف.  

 ساحه -1ماده 
 داوطلبی

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

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  صفحه درنمبر تشخیصیه هربخش 

 : شرطنامه این در
مانند فکس، ایمیل و تلکس به معنی انجام ارتباطات طور تحریری  "کتبی"اصطالح  -1

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت یهمراه با اسناد دریافت
 ع به عوض مفرد بکار برده می شود؛در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جم -2
 به معنی روز تقویمی می باشد.  "روز" -3

قسمتی و تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه -2ماده 
به منظور آن  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهاز وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات 

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  برای ادارات

 قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد. 

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 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: 
دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم  درخواست،از فساد: عبارت  -1

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

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

 اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 
اداره تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان  -3

که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال 
 سائرین طرح گردیده باشد.

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

 مستقیم می باشد.
تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات عبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط نادرست در پروسه تدارکات
مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب که ای را اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده  3.2

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

توسط در 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 ند ادارهکارم

( 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 

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

 فراهم نماید.  از جانب اداره

 داوطلب -0ماده 
 واجد شرایط

 

 مندرجمحدودیت های  رعایتبا  تابعیت هرکشوری رامیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1
در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی د. داشته باشن ه معلومات داوطلبیحصف

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

با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت انجام خدمات مشورتی  داوطلب هرگاه 4.2
مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال  اسنادبرای تهیه طرح، مشخصات، وسایر 

تدارکاتی ارائه یک آفر را درعین مراحل  یا  بیشتر ازیا درگذشته ارتباط داشته و  حاضر
تضاد منافع  (مجاز باشد این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده نموده باشد )

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع،  وقوعدر صورت واقع می گردد. 
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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. 

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

قابل قبول اداره باشد  کهبه شکل داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  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 س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1
 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیمشخصات ذکر 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  هصنعتی و خدمات ضمنی مربوط

  ابتدائی می گردد. 

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

 شرطنامه محتویاتب.  

 بخش -6ماده 
 های 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 صفحه  :2قسمت 
 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 
 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 8بخش 
 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
در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشد ذکر شده، معلومات داوطلبی

  شرطنامه و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. 

 داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4
 رد آفر منتج به شرطنامه مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در بررسی نماید.

  شده میتواند.

توضیح  -7ماده 
 شرطنامه

بصورت کتبی با تماس به  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1
مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل  صفحه معلومات داوطلبیآدرس مندرج 

میعاد تسلیمی آفرها به اداره ختم قبل از ( روز در داوطلبی مقید 4در داوطلبی باز و )( روز 7)
( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. 3مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت )

نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست 
 رسال میگردد. دهنده ا

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



1041یسال مال یره برابمخا استیآالت مطبعه ر نیماش ی( قلم مواد مصرف82وتدارک ) هیته  

4 
 

د، از داوطلب میتوان دارها پیرامون مندرجات شرطنامه، االتجواب به سو توضیح و به منظور 7.3
معلومات  صفحهدر  مندرجوقت  محل، تاریخ و قبل ازداوطلبی در اشتراک در جلسهبرای 

 دعوت نماید.  داوطلبی

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 برگز3)

تهیه  ارایه شده در جلسه و جواباتاالت وجوابات جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سوگزارش  7.5
نموده اند،  داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ( روز به تمام 5)حد اکثر شده بعد از جلسه درمدت 

  میگردد. ارسال

 ثر نمی سازد. را متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیدر جلسه  داوطلب عدم حضور 7.6

تعدیل  -8ماده 
 شرطنامه ها

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

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

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

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 
 داوطلبی

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

 بان آفرز - 14ماده 
مشخص گردیده  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  14.1

اسناد حمایوی و سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه 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
درمطابقت با  قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛این  15و  14، 12 مواد
این  21درمطابقت با ماده و یا اظهارنامه تضمین آفر درصورت لزوم تضمین آفر  -2

 ؛ دستور العمل
 ؛این دستورالعمل 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 واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛این دستورالعمل 17
و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات تثبیت مطابقت  مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛این   34
این  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  صورتی قبولی آفردردستورالعمل 
 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 فورمه - 12ماده 
  تسلیمی آفر و جدول

 قیمت های 

بدون کدام تغییر خانه   () فورمه های داوطلبی 0قسمت شامل در   تسلیمی آفر فورمه 12.1
امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی  ا صالحیت داوطلبشخص بپری گردیده و  توسط 

 رد میگردد.  

آن را به صورت مناسب  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2
ترتیب  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  موجود درطبق اصل آن با استفاده از فورمه های 

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

آفرهای  -13ماده 
 بدیل

 معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  13.1
 از قبولی آن تذکر رفته باشد. 

قیم آفر  -10ه ماد
 و تخفیفات 

قیمت باید های تسلیمی آفر و درجدول  ارایه شده توسط داوطلب درفورمهو تخفیفات  قیمت ها 14.1
 د. درمطابقت با شرایط ذیل باش

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

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

 و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 1040
در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نماید.  پیشنهاد و جدول قیمت خویش( 3)فورم شماره آفر 

 نخواهد بود. 

 ویرایش سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5
پاریس،  منتشره اطاق بین المللی تجارت (Incotermsتجارت ) جدید شرایط بین المللی

 تذکر رفته است، می باشد.  معلومات داوطلبی صفحهطوریکه در 

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  رددستورالعمل این  34دانسته شده و مطابق ماده 
 اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتمعلومات داوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 ظر گرفته می شود. رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در ن

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

حکم و چهل و هشتم طرزالعمل  ( 1فقره ) 2 جزارائه قیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش 
داوطلب  می تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین میباشد.  قابل تطبیقتدارکات 
را پیشنهاد ک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند زمان باز

  نمایند. 

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

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  معلومات داوطلبی

اسناد  -16ماده 
اهلیت  تثبیت

 داوطلب

 باید فورمهداوطلب  دستورالعمل،این   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1
نماید. درصورت عدم ارایه را خانه پری  (داوطلبیفورمه های  ) 0 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 خدماتتثبیت واجد شرایط بودن  به منظور 17.1
را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  شاملجدول های قیمت  که شاملمنشآ تولید 

 د.نمایخانه پری دستورالعمل  این  5درمطابقت با ماده 

 اسناد – 18ماده 
تثبیت 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 ، داوطلب باید ضممعیارهای مربوط آن

 ه نمایند.ارای (نیازمندی ها جدول) 5قسمت  مندرجمعیارات  با مشخصات تخنیکی و

نوشته جات، نقشه  میتواندک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه مدار 18.2
و جات و اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

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

 معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید.  انحرافات و استثنآت از
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و سایر منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3
معلومات  صفحهوم اجناس درجریان مدت مشخص در کارآیی مناسب و مداملزومات برای 

 تهیه نماید. را داوطلبی

 ککتال وعالیم تجارتی و  موادمعیار های تعیین شده برای شیوه تولید/ساخت، پروسس  18.4
بمنظور شرح نیازمندی بوده و  صرف که در جدول نیازمندیها درج گردیده، ها توسط اداره

اجناس  داوطلب می تواندارایه سایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. 
را در صورتی که معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ  مطابق با سایر
اشد ب مندرج جدول نیازمندیها بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندیجوابگوی نیاز

 نماید.   ارایهرا 

اسناد  -19ماده 
اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  19.1
 نظر 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 ) 0قسمت رفته باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

 امارت اسالمیاجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  که نشان دهنده (
 ارایه نماید؛  را دمی افغانستان باشاسال

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

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

را بر  )معیارهای ارزیابی و اهلیت( 3قسمت  شرایط اهلیت مندرج  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

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

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

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

 .ه استنقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردید -6

( فیصد و 25برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل ) 19.3
ارقام اهلیت هر شریک ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 44شریک اصلی حد اقل )

( فیصد 144شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )
عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می معیار اهلیت را تکمیل نماید. 

وسط داوطلب در نظر گرفته گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت
 نمی شود.

میعاد  -24ماده 
 اعتبار آفرها

در ید. این مدت درج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  24.1
بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر  ( روز94از ) کمترنمی تواند داوطلبی های ملی 

های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد 
 روز بوده نمی تواند.  124از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر در داوطلبی بیمیگردد. 

کتبی مطالبه  طور ز داوطلبا آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 24.2
تضمین آفر نیز برای مدت مشابه میعاد اعتبار نماید. در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، 

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

 آفر تضمین -21ماده 
 تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1
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   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  2142
 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 اسالمی افغانستان  امارت اسالمیخارج از تضمین آفر  هر گاه نهاد صادر کننده

تضمین اسالمی افغانستان اجرای  امارت اسالمینهاد مالی مشابه در داخل داشته باشد، باید 
 نماید.  آفر را  ضمانت 

فورمه ) 0قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3
منظور گردیده یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  و (های داوطلبی

 ، ترتیب گردد. باشد

با درخواست کتبی اداره به اسرع ،  این دستورالعمل 21 ماده 5بند  هدایت در صورت تطبیق -0
 باشد.  پرداختوقت  قابل 

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

( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین  24 ماده 2بند مطابقت با اعتبار تضمین آفر درمیعاد  -6
 .ز میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشدر ایشتب

این  21( ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 2143
دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر 

 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشمطابق بند فوق الذکر 

این   00 طبق ماده  داوطلب برندهاز عقد قرارداد با بعد  موفق آفر داوطلبان غیر  تضمین 21.4
 .مسترد میگردد  به آناندستورالعمل 

 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 در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -2
 شده در آفر؛

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

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

 به دلیل تخطی در این داوطلبی. 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 

 فورمه های) 0 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد آفر بنام تمامی شرکای شامل
  ترتیب گردد.   داوطلبی(

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی صفحهطبق  هر گاه  21.7

ماده  2 انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1
 این دستورالعمل از این امر مستثنی است؛  24

امضای قرارداد  حاضر به دستورالعمل این 03، طبق ماده داوطلب برنده درصورتیکه -2
 تهیه نموده نتواند. دستورالعملاین  00 را درمطابقت با ماده اجراء تضمیننشود؛ یا 

غیر واجد ، صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت        
صفحه معلومات مشروط بر اینکه در  نماید.اعالم برای عقد قرارداد با همان اداره شرایط 

 از آن تذکر رفته باشد.   داوطلبی 

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



1041یسال مال یره برابمخا استیآالت مطبعه ر نیماش ی( قلم مواد مصرف82وتدارک ) هیته  

8 
 

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

 . موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

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

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

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

تسلیمی،  -23ماده 
 و عالمت گذاری مهر
 آفر 

ً 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 دستورالعمل اجازه دااین  13 آفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماده شمول

پاکت ها بنویسند.  "اصل" و "کاپی" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته پاکت های جداگانه
 اجراآت در روشنی متباقی  در داخل یک پاکت گذاشته شوند. حاوی اصل و کاپی های آفر

 صورت میگیرد.  این ماده  3و  2 های بند

  معلومات داوطلبی ارسال میگردند. صفحهطرز 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؛ 20 ماده 1تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -2

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

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

 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  –20ماده 
 هاتسلیمی آفر

 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج مفر ها باید قبل از ختم میعاد آ 24.1

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

آفر  –25ماده 
 وقت های نا

 رسیده

 د. نمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 25.1

 -26ماده 
، انصراف

تعویض و تعدیل 
  هاآفر

سال اطالعیه کتبی که توسط ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  2641
با صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد،  نماینده

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

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

 توسط اداره دریافت شده باشد.   ها قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر -2
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  از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد.  در صورت انصراف 26.2

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها  در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3
تمدید شده و ختم میعاد اعتبار آفر  طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 تواند.  صورت گرفته نمیآفر اعتبار 

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

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

 

"انصراف"  ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهگشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر  2742
 انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهنشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها 

اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ  را 
گردد. انصراف از آفر ها صرف باشد، باز میارائه شده نصالحیت نامه توام با "انصراف" 
است. موجودیت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز  در صورت

ای که با کلمۀ صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر ه
نشانی شده با کلمۀ "تعویض"  باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر "تعویض" نشانی شده

صالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت  توام با
اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه 
 مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ "تعدیل" نشانی شده،

تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت باز و محتویات آن به تفصیل خوانده می شود. 
اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه در 

 جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند. 
  

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های  27.3
بدیل، موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند 

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

 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1بند 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور  27.4
ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف 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  بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی ، مقایسه
 میگردد.وی  رد آفر

عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای  آفر گشایی الی زمان ، از28 ماده 2علی الرغم بند  28.3
داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن  مراحل مورد مربوط به  را درهر ادارهتماس با 

 را 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 تضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -2
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 قابل اعتبار است؛ داوطلبی

 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  –34ماده 
 ها

مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  34.1
، ماهیت، و قیمت صورت گرفته و نمیتواند در محتوا بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست،

هر نوع توضیح آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 
 بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. ارایه شده 

جوابگویی  -31ماده 
 آفرها

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

با معیارات، مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  3142
فتادگی زمانی عمده پنداشته می استثناء و از قلم اشرطنامه باشد. انحراف،  شرایط و مشخصات 

 د که:شو

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  با ناسازگاری -2
 ؛نمایدمحدود  بر خالف شرطنامه  قرار 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،  آفر در عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.1
  مد 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.

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

ودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار موج درصورت -2
 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ بوده و حاصل جمع

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 وی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتطلب تصحیح وهرگاه دا 32.4
 21ماده 1بند  ( 2)جزء مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده آفر

 اجرا می گردد. 

 –30ماده 
تمام معیارات و آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  34.1
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ارزیابی 
 تخنیکی

 

 شرایط مشخص در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

انحرافات با   یایر یاز مطابقت بدون تغ، جهت اطمینان دستورالعملاین  18 ماده مطابق اداره  34.2
بررسی جنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت  مندرج شرایطتمام 

 می نماید. 

تبدیل  - 35ماده 
 به 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 

 ترجیح -36ماده 
 داخلی

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

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

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

تذکر رفته و  معلومات داوطلبی درصفحهطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -1
 ارایه گردیده؛  14 رمطابقت با مادهدکه  قیمت آفر

 ؛31 ماده 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2
 ؛14مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت تعدیل -3
 معلومات داوطلبی صفحهمندرج ناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  تعدیل قیمت -4
 تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -5

 مد نظر نمی گیرد:اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر،  3743

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

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

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

 در آفر.

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

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

 ، 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

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

نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید. اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت  37.6
 انجام مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

که از آن را لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 3747
 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.  

قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت در صورتیکه آفر دارای نازلترین  38.2
لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، 
گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی 



1041یسال مال یره برابمخا استیآالت مطبعه ر نیماش ی( قلم مواد مصرف82وتدارک ) هیته  

12 
 

بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر 
  مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.

ارزیابی  -39ماده 
 برنده بعدی داوطلب

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

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

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

 انجام می دهد.   نازلترین قیمتدارای 

 ادارهحق  -04ماده 
برای قبولی یا رد یک 

 یا تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در  44.1
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 

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

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط  – 01ماده 
 اعطاء

ارایه نموده  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 راو توانایی 

حق  –02ماده 
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 در برگیرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی معلومات صفحه
 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد.  دیگر معیار

 – 03ماده 
 اعطای قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات  0341
داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی 

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون میآفر را به داوطلب برنده ارسال 
آفر به داوطلب برنده ارسال  یز منظوری این کمیسیون، نامه قبولتدارکات ملی باشد، بعد ا

  می شود.

تضمین  -00ماده
 اجراء

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، 14داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 44.1
تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که 

 می باشد، ارایه نماید. )فورمه های قرارداد( 2قسمت شامل 

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

ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی ب قرارداد را به داوطلب بعدی که آفر جوابگو
 اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید.  

امضای  -05ماده 
 قرارداد

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

به اداره امضا نموده و  بعد از دریافت ( روز14ت )برنده مکلف است، قرارداد را در مد
 تسلیم نماید. 

 اطالع -06ماده 
داوطلبان غیر به 

 برنده

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

 نماید.می آنان را مسترد 

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

در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز  تدارکات و دوم قانون
 می نماید، نشر می کند.
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حق –07 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 هدوم:  صفحقسمت 

 

 عمومیات الف.  

دستورالعمل  1ماده 
 برای داوطلبان

 باشد. می .ا.اا دفاع ملیوزارت   فرمایش دهنده:

( قلم مواد مصرفی ماشین آالت مطبعه 82تهیه وتدارک ) :نام و شماره این داوطلبی
 1041ره برای سال مالیبریاست مخا

 

 MOD-1401-G-N0033-22413 تحت شماره داوطلبی:

 می باشد.شامل یک الت   نام و شماره حصص شامل این داوطلبی عبارتند از:

دستورالعمل  041ماده 
 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 .درج گردد ""قابل تطبیق نیست    

دستورالعمل  043ماده 
 برای داوطلبان

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

  www.ageops.net  

 و یا لینک :

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

دستورالعمل   541مادۀ 
 برای داوطلبان

 اجناس وخدمات ضمنی آن ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند:

   "قابل تطبیق نیست"  

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  643مادۀ 
 برای داوطلبان

دریافت می باشد: شرطنامه از مراجع ذیل قابل   

 ریاست تداکات وزارت دفاع ملی{

 }آمریت تدارکات اجناس{

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی گارد سابقه خواجه  5منزل دوم بالک  849آدرس: اطاق نمبر
 کابل. 15بغرا ناحیه

 ویا ویب سایت های:

دستورالعمل  741مادۀ  
 برای داوطلبان

 شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد:جهت دریافت توضیح در مورد این 

 ریاست تداکات وزارت دفاع ملی{

 }آمریت تدارکات اجناس{

 {4848218499} شماره تلیفون :

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی گارد سابقه  5منزل دوم بالک  849آدرس: اطاق نمبر

 کابل. 15خواجه بغرا ناحیه

 ویا ویب سایت های:

دستورالعمل  743مادۀ 
 برای داوطلبان

 .یگرددنم دایرجلسه قبل از داوطلبی 

  

http://www.ageops.net/
https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred-vendors
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 تهیه آفرهاج.  

 1441 ماده
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ارایه گردد.   / پشتودری  آفر به زبان

 1141ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 اسناد اضافی ذیل را ارایه نماید:سایر 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. 
 فورم مالکیت ذینفع. و خانه پوری امضا مهر

تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات 
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. 

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

دستورالعمل  1341 ماده
 برای داوطلبان

 .رائه آفر های بدیل مجاز نمی باشدا

دستورالعمل  1045ماده 
 برای داوطلبان

 می باشد.  DDP  ,(Incotermsتجارت بین المللی ) ویرایش شرایط

دستورالعمل  1045 ماده
 برای داوطلبان

 مشخصات عد ازمنظوری و عقد قرارداد طبق بصورت تحویل دهی مواد مورد ضرورت   محل مقصد:

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

دستورالعمل  1045 ماده
 برای داوطلبان

   :مقصد نهایی

 شهرکابل. 11دیپو های اکماالت  قوماندانی عمومی لوژستیک ناحیه 

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  of.gov.af/taxwww.mجهت معلومات مزید در باره مالیات در افغانستان به سایت 
 گردد.

دستورالعمل  1046 ماده
 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  1541 ماده
 برای داوطلبان

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

 میباشد. افغانی  اسعار ویا واحد پول 

دستورالعمل  1843 ماده
 برای داوطلبان

 قابل تطبیق نیست.      :مدت کارآیی اجناس

دستورالعمل  1941 ماده
 برای داوطلبان

 قابل تطبیق نیست  :اجازه نامه تولید کننده

http://www.mof.gov.af/tax
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دستورالعمل  1941ماده 
 برای داوطلبان

 .قابل تطبیق نیست: خدمات بعد از فروش 

دستورالعمل  2441ماده 
 برای داوطلبان

 می باشد. روز (94}مدت اعتبار آفر 

دستورالعمل  2141ماده 
 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 آفر  ازآغاز از یوم آفرگشایی باید حد  شرطنامه ارائه گردد. 5مطابق محتویات فورم شماره 

    روز( اعتبار داشته باشد. 112اقل )

دستورالعمل  2142ماده 
 برای داوطلبان

 ) الت(دریک مقدار تضمین آفر

 .افغانییکصدو بیست پنج هزار {185444مقدار تضمین آفرمبلغ}

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

این شرطنامه بوده و  48مطابق فارمت مندرج فورمه تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. 
 .هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود

دستورالعمل  2147ماده 
 برای داوطلبان

 قابل تطبیق نیست. 

دستورالعمل  2241ماده 
 برای داوطلبان

  کاپی آن نیز باید تسلیم داده شوند. {ضرور نیست }آفر، به تعدادعالوه بر اصل 

 144کاپی آفر ها از طرف داوطلب بعد از نشانی شد با ذکر کلمه ) کاپی آفر( ارائه و  باید با آفر اصلی 
 % فیصد مطابقت داشته باشد.

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

دستورالعمل  2341ماده 
 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  2341ماده 
 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  2342ماده 
 برای داوطلبان

 پاکت های داخلی و بیرونی باید حاوی عالیم تشخیصیه اضافی ذیل می باشند: 

 .نام و آدرس داوطلب در آن درج باشد 

  باشد؛ 20ماده  1عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت با بند 

  حاوی نام، نمبر تشخیصیه پروژه 

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

درصورت عدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مسئول تعویض/ مفقود شدن محتویات و 
  بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود. 

دستورالعمل  2041ماده 
 برای داوطلبان

 آدرس اداره عبارت است از: صرف به مقاصد ارائه آفر،
 آمریت تدارکات اجناس   :توجه

 لطانی"س"بخش : مایل آغا سول م

 گارد سابقه خواجه بغرا{ وزارت دفاع ملی تدارکات آدرس:}ریاست

 منزل وشماره اطاق: } اطاق جلسات آفرگشائی { 

 شهر کابل{ 15شهر: }ناحیه 

                           بجه قبل از ظهور 14:44)  ضرب االجل برای تسلیمی آفرها: ساعت 
)  
 هـ ق81/48/1000هـ ش مصادف است به 1041 / 42/ 82 مورخ 
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دستورالعمل  2741ماده 
 داوطلبان برای

  بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد:

 آدرس:}ریاست تدارکات گارد سابقه خواجه بغرا{

 منزل و شماره اطاق: } اطاق جلسات آفرگشائی {

 شهر کابل{ 15شهر: }ناحیه 

 هـ ق81/48/1000هـ ش مصادف است به 1041 / 42/ 82تاریخ

  {            بجه قبل ازظهر 14:44      }ساعت تامزمان: 

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

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

  2742ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نمیباشد

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  3541ماده 
 برای داوطلبان

 آفرهای ارائه شده به واحد های پولی مختلف، به واحد پولی افغانی تبدیل میشوند.

 است.  افغانستان بانکد  منبع نرخ تبادله 

 روز آفرگشائی تاریخ تبادله اسعار: 

دستورالعمل  3641ماده 
 برای داوطلبان

تررررجیح تررردارکات از منرررابع داخلررری مطرررابق حکرررم چهرررارم طرزالعمرررل تررردارکات ومتحرررد المرررال 
 تطبیق می گردد.NPA/PPD/C20/196شماره  

مکلررررف انررررد، جهررررت تشررررویق و برررره تاسرررری از مرررراده هفررررت قررررانون ترررردارکات، ادارات ترررردارکاتی 
حمایرررت از سررررمایه گرررذاری و تولیررردات داخلررری، مررروارد حرررد اعظمررری مقررردار تررررجیح تولیررردات 

 داخلی را طور ذیل در پروسه های تدارکاتی خویش، عملی نمایند:

 ( فیصد؛25. تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی؛)1

مقایسرررره  شرررررکت هررررای  .شرررررکت هررررای داخلرررری وشرررررکت هررررای خررررارجی مقرررریم افغانسررررتان در2
 ( فیصد؛14خارجی غیر مقیم )

دارنرررد و یرررا متعهرررد بررره  (Joint Venture.شررررکت هرررای خرررارجی کررره شررررکای داخلررری )3
( 5داشررررتن قررررراردادی فرعرررری داخلرررری مرررری باشررررند، در مقایسررررۀ سررررایر شرررررکت هررررای خررررارجی)

 فیصد

سرررتان .داو طلرررب داخلررری زن در مقیاسررره برررا داوطلرررب داخلررری وداو طلرررب خرررارجی مقررریم افغان4
 (فیصد.5)

 3(ایرررن حکرررم، اشرررخاص حکمررری منررردرج جرررز 1.منظرررور از "داو طلرررب "در اجررررای فقرررره )5
(ایرررن 1فقرررره فقرررره ) 3مررراده سررروم قرررانون تررردراکات اسرررت وداو طلرررب داخلررری زن منررردرج جرررز 

حکررم عبرررارت از شخصررری حکمرری اسرررت کررره مالکیررت و اسرررهام آن متعلرررق برره زنررران بررروده و حرررد 
 کل از زنان باشد.( فیصد کارکنان آن متش54اقل )

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

عالتررراً بررره منظرررور حمایرررت ازتولیررردات داخلررری جهرررت رشرررد اقتصرررادی ، افرررزایش میرررزان اشرررتغال 
وسررررررمایه گرررررذاری،اداره تررررردارکات ملررررری حسرررررب ضررررررورت،ازتولیدات داخلررررری تعریرررررف آتررررری 

 ارایه میدارد:

تررررررررردارکاتی بررررررررره آن دسرررررررررته مرررررررررواد قابرررررررررل مصررررررررررف  تولیررررررررردات داخلررررررررری:در پروسررررررررره
(فیصرررررد طراحررررری وپروسرررررس ان در 54نهای)جنس/محصرررررول(اطالق میگرررررردد کررررره حرررررد اقرررررل)
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 داخل کشور انجام شده باشد.

برررا توجررره بررره مررروارد فررروق اداررت مکلرررف بررره رعایرررت مراترررب آتررری در پروسررره هرررای تررردارکاتی 
 میباشند:

ننررررده کرررران داخلرررری درمراحررررل ترررردار .اداره جهررررت تشررررویق افررررزایش مییررررزان اشررررتراک تولیررررد ک1
کات،درشررررررطنامه هرررررای خرررررویش معیرررررار حجرررررم معرررررامالت سررررراالنه را بررررررای آنررررران درنظرررررر 
نگرفتررره، بلکررره میرررزان توانرررای تولیرررد ماهانررره/ربعوار/ یرررا سرررالالنه تولیرررد کننرررده را باتوجررره بررره 
میرررزان نیازمنررردی ماهانررره/ربعوار یرررا سررراالنه خرررویش منحیرررث معیرررار  تجربررره مشرررابه وی مرررد مرررد 

 نظر قراردهند.

البترررره داوطلررررب )تولیررررد کننررررده( مکلررررف برررره ارایرررره اسررررناد ومرررردارک مبنرررری بررررر ظرفیررررت تولیررررد 
وعرضررره اجنررراس ومحصررروالت مرررورد نیرررازاداره در مطابقرررت بررره برررا میرررزان نیازمنررردی وکیفیرررت 
پروسرررس و تولیرررد طررری میعررراد مشرررخص شرررده در شررررطنامه اداره میباشرررد.هیت ارزیرررابی اسرررناد 

رزیرررررابی قرررررررارداده ودرصرررررورت لرررررزوم وفرررررق حکرررررم پنجرررررراهم ومررررردارک فررررروق را مرررررورد ا
طرزالعمررررل ترررردارکات،معلومات واسررررناد الزم را در زمینرررره مطالبرررره وتحررررت غررررور وبررسرررری 

 قراردهد.

.داوطلبرررران مکلررررف انررررد جهررررت مسررررتفید از امتیرررراز ترررررجیح داخلی،درآفرخررررویش نررررام ومرجررررع 2
نرررام مرجرررع تولیرررد تولیرررد اجنررراس را مشرررخص سازند،درصرررورتیکه داوطلرررب در افرررر خرررویش  از

اجنررراس ومحصررروالت مرررورد نیررراز منررردرج شررررطنامه مترررذکر نگردیرررده تطبیرررق تررررجیح داخلررری 
 باالی آفر وی عملی نمیباشد.

( مررراده چهرررل  1فقرررره) 1(حکرررم چهرررارم طرزالعمرررل تررردارکات ورعایرررت جرررز 7.طبرررق فقرررره)3
هشررررتم قررررانون ترررردارکات،داوطلب جهررررت برخررررورداری از ترررررجیح ترررردارکات از منررررابع داخلرررری 

کلرررف اسرررناد مررردارک وتصررردیق نامررره هرررای الزم راارایررره وهیرررت ارزیرررابی از صرررحت وسرررقم آن م
ازطریرررررق مراجرررررع ذیرررررربط اطمینررررران حاصرررررل نماید.درصرررررورت عررررردم ارایررررره اسرررررنادومدارک 
مطالبررره شرررده برررا معلومرررات غیرررر واقعیاداوطلرررب  نررره تنهرررا از امتیرررازات تررررجیح داخلررری مسرررتفید 

 به پروسه محرومیت معرفی میگردد. نگردیده،بلکه وفق ماده چهل و نهم قانون

.داوطلررررب از امتیرررراز ترررررجیح داخلرررری مسررررتفید وطبقرررراً قراردادبرررراوی عقدگردیررررده ،مکلررررف 4 (1)
اسرررت اجنررراس مرررورد نیرررازرا ازمنرررابع داخلررری طبرررق مشخصرررات ومنررردرجات قررررارداد تهیررره 
واکمرررال نمایرررد،در غیرررر ایرررن صرررورت،اداره طبرررق احکرررام قرررانون وطرزالعمرررل قررررارداد در 

جریمررررره تررررراخیر ،جبرررررران نقرررررض قرارداد،فسرررررخ قرارداد،تطبیرررررق جبرررررران حصررررره وضرررررع 
 خساره ومعرفی به پروسه محرومیت اجراات به موقع دارد.

مطابق متحدالمال شماره  ترجیج تولیدات داخلیسایر موارد پیرامون 
NPA/PPD/C27/1400 اجراات میگردد. 

دستورالعمل  3745ماده 
 برای داوطلبان

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

( فیصد 5در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از ) 
   .قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد.

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

دستورالعمل  3743ماده 
 برای داوطلبان

تذکر رفته، صورت می  ) معیارات ارزیابی و اهلیت( 3قسمت تعدیالت به اساس معیارات ذیل که در 
 گیرد:

 }تخیر {انحراف درجدول تسلیمی:  -1

 }نخیر {انحراف درجدول پرداخت:  -2

 : }نخیر { مصارف تعویض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدمات -3

 امارت اسالمیموجودیت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیزات ارایه شده آفر در  -4

 نخیر{اسالمی افغانستان}

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

 }نخیر {کارآیی و مولدیت ارائه شده؛  -6

 }الزم نیست{   -7
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دستورالعمل  1042ماده
 برای داوطلبان

 مندرج شرطنامه را نرخ ارایه نمایند. اقالم شامل هر الت %144داوطلبان باید 

 

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  0241ماده 
 برای داوطلبان

فیصد برای  قیمت مجموعی هر  25حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم که زیاد می گردد عبارت است از  
 )الت(

فیصد برای   قیمت مجموعی هر  25حد اکثرفیصدی مقدار فی قلم که کم می گردد عبارت است از 
 )الت(

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

دستورالعمل  0742ماده 
 برای داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:  

 دفاع ملی{ریاست  تدارکات وزارت }

 گارد سابقه خواجه بغرا{ریاست تدارکات  آدرس: }

 منزل دوم بالک ریاست تدارکات{ 849شماره اطاق: }اطاق نمبر -منزل

 شهرکابل { 15شهر: } ناحیه 
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 معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم

دارای که اداره در ارزیابی آفر ها و تشخیص داوطلب  در توضیح معیاراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معیارات
 نباشد، مورد استفاده قرار نمی گیرد.سایر معیارات که شامل این قسمت مد نظر می گیرد تکمیل می نماید.  اهلیت

 فهرست عناوین 

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37 ماده  3بند  4)جزء  اضافیمعیارات  .2

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39ماده  2ارزیابی بعدی )بند  شرایط .4

  میباشد. تطبیق قابل داوطلبان( برای دستورالعمل 32 ماده 1 )بند ترجیح داخلی .1

 تطبیق می گردد.NPA/PPD/C20/196ترجیح تدارکات از منابع داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ومتحد المال شماره   

هفتم قانون تدارکات، ادارات تدارکاتی مکلف اند، جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تولیدات داخلی، موارد حد به تاسی از ماده 
 اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخلی را طور ذیل در پروسه های تدارکاتی خویش، عملی نمایند:

 ( فیصد؛25. تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی؛)1

 ( فیصد؛14لی وشرکت های خارجی مقیم افغانستان در مقایسه  شرکت های خارجی غیر مقیم ).شرکت های داخ2

دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشند، در مقایسۀ سایر  (Joint Venture.شرکت های خارجی که شرکای داخلی )3
 ( فیصد5شرکت های خارجی)

 (فیصد.5وطلب داخلی وداو طلب خارجی مقیم افغانستان ).داو طلب داخلی زن در مقیاسه با دا4

ماده سوم قانون تدراکات است وداو طلب داخلی زن  3(این حکم، اشخاص حکمی مندرج جز 1.منظور از "داو طلب "در اجرای فقره )5
( فیصد 54ده و حد اقل )(این حکم عبارت از شخصی حکمی است که مالکیت و اسهام آن متعلق به زنان بو1فقره فقره ) 3مندرج جز 

 کارکنان آن متشکل از زنان باشد.

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

ً به منظور حمایت ازتولیدات داخلی جهت رشد اقتصادی ، افزایش میزان اشتغال وسرمایه گذاری،اداره تدارکات ملی حسب  عالتا
 ارایه میدارد:ضرورت،ازتولیدات داخلی تعریف آتی 

(فیصد طراحی 54تولیدات داخلی:در پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل مصرف نهای)جنس/محصول(اطالق میگردد که حد اقل)
 وپروسس ان در داخل کشور انجام شده باشد.

 با توجه به موارد فوق اداررت مکلف به رعایت مراتب آتی در پروسه های تدارکاتی میباشند:

ت تشویق افزایش مییزان اشتراک تولید کننده کان داخلی درمراحل تدار کات،درشرطنامه های خویش معیار حجم معامالت ساالنه .اداره جه1
بعوار یا را برای آنان درنظر نگرفته، بلکه میزان توانای تولید ماهانه/ربعوار/ یا سالالنه تولید کننده را باتوجه به میزان نیازمندی ماهانه/ر

 ش منحیث معیار  تجربه مشابه وی مد مد نظر قراردهند.ساالنه خوی

البته داوطلب )تولید کننده( مکلف به ارایه اسناد ومدارک مبنی بر ظرفیت تولید وعرضه اجناس ومحصوالت مورد نیازاداره در مطابقت به 
ت ارزیابی اسناد ومدارک فوق را مورد با میزان نیازمندی وکیفیت پروسس و تولید طی میعاد مشخص شده در شرطنامه اداره میباشد.هی

ارزیابی قرارداده ودرصورت لزوم وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واسناد الزم را در زمینه مطالبه وتحت غور وبررسی 
 قراردهد.

زند،درصورتیکه داوطلب در .داوطلبان مکلف اند جهت مستفید از امتیاز ترجیح داخلی،درآفرخویش نام ومرجع تولید اجناس را مشخص سا2
افر خویش  ازنام مرجع تولید اجناس ومحصوالت مورد نیاز مندرج شرطنامه متذکر نگردیده تطبیق ترجیح داخلی باالی آفر وی عملی 

 نمیباشد.

ری از ( ماده چهل هشتم قانون تدارکات،داوطلب جهت برخوردا 1فقره) 1(حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعایت جز 7.طبق فقره)3
ترجیح تدارکات از منابع داخلی مکلف اسناد مدارک وتصدیق نامه های الزم راارایه وهیت ارزیابی از صحت وسقم آن ازطریق مراجع 
ذیربط اطمینان حاصل نماید.درصورت عدم ارایه اسنادومدارک مطالبه شده با معلومات غیر واقعیاداوطلب  نه تنها از امتیازات ترجیح 

 گردیده،بلکه وفق ماده چهل و نهم قانون به پروسه محرومیت معرفی میگردد.داخلی مستفید ن

ً قراردادباوی عقدگردیده ،مکلف است اجناس مورد نیازرا ازمنابع داخلی طبق 4 (1) .داوطلب از امتیاز ترجیح داخلی مستفید وطبقا
ام قانون وطرزالعمل قرارداد در حصه وضع جریمه مشخصات ومندرجات قرارداد تهیه واکمال نماید،در غیر این صورت،اداره طبق احک

 تاخیر ،جبران نقض قرارداد،فسخ قرارداد،تطبیق جبران خساره ومعرفی به پروسه محرومیت اجراات به موقع دارد.
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 صفحه پایانی شرطنامه. ( 8شماره ) طرح تدارکات در بدل سرمایه گزاری ضمیمه :معیارات اضافی  .8

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

آفر( و با  قرارداد را به داوطلبیکه ترکیب آفرهای دارای نازلترین قیمت را ارائه نموده )یک قرارداد برای هر بیشتر از یکاداره 
 ، اعطا می نماید.را بر آورده نماید 4فقره مندرج ارزیابی بعدی  معیارهای

 :مکلف استاداره 

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

  ؛بخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)
 و روش اجرای آن طوریکه در آفر داوطلب پیشنهاد شده است. هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)

 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 ماده 8)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  0

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

  اهلیت داوطلب استفاده شوند:نباید در ارزیابی 

  توانایی مالی: -1

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

 نوعیت اسعار توانایی مالی  مقدار مبلغ مربوطه یقول اردو الت 

قطعات و جزوتام های  دریک الت
 یمرکز

2,084,205 
 افغانی

 نوت

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

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

  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.

تجربه کاری مشابه درتدارکات اجناس طور NPA/PPD/C22/1397)به متحد المال شماره ) داوطلبان مطابق(کار مشابه  )وتجربه  -2
 ذیل تعین ودرج اسناد داوطلبی میگردد:

:  نظر به حکم پنجم وجز دوم طرزالعمل تدارکات چنین تذکره رفته که در اجناس که قیمت تخمینی آن از شش ملیون تجاوز یاداشت

 .ساالنه را در شرطنامه ها مدنظر نگیریدننماید کار مشابه وحجم معامالت 

 

 نوعیت اسعار سال اخیر 14ت قراداد مشابه در خالل قیم تعداد مربوطه قول اردو الت شماره

1 

قطعات و جزوتام 
 یهای مرکز

 افغانی قابل تطبیق نیست یک قرارداد به حجم

 قابل تطبیق نیست ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

 نوت

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

  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.

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

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

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 معتبر که  ان: داوطلبت ساالنهحجم معامال-3
 ارایه نمایند. ذیل سال اخیر به شرح 1ل الدر خداوطلب حجم معامالت دوسال  حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشان دهد،

 نوعیت اسعار سال اخیر 5معامالت دوسال داوطلب در خالل حجم  مربوطه قول اردو الت شماره

 افغانی قابل تطبیق نیست قطعات و جزوتام های مرکز 1

( فیصد معیار های اهلیت را 44( فیصد و شریک اصلی حد اقل )25: برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل )نوت
( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. 144هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) تکمیل نماید. ارقام اهلیت

نمی عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته 
 شود.

( و 2(،)1یکه داوطلب برای اضافه تراز یک الت آفر ارایه می نماید، داوطلب مذکور باید معیارات فوق الذکر ارزیابی اهلیت شامل ): در صورت2نوت
 ( را برای مجموع الت های که آفر ارایه می نماید، تکمیل نماید.3)

معیار حجم معامالت ساالنه برای تولید کننده گان داخلی درنظر : جهت تشویق افزایش میزان اشتراک تولید کننده کان داخلی درمراحل تدارکات، 3نوت
خویش منحیث معیار  گرفته نشود، بلکه میزان توانای تولید ماهانه/ربعوار/ یا ساالنه تولید کننده را باتوجه به میزان نیازمندی ماهانه/ربعوار یا ساالنه 

 تجربه مشابه وی مد مد نظر قراردهند.

 ناشی از قرارداد از طریق مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان صورت میگیرد. : حل فصل منازعات4نوت

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

حسابات مالیاتی  داوطلب در آفرگشایی را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر گاه تصفیه روز قبل از دوره   تصفیه حسابات مالیاتی آخرین سند
 . جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم مالیه( را ارایه نماید
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 فورمه معلومات داوطلب 41فورمه اجناس/

 (JVمشترک ) شرکتفورمه معلومات شریک  42فورمه اجناس/

 فورمه تسلیمی آفر                  43فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند امارت اسالمیدر بیرون از  جدول قیمت برای اجناس وارداتی که                 40فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند امارت اسالمیبیرون از که در ای قبالً وارد شدهجدول قیمت برای اجناس  45فورمه اجناس/

 شده انداسالمی افغانستان ساخته  امارت اسالمیجدول قیمت برای اجناسیکه در                46فورمه اجناس/             

 جدول قیمت و تکمیل خدمات ضمنی  47فورمه اجناس/

 آفر: ضمانت بانکیتضمین  48فورمه اجناس/

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 49فورمه اجناس/

 اجازه نامه تولید کننده  14فورمه اجناس/

 مالکیت ذینفع.                   11فورم شماره 
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  فورمه معلومات داوطلب

 41فورمه اجناس/

 {5 شماره داوطلبی:

 {درج گردد تسلیمی آفرروز، ماه و سال } تاریخ:

 {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}صفحات 

 .  معلومات عمومی داوطلب1

 

 

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

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

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

 {سال راجسترداوطلب درج گردد}سال راجستر داوطلب:   1.4

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

1.6  
 مورد نماینده باصالحیت داوطلب  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 گرددنمبر تشخیصیه مالیه داوطلب }:  (TIN) داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   1.7

 

 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  درصورت شرکت های مشترک ، سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک در
 دستورالعمل برای داوطلبان؛  4ماده  1با بند 

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

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 
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 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در8

تعداد قرارداد ها }تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط  داوطلب در پنج سال اخیر:   241
 {حروف و ارقام درج گردد

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

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

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی }سال گذشته:  14اکمال عمده اجناس مشابه در جریان   240
 { تحویلی و اکمال تعهد شده را لست گردد

 مالی داوطلب.  معلومات 3

های تفتیش یا سایر معلومات بانکی همراه با  ضرر یا راپورو  های مالی یا بیالنس شیت یا حساب مفاد راپور  3.1
 لست مندرجات ذیل را ترتیب}اسناد مربوط یا ترکیبی  از اینها که نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس. 

 {داده کاپی های آن را ضمیمه کنید

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

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نام: 

 {آدرس نماینده با صالحیت درج گردد}آدرس: 

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

 {درج گردد ایمیل آدرس نماینده باصالحیت}ایمیل آدرس: 
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  مشترک داوطلب هر شریکه معلومات فورم

 48اجناس/ فورمه

این یادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکمیل نمودن فورمه در حین تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید شامل شرطنامه صادر شده 
 گردد.

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

  } شماره داوطلبی:

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

 {گرددشماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج }صفحات 
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 
1.
1  

 {نام قانونی داوطلب درج گردد}نام قانونی داوطلب: 

1.
2  

 {نام شریک شرکت های مشترک درج گردد}مشترک:  داوطلب ینام شرکا

1.
3  

 {کشوریکه در آن شرکت های مشترک راجستر شده است، درج گردد}مشترک:  داوطلب یاکشرراجستر 

1.
4  

 {سال راجستر شریک هر  شرکت های مشترک درج گردد} مشترک: ی داوطلباکشرسال راجستر هر 

1.
5  

آدرس شریک شرکت های }مشترک در کشوریکه راجستر شده است:  داوطلب یاکشر آدرس قانونی هر
 {مشترک را در کشوریکه راجستر شده، درج گردد

1.
6  

 معلومات نماینده باصالحیت شرکت های مشترک
 {صالحیت درج گردد نام نماینده با}نام: 

 {آدرس نماینده با صالحیت درج گردد}آدرس: 
 {درج گرددصالحیت  با هشماره های تلیفون و فکس نمایند}فکس:  شماره های تلیفون و

 {ایمیل آدرس درج گردد}ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :



1041یسال مال یره برابمخا استیآالت مطبعه ر نیماش ی( قلم مواد مصرف82وتدارک ) هیته  

27 
 

1.
7  

 {بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمائید}کاپی های اصلی اسناد ذیل ضمیمه میباشند 

  4ماده  2و  1فوق، درمطابقت با پاراگراف های بند های  1.2اساسنامه یا راجستر شرکت نامبرده در  
 . دستوراالعمل برای داوطلبان

 مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در استقاللیت اوطلب باشد، سند تثبیت صورتیکه نهاد دولتی د در
 مطابقت با قانون تجارت باشد
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 فورمه تسلیمی آفر

 43فورمه اجناس/

شده  تدارکاتی در تکمیل فورمه در وقت تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید در شرطنامه صادره این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار
 شامل گردد.

دستورالعمل برای مواد مربوطه  به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در صفحات ذیل این معلومات باید توسط داوطلبان در
 جدول مورد استفاده قرار گیرد. تهیه شده است در داوطلبان

 } شماره داوطلبی:

 {گرددروز، ماه و سال تسلیمی آفر درج } تاریخ:

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  شماره صفحه}صفحات 
 

 {درج گرددنام مکمل اداره }به:
 

 یم اینکه:امضا نموده ایم، اظهارمینمائمایان که در زیر این فورمه 

 نداریم؛ {درج گردد لزوم درصورت شماره و تاریخ صدور ضمیمه را}و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق  .1

توضیح    یک } ناس و خدمات ضمنی رانیازمندیهای اججدول مندرج در مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  کهمی نمائیم ما پیشنهاد  .2
 م؛اکمال مینمائی {مختصر در مورد اجناس و خدمات ضمنی درج گردد

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

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

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

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

دستورالعمل   20ماده  2، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ .5
 اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛ برای داوطلبان

، بخاطر اجرای ادقراردمومی شرایط ع 18و ماده  دستورالعمل برای داوطلبان 44ماده مطابقت با  تضمین اجراء را در کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

ملیت داوطلب را بشمول ملیت شرکای شامل } قراردادیان فرعی یا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعیت کشورهای واجد شرایط بشمولما  .7
 می باشیم.{درج گرددتهیه کننده گان داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردادیان فرعی و 

 ، هیچ نوع تضاد منافع نداریم؛ دستورالعمل برای داوطلبان  4ماده  2ما، مطابق بند  .8

دستورالعمل برای  4 ماده 3مطابقت با بند  ، دراسالمی افغانستان امارت اسالمی ، تحت قوانینتهیه کننده گان وو قراردیان فرعی  شرکاشرکت ما، بشمول  .9
 اسالمی افغانستان غیر واجد شرایط شناخته نشده ایم؛ امارت اسالمیدولت از طرف داوطلبان 

 .نیست و یا هر آفر دریافت شده دیگر ارائه شده قیمت نازلترین یآفر دارامکلف به قبولی  که ادارهما میدانیم   .11
 

 {نام مکمل شخص با صالحیت که فورمه تسلیمی آفر را  امضا مینماید، درج گردد}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 ماده با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 40اجناس/ فورمه

       شماره داوطلبی:

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

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

 {هر صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد شماره}صفحات 

1041( قلم مواد مصرفی ماشین آالت مطبعه ریاست مخاره برای سال مالی82تهیه وتدارک )  

1 2 3 4 5 6 7 

شماره
 

 توضیح اجناس
 

شور منبع
ک

 

 واحد قیاسی
مقدار 
 ضرورت

 

 عددقیمت فی 
 

 
 قیمت مجموعی حد اکثر

2*5=9 

اورجینال حد اقل معیاد استفاده برای دوسرال سراخت پرماشین ترمل اصلی دیلو 1

 کمپنی جرمنی هاید لبرگ همچوو یا معادل آن

 
 لیتر

1000  

 

 چینایی همچویا معادل آنA4کاغذ ترس  2
 

  100 گده
 

 ترمل ساخت کشور جرمنی همچویا معادل آنCTPفلتر 3
 

  30 عدد
 

 معادل آنشینر برای جال دادن ترس ساخت کشور چین همچو ویا  0
 

  10 لیتر
 

(سانتی متر 021گریس مخصوص برای ماشین های صحافی قطعی خورد ) 5

 متحده عربی همچوویا معادل آنمعکب ساخت کشور امارات 

 
 قطعی

10  
 

 مبالیل جرمنی برای ماشینهای هایدالبرگ همچوویا معادل آن. 6
 

  200 قطعی
 

 معادل آن.همچوویا 64GBفلش اصلی کینگ استون امریکایی  7
 

  10 عدد
 

 پان همچوویامعادل آن.هیدرولیک ساخت کشور جا 8
 

  45 لیتر
 

 آنتیزاب برای ماشین ها ساخت کشور ترکیه همچوویا معادل  9
 

  30 لیتر
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(دوسال برای 2سپرسکای ساخت کشور امریکامعیاد )سی دی انتی ویروس کا 14

 دو پایه کمپوتر همچو ویا معادل آن

 
 حلقه 

20  
 

 سرش ایلفی کالن چینایی همچو ویا معاد آن  11
 

  14 جوره
 

گریس مخصوص برای ماشین شش رنگ ساخت کشور جرمنی همچو ویا  12

 معادل آن

 
 عدد

25  
 

اصررلی اورجینررال جاپرران   MP-9001دیلررو پرماشررین فوتررو کرراپی کررالن ریکررو  13

 ویا معادل آن 

 
 پاکت

25  
 

  ان همچو ویا معادل آن \رنگه ساخت کشور جا  5500پرنت هید پرنتر 10
  20 سیت

 

 پان همچو ویا معادل آنجا MX 7500پی شارپ رنگه تونر ماشین فوتوکا 15
 

  30 سیت
 

جاپران ویرا همچرو معرادل  MX  7500پ رنگره شرار دیلو پرماشین فوتو کاپی 16

 آن

 
 پاکت

10  
 

 ماسک وطنی همچو ویا معادل آن  17
 

  300 عدد
 

  دستکش استین کالن پالستیکی چینایی همچو ویا معادل آن 18
  100 جوره

 

  دستکش تکه یی پالستیکی چینایی همچو ویا معادل آن 19
  100 جوره

 

  مایع ظرف شویی چینایی همچو ویا معادل آن 24
  100 بوتل

 

سرراخت کشررور جاپرران همچررو ویررا MS-M464رنررگ ماشررین فوتوکرراپی شررارپ  21

 معادل آن

 
 قطعی

20  
 

ساخت کشور جاپان همچو ویا  MS-M464دیلو پر ماشین فوتوکاپی شارپ  22

 معادل آن. 

 
 پاکت

5  
 

  خشک کننده رنگ افست )کمپاوند( ساخت کشور چین همچو ویا معادل آن. 23
  20 قطعی

 

  مبالین ایرانی  20
  200 لیتر

 

  مارکر به رنگ های متخلف چینایی همچو معادل آن 25
  20 قطعی

 



1041یسال مال یره برابمخا استیآالت مطبعه ر نیماش ی( قلم مواد مصرف82وتدارک ) هیته  

31 
 

  مواد ضد زنگ ماشین تیز کاری ساخت کشور چین همچو ویا معادل آن . 26
  60 لیتر

 

ساخت کشور جاپان MX-7040N دیلو پر ماشین فوتوکاپی شارپ رنگه 27

 همچو ویا معادل آن

 
 پاکت

5  
 

ساخت کشور جاپان همچو MX-7040Nپی شارپ رنگه  تونر ماشین فوتوکا 28

 ویا معادل آن

 
 سیت

10  
 

 قیمت مجموعی حد اکثر به حروف :           
 

 {نام داوطلب درج گردد}نام داوطلب : 
 {امضای شخصی که آفر را امضا مینماید، درج گردد}امضای داوطلب:   
تاریخ درج گردد}تاریخ :  
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 تضمین آفر: ضمانت بانکی

 42فورمه اجناس/

 { شماره داوطلبی:

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

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

 {شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گردد}صفحات 
 

 {صادر گردد مندرجاین فورمه ضمانت بانکی برای تضمین آفر باید توسط یک بانک راجستر شده در مطابقت با رهنمودهای }

 {درج گرددنام بانک }ما: 

 {نام و آدرس مکمل اداره درج گردد}ذینفع: 

 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 

شماره اعالن }شماره  تدارکاتتحت اعالن  {درج گردد نام قرارداد}خود برای اجرای  منبعد به نام "داوطلب" آفر {،نام مکمل داوطلب درج گردد}که  یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکات

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

 را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}، مبلغ مجموعی بدون تعللصورت قطعی تعهد میسپاریم که به بدینوسیله  {نام بانک درج گردد}براساس درخواست داوطلب، ما 
 در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما 

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

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

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

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

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

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانطبق قرارداد امضای  تضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت  (6)

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

 {تاریخ ختم آفر درج گردد} تمدید مدت اعتبار آفر

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

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

 
 {درج گردد مسئول مربوطامضای }امضا: 

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

 49فورمه اجناس/

   شماره داوطلبی:

                                                           { 

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

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

 {شماره صفحه  و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
 

 {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.  شرایط شما، آفرما میدانیم که، طبق 

 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 }

 معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب ارائه (1)

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

 جدول قیمت های ارائه شده در آفرز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در انکار داوطلب ا (3)

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

 .هم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برندهفرا (5)

در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده این اظهار نامه تضمین آفر 
 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 گرددروز، ماه و سا}تاریخ: 

 {مهر گردد}مهر :  
 

 {گرد آفر را ارائه آفر باید به نام تمام شرکا مشترک، این اظهار نامه تضمین یادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه تولید کننده

 14اجناس/ فورمه

 5 شماره داوطلبی:

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو شماره صفحه }صفحات 
 

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}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  {و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد

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

 {تولید کننده درج گرددامضا نماینده با صالحیت }امضا: 

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

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه: 

 {نام مکمل داوطلب درج گردد}امضا از جانب: 

 {تاریخ امضا درج گردد}تاریخ: 
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 فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع

 11فورم اجناس/ 

 الف( هدایات:

 آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است. این فورم جهت جمع -1
 داوطلب )رئیس یا معاون آن( مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید.  -2
پری  در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانهو یا کنسرسیوم  (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترک ) -3

 نمایند.
 قراردادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد. -4
 در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد. -5
شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا باالی وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و تسلط   طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ -6

متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم و غیر مستقیم، داشته باشد بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، 
 کلی یا جزئی در شخص حکمی کنترول و یا در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.

 فورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی )داوطلب برنده(  در ویب سایت ادارۀ تدارکات ملی توأم با قرارداد نشر می گردد. -7
 فورم به مراجع ذیصالح ارجاع می گردد.این  -8

 ب( هویت شرکت:

 نام شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

 شماره جواز فعالیت:

  

 مرجع صدور جواز فعالیت:

  

تاریخ صدور جواز 
 فعالیت:

  

 تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:

  

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

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

ره
ما

ش
 

 اسم
اسم 
 پدر

تخلص 
یا نام 
خانواد
 گی

شماره 
 تذکره

آدرس محل 
 سکونت

 شماره تماس
موقف 

وظیفوی در 
 شرکت

دارای 
سهام 

شرکت 
)طور 

مستقیم یا 
غیرمستقیم

 ) 
 بلی / نخیر

مقدار و 
 فیصدی سهام

دارای حق 
رأی در 
شرکت 

)مستقیم یا 
غیر 
 مستقیم(
بلی / 
 نخیر

دارای حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 
 غیرمستقیم(
 بلی / نخیر

فیصد مقدار
 ی

1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران: 

ره
ما

ش
 

اسم  اسم 
 پدر

تخلص 
یا نام 
خانواد
 گی

شماره 
 تذکره

آدرس محل 
 سکونت

موقف  شماره تماس
وظیفوی در 

 شرکت
)در 

صورتیکه 
قابل تطبیق 

 باشد(

دارای 
سهام 

شرکت 
)طور 

مستقیم یا 
غیرمستقیم

 ) 
 بلی / نخیر

مقدار و 
 فیصدی سهام

دارای حق 
رأی در 
شرکت 

)مستقیم یا 
غیر 
 مستقیم(
بلی / 
 نخیر

دارای حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 
 غیرمستقیم(
 بلی / نخیر

فیصد مقدار
 ی

1               
  

          

2               
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3               
  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:
 

ه 
ر
ما

ش
 

اسم  اسم 
 پدر

تخلص 
یا نام 
خانواد
 گی

شماره 
 تذکره

آدرس محل 
 سکونت

نوعیت  شماره تماس
 مالکیت ذینفع

موقف 
وظیفوی در 

 شرکت
)در 

صورتیکه 
قابل تطبیق 

 باشد(

دارای 
سهام 

شرکت 
)طور 

مستقیم یا 
غیرمستقیم 

در  -
صورتیکه 
قابل تطبیق 

 باشد(
 بلی / نخیر

مقدار و 
 فیصدی سهام

دارای حق 
رأی در 
شرکت 

)مستقیم یا 
غیر 
 مستقیم(
بلی / 
 نخیر

دارای حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 
 غیرمستقیم(
 بلی / نخیر

 مقدار

فیصد
 ی

1               
  

          

2               
  

          

3               
  

          

 ی( تعهد نامه:

شده، طبق احکام قوانین اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کامالً حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج 
 باشم.نافذه مسئول و جوابگو می 

 مهر و امضا: اسم:

 تاریخ: موقف:

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

 
 

 
 

 محتویاتفهرست 

 عنوان  

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .1

 تکمیل لست خدمات ضمنی و جدول .2

 مشخصات تخنیکی  .3

 نقشه های تخنیکی .0

آزمایشات و معاینات .5
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( قلم پرزه جات ماشین آالت مختلف النوع خیاطی ضرورت مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات 04تهیه وتدارک )
1041تکنالوژی ولوژستیک سال مالی   

ه 
ار

شم
 

توضیح 
 اجناس 

محل تحویل  واحد   کمیت    
 نهایی )مندرج

صفحه معلومات 
 داوطلبی(

 Inco))طبق  شرایط تجارت بین المللی  تاریخ تحویلی
terms 

اولین تاریخ 
 تسلیمی اجناس 

آخرین تاریخ 
 تسلیمی اجناس

 

تاریخ تحویلی 
پیشنهاد شده توسط  

توسط داوطلب }
داوطلب خانه پری 

 {گردد

1.  

وتدارک  هیته
( قلم مواد 82)

 نیماش یمصرف
آالت مطبعه 

مخاره  استیر
سال  یبرا
1041یمال  

 

جهتتتت معلومتتتات 
پیرامتتتتون کمیتتتتت 
جتتنس بتته جتتدول 
ارایتتته قیمتتتت هتتتا 

 مراجع گردد

 عدد

مطبعتتتتته دیپوهتتتتتای 
ریاستتتتتتت مختتتتتتابره 
واقتتتتتتتتع قرارگتتتتتتتتاه 
وزارت دفتتتاع ملتتتی 

 شش درک 

بعد از منظوری 
عقد قرارداد بر ای 

طی  ( ماه8مدت )
 یک قسط

بعد از منظوری عقد 
( 8ای مدت )قرارداد بر 

طی یک قسط ماه  
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 قابل تطبیق نیست :  تکمیل آن  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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مشخصات تخنیکی .1

 1041یسال مال یمخاره برا استیآالت مطبعه ر نیماش ی( قلم مواد مصرف82وتدارک ) هیته

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل اجرا 
 باشد(

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

شماره درج }
 {گردد

توضیحات خدمات }
 {دضمنی درج گرد

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

نام محل درج }
 {گردد

 {تاریخ تکمیل درج گردد}
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1 2 3 

 مشخصات عنوان و  مشخصات جنس شماره

سراخت کمپنری جرمنری هایرد لبررگ پرماشین ترمل اصلی اورجینال حد اقل معیاد اسرتفاده بررای دوسرال دیلو 1

 .همچوو یا معادل آن

شود .
رفته می

سلیم گ
ح وت

ر
ش
ی ت

ک
خنی

ت ت
عایده هی

شعبه 
ت معاینه نماینده 

ش )هی
زمای

ق و آ
ی دقی

س
ر
ز ب

شده بعد ا
رداد 

را
الم ق

اق
 

ن معیاد 
ریا

ج
ر
ک ماه د

ت ی
ر مد

ن د
ض آ

ف به تعوی
کل

ردد متعهد م
ر گ

ظاه
ت 

ی کیفی
س ب

جن
ستفاده 

ی ا
ر اثنا

ر د
اگ

شد.
ی با

رداد م
را

ق
 

 

 .چینایی همچویا معادل آنA4کاغذ ترس  2

 ترمل ساخت کشور جرمنی همچویا معادل آنCTPفلتر 3

 شینر برای جال دادن ترس ساخت کشور چین همچو ویا معادل آن 0

(سانتی متر معکب ساخت کشور امارات 021گریس مخصوص برای ماشین های صحافی قطعی خورد ) 5

 همچوویا معادل آن متحده عربی

 مبالیل جرمنی برای ماشینهای هایدالبرگ همچوویا معادل آن. 6

 همچوویا معادل آن.64GBفلش اصلی کینگ استون امریکایی  7

 .پان همچوویامعادل آن.هیدرولیک ساخت کشور جا 8

 .تیزاب برای ماشین ها ساخت کشور ترکیه همچوویا معادل آن 9

(دوسرال بررای دو پایره کمپروتر همچرو ویرا 2سپرسکای ساخت کشور امریکامعیراد )ویروس کاسی دی انتی  14

 .معادل آن

 .سرش ایلفی کالن چینایی همچو ویا معاد آن  11

.گریس مخصوص برای ماشین شش رنگ ساخت کشور جرمنی همچو ویا معادل آن 12  

 .اصلی اورجینال جاپان ویا معادل آن   MP-9001دیلو پرماشین فوتو کاپی کالن ریکو  13

 .ان همچو ویا معادل آن \رنگه ساخت کشور جا  5500پرنت هید پرنتر 10

 .پان همچو ویا معادل آنجا MX 7500پی شارپ رنگه تونر ماشین فوتوکا 15

 .جاپان ویا همچو معادل آن MX  7500پ رنگه شار دیلو پرماشین فوتو کاپی 16

.ماسک وطنی همچو ویا معادل آن  17  

 .دستکش استین کالن پالستیکی چینایی همچو ویا معادل آن 18

 .دستکش تکه یی پالستیکی چینایی همچو ویا معادل آن 19

 .مایع ظرف شویی چینایی همچو ویا معادل آن 24

 .ساخت کشور جاپان همچو ویا معادل آنMS-M464رنگ ماشین فوتوکاپی شارپ  21

 ساخت کشور جاپان همچو ویا معادل آن.  MS-M464دیلو پر ماشین فوتوکاپی شارپ  22

 خشک کننده رنگ افست )کمپاوند( ساخت کشور چین همچو ویا معادل آن. 23

 مبالین ایرانی  20
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 مارکر به رنگ های متخلف چینایی همچو معادل آن 25

چین همچو ویا معادل آن .مواد ضد زنگ ماشین تیز کاری ساخت کشور  26  

 ساخت کشور جاپان همچو ویا معادل آنMX-7040N دیلو پر ماشین فوتوکاپی شارپ رنگه 27

 ساخت کشور جاپان همچو ویا معادل آنMX-7040Nپی شارپ رنگه  تونر ماشین فوتوکا 28

 

 معاینات آزمایشات و

 و آزمایشات درج گردد معاینات لستآزمایشات و معاینات ذیل اجرا می گردند: 

 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  - تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس
 میگیرد.

  صورت میگیرد. تصدیقحین تسلیمی از نوعیت و کیفیت جنس  – تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس 

 سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد

همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحول دهی جنس صورت میگیرد.  
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 شرایط عمومی قراردادقسمت ششم: 

 تعریفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 اسالمی افغانستان است. امارت اسالمیدولت دولت:  -1

قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اکمال کننده و اداره است که شامل اسناد قرارداد به  -2
 شمول ضمایم، ملحقات و اسناد مربوط آن میباشد.

 نامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشد. تقرارداد: اسناد مندرج موافقاسناد  -3

موافقتنامه قرارداد  قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده است که در -4
 و یا تعدیل گردد. بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید مشخص گردیده و می تواند مطا

 روز تقویمیروز:  -5

خدمات ضمنی آن )در صورت موجودیت( توسط اکمال کننده  تکمیل: اکمال اجناس و -6
 در مطابقت با شرایط مندرج قرارداد.

اجناس: موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که اکمال کننده آن را تحت  -7
 شرایط این قرارداد برای اداره تهیه می نماید.

 ایط خاص قراردادشرنهادیست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق اداره:  -8
 تدارک می نماید.

خدمات متمم اجناس تحت این قرارداد مانند بیمه، نصب، آموزش و  خدمات ضمنی: -9
 حفظ و مراقبت ابتدائی و سایر مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد.

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره  -11
 اشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. با نظرد

قراردادی فرعی: شخص حقیقی و یا حکمی است که اکمال قسمتی از اجناس تحت  -11
خدمات ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون یا اجرای بخش از  این تدارکات

 و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.

احکام قانون و طرزالعمل کننده: شخص حقیقی یا حکمی است که طبق اکمال  -12
 تدارکات با وی عقد قراداد گردیده باشد.

مشخص می  شرایط خاص قرارداد: محل که در اجناس تدارک شدهمحل تسلیمی  -13
 گردد.

 
 اسناد قرارداد -2ماده 

 

قرارداد و ضمایم آن که مرتبط، متمم و مبین اسناد قرارداد می  دهنده تمام اسناد تشکیل 2.1
موافقتنامه قرارداد ذکر می و ترتیب تقدم آن ها در باشد، الزم و ملزوم یکدیگر بوده 

 گردد، منحیث یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

 تقلب و فساد  -3ماده 
ی در اداجبار و اغفال توسط قراردهرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد، تقلب، تبانی،  3.1

مراحل داوطلبی یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، میتواند با اطالع کتبی به 
قرارداد  روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ )14قراردادی در خالل مدت )

 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد  35ماده  1در روشنی بند 
 قابل تطبیق می باشد.  یط عمومی قراردادشرا

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

فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم  (1)
های جانب  غیرمناسب کارکردمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت یا غیر

 ارداد( را تحت تاثیر قرار دهد؛دیگر )کارمندان تدارکات یا مدیریت قر
تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا  (2)
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سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول 
 منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

ر داوطلبان و یا میان داوطلبان بیشتتبانی: عبارت از سازش میان دو یا  (3)
کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت و 

 قراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد؛ تاثیر
رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت : تهدید و یا ضرر اجبار (4)

قراردادن اعمال آنان به  قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر
 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 -0ماده 
 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    4.1

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

شرایط وجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1
مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض  خاص قرارداد

 نباشد؛

این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی در  -2
 ه صورت می گیرد.  استفاد، 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 
 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی و 

 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 

 از جانبین، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده لطمه وارد نماید 
  را مجاز نمی سازد. تداوم نقض قرارداد 

تحت این قرارداد کتبی  یا جبران خسارهالحیت 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

، شودشرایط این قرارداد ممنوع یا ملغی یا غیر قابل تطبیق دانسته  یا هرگاه یکی از احکام
 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و این امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر 

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



1041یسال مال یره برابمخا استیآالت مطبعه ر نیماش ی( قلم مواد مصرف82وتدارک ) هیته  

45 
 

شرایط  ملی ترتیب میگردد. در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در
ه، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه مشخص گردیدخاص قرارداد 

آن نیز ضم یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترت
 قرارداد میگردد، 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 هرگاه  6.1
بصورت 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، 

 وده نمی تواند. یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نم

واجد شرایط  -7ماده 
 بودن

تابعیت هر کشور واجد شرایط را داشته اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1
باشند. اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا 

د، اتباع همان کشور در آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نماین
 محسوب 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 ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی پروسس شده و ی
  آن تغییر نموده باشد. 

 اطالعیه ها  -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  8.2
 تاریخ تسلیمی و تاریخ اعتبار همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. 

 قانون نافذ -9ماده 
اسالمی افغانستان بوده و تفسیر آن نیز در  امارت اسالمیاین قرارداد تابع قوانین  9.1

 اسالمی افغانستان صورت میگیرد.  امارت اسالمیروشنی قوانین 

 حل منازعات  -14ماده 
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و  14.1

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااختالفات ناشی از این قرارداد با استفاده از مذ

حل منازعه یا اختالفات توسط مشورۀ دوجانبه  ( روز جانبین در28هرگاه در خالل ) 14.2
 شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج به نتیجه نرسند، 
 ارجاع میگردد. 

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 14.3

مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طرفین به اجرای وجایب  -1
 طوردیگری موافقه نمایند؛ و

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

تفتیش و  -11ماده 
بررسی ها توسط 

 حکومت

اکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و  11.1
قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

از تفیتش و بررسی دولت از جانب  یاکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیر
قراردادی مطابق ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ 
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 قرارداد می گردد. 

 حدود اکماالت -12ماده 
 مشخص می شود.  جدول نیازمندیهااجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در  12.1

تحویل و اسناد  -13ماده 
 مربوط

جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1
صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و  قرارداد شرایط عمومی  33ماده  1با رعایت بند 

مشخص  شرایط خاص قراردادسایر اسناد که توسط اکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در 
 میگردد. 

های مسوولیت  -10ماده 
 اکمال کننده

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

 می نماید. 

 قیمت قرارداد -15ماده 
کننده  آفر اکمالو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت  پرداخت ها به اجناس 15.1

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

 شرایط پرداخت -16ماده 
شرایط هرگونه پیش پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشد(، طبق  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورت میگیرد.  خاص قرارداد

اکمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان  16.2
دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره 

 ارائه می نماید.  

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت 34پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ) 16.3
قراردادی توسط اداره، صورت میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون 

 تدارکات تطبیق می گردد.  

پرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر  16.4
 طور دیگر تذکر رفته باشد. حه معلومات داوطلبی صفدر 

مندرج شرایط خاص 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 قرارداد نگردد، تک

 باشد. 

مالیات و  -17ماده 
 مکلفیت های گمرکی

اسالمی افغانستان ساخته شده باشد،  امارت اسالمیدر صورتیکه اجناس بیرون از  17.1
تمامی مالیات بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع 

اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده  امارت اسالمیمالیات که در خارج از 
 اکمال کننده می باشد. 

اسالمی افغانستان ساخته شده باشد،  امارت اسالمیصورتیکه اجناس در داخل در  17.2
مسؤلیت کلی پرداخت تمام مالیات، عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی 

 اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. 

تی، تخفیفات، اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه معافیت مالیا 17.3
 در کشورفرمایش دهنده، استفاده نماید.  پاداش ها یا امتیازات )در صورت موجودیت(

 تضمین اجرا -18ماده 
تذکر رفته، اکمال کننده باید شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص  14در مدت 
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 تهیه نماید.  ، شرایط خاص قراردادشده در 

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

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در تضمین اجرا  18.3
 یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرایط خاص قرارداد شکل مشخص شده 

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4
شرایط خاص  نده مسترد میگردد، مگراینکه درهرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال کن

 طور دیگر مشخص شده باشد.قرارداد 

حق چاپ و  -19ماده 
 نشر

حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که  19.1
توسط  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 -24ه ماد
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا  24.1

غیر مستقیم توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه 
 کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ
یا ختم 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 

شرایط   24ادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده کننده تعهد قرارد
 اخذ می نماید.  عمومی قرارداد

اداره نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات  دریافت شده از اکمال کننده را به  24.2
هر منظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده نماید. به همین ترتیب، اکمال 

اسناد، ارقام و یا سایر معلومات دریافت شده از اداره را به مقاصد غیر  کننده نباید همچو
 از اجرای این قرارداد، استفاده نماید.

 این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد: 2و  1مکلفیت های مندرج  بند  24.3

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

سوم که مکلف معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از جانب طرف  -4
 به رعایت محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

احکام این ماده نباید هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک  24.4
از جانبین را قبل از تاریخ قرارداد در ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن 

 تعدیل نماید.

 احکام این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.   24.5
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عقد قرارداد  -21ماده 
 فرعی

ً که باید اداره را اکمال کنند 21.1 در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد،  تبا
صورتیکه قبالً در آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی  در

د به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. قراردا
اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد 

 را متاثر نمی سازد. 

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

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره  24در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3
فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده  24صورت گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد باشد 
د فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد محسوب میگردد. در این صورت قراردا

 نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

مشخصات و  -22ماده 
 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

اجناس و خدمات قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد  -1
صورتیکه کدام  داشته باشند. درمطابقت جدول نیازمندیها  5قسمت  های مندرج

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

اکمال کننده می تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات،  -2
است و در اختیار وی اسناد که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده  مشخصات یا سایر

 قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

مطابقت به آنها تطبیق  در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه قرارداد در -3
میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

ده است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در مشخص گردی جدول نیازمندیها
  33کود ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 قابل اجرا می باشد.  شرایط عمومی قرارداد

و  بسته بندی -23ماده 
 اسناد

اسد شدن منظور جلوگیری از تخریب و یا فه اکمال کننده  طبق قرارداد، اجناس را ب 23.1
آن الی رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی می نماید. بسته بندی باید توانایی مقاومت در 
برابر گرما، سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. وزن 
و اندازه بسته بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی 

 دد.  تعیین گر

بسته بندی، عالمه گذاری و نوشته ها در داخل یا بیرون بسته ها باید با معیارات  23.2
و سایر  شرایط خاص قراردادخاص که در قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

 رهنمود های ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.  

 بیمه  -20ماده 
پولی که  واحدبا بصورت مکمل اجناس که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  24.1

، تخریب در مقابل مفقودی در –به آسانی قابل تبدیل از کشور واجد شرایط بوده 
 شرایط تجارت بین المللیجریان تولید، انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت با 

(Incoterms2010) مشخص  شرایط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در قابل
طوری دیگر ذکر شده  شرایط خاص قراردادشده است، بیمه شده باشد، مگر اینکه در 

 باشد. 

 انتقال  -25ماده 
 شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

(Incoterms2010) طور  شرایط خاص قراردادصورت میگیرد، مگر اینکه در



1041یسال مال یره برابمخا استیآالت مطبعه ر نیماش ی( قلم مواد مصرف82وتدارک ) هیته  

49 
 

 یگری تذکر رفته باشد.د

  -26ماده 
آزمایشات و 

 معاینات 

اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره، تمام آزمایشات و  26.1
درج شرایط خاص قرارداد  معاینات  اجناس و خدمات ضمنی مربوط را طوریکه در

 گردیده، انجام خواهد داد.

آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند در محالت مربوط اکمال کننده،  قراردادی  26.2
اسالمی  امارت اسالمیفرعی، در محل تحویل، مقصد نهایی و یا سایر محالت در داخل 

 3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  شرایط خاص قرارداداقغانستان که در  
مایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی این ماده در صورتیکه آز

فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به 
ترسیمات و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم 

 میگردد. 

  26.2 مادهآزمایشات و معاینات مندرج  اداره یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در 26.3
را خواهد داشت، مشروط براینکه اداره تمام مصارف مربوط به  شرایط عمومی قرارداد

 همچو حضور را متحمل شود. 

در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات باشد، با اطالعیه قبلی که  26.4
تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال محل و زمان انجام معاینه و آزمایش در آن 

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.

ج نبوده اما اداره میتواند از  اکمال کننده هر آزمایش و یا معاینه را که در قرارداد در 26.5
بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس با مشخصات تخنیکی و ستندرد های 
مندرج این قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام 
معاینات و آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات 

جایب وی تحت این وفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر و معاینات پیشر
قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره 

 صورت میگیرد. 

 نماید. می اکمال کننده راپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به اداره ارائه  26.6

اداره میتواند اجناس و یا پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد  26.7
و یا در مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و 
پرزه جات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس 

، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال با مشخصات مورد نیاز می باشد
کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از 

 جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید. 

اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و معاینه اجناس و پرزه جات آن،  26.8
این   6 نده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بندحضور اداره و یا نمای

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

 جریمه تاخیر  -27ماده 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا  27.1

تمام خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و 
طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های  قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم نهم 

فیصد  14قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه م
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فسخ  شرایط عمومی قرارداد  35قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 
 میگردد.  

 ورانتی -28ماده 
اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس جدید، غیر مستعمل و از جدید ترین مودلها  28.1

 می باشند، مگراینکه در طرح و مواد را شامل رمیباشد و اینکه آنها تمام بهسازی ها د
 قرارداد طور دیگری تصریح گردیده باشد. 

، اکمال شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2نظرداشت جز  عالوه برآن با در 28.2
کننده تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از اجراآت ، فروگذاری یا کتمان 
و یا نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در 

 مقصد نهایی، می باشد.  

ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد  12ورانتی باید برای مدت  28.3
ماه بعد از تاریخ حمل  18تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قراردادنهایی که در 

از بندر یا بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد 
 طور دیگر تذکر رفته باشد. ص قراردادشرایط خامگر اینکه در داشت. 

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد  2840
موجود مطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط 

 اکمال کننده را فراهم میسازد.  

شرایط خاص  کننده در مدت مندرجبه محض دریافت اطالع از نواقص، اکمال  28.5
 ، اجناس ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. قرارداد

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   شرایط خاص قرارداد

 دست میگیرد. این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.     روی

حق ثبت  -29ماده 
 اختراع

این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1
نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق 

توسط اکمال به موجود در معیاد قرارداد مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد 
 . یردمی پذشمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل 

آنجا  نصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاده اجناس در کشوریکه محل آن در -1
 واقع میباشد؛ و

 آنجا تولید شده اند فروش در هرکشوریکه اجناس در -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج این 
نباشد و یا در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای 
آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد 

 نمی گردد. 

این ماده،  1در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2
به طی مراحل و اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را اداره اکمال کننده 

را به یا دعوی بمنظور تسویه ادعا دعوی و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات 
 مصرف خود انجام می دهد. 

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به  28هرگاه اکمال کننده در مدت  29.3
اطالع اقدام خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و 

 مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 
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به درخواست اکمال و مذاکره را طی مراحل دعوی  اداره کمک های الزم به منظور  29.4
 کننده 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  29.5
تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در 

 معیاد قرارداد توسط اداره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  

 حدود مسوولیت -34ماده 
 سوء رفتار یا غفلت جرمی:به استثنای حاالت  34.1

کننده تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست اکمال  -1
دهی استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه 
را ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای 

 نگردد؛ منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل
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 ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای 

 ه تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  خسارجبران 

ن تغییر در قوانی -31ماده 
 و مقررات نافذه

 مدتبه استثنای اینکه در قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد، در صورتیکه بعد از  31.1
( روز قبل از تاریخ تسلیمی آفر قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد 28بیست و هشت )

اسالمی افغانستان باشد،  امارت اسالمیالمال یا نظامنامه که دارای حیثیت قانونی در 
طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت  تعدیل گردیده باشد، تصویب، نشر، ملغی یا

وارد میگردد. علی  در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، قرارداد گردد، تغییرات معادل
ر نظر الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده د

 . گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود

حاالت  -32ماده 
 Forceغیرمترقبه )

Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم  32.1
 استرداد تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در این ماده عبارت از واقعات یا Force Majeureاز حاالت غیر مترقبه ) هدف 32.2
شرایط خارج از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی 
 از غفلت و بی پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های جنگ ها یا انقالبات، آتش 
 قرنطین، تحریم حمل و نقل بوده می تواند. 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی  3243
با ذکر دالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان 
ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غیرمترقبه نباشد را جستجو 

 ه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. می نماید. مگر اینک

دستور تغییر   - 33ماده 
 و 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: 

ترسیمات، دیزاین، طرح ها یا مشخصات، در صورتیکه اجناس تحت این قرارداد در  -1
 صرف برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 باید تهیه گردد. کننده خدمات ضمنی که توسط اکمال -4
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در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد  33.2
ز برای اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در نیا

قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر 
روز بعد از تاریخ در  28گونه در خواست تعدیل توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 

 مال کننده صورت میگیرد. یافت دستور تغییر توسط اک

قیم خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین  33.3
قرارداد، موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات 

 مشابه برای سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیالت توسط  33.4
 طرفین معتبر می باشد. 

تعدیل میعاد  -30ماده 
 قرارداد 

هرگاه در میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم  3041
  13توانایی وی در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

تآخیر و  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل شرایط عمومی قرارداد
ت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام صوردالیل آن اطالع می دهد. در

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمقانون تدارکات و حکم نو

، تاخیر توسط  شرایط عمومی قرارداد  32به استثنای حاالت غیر مترقبه، مندرج ماده  34.2
مه تآخیر در اد، منجر به وضع جریداکمال کننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در  شرایط عمومی قرارداد  26مطابقت با ماده 
 این ماده تعدیل گردیده باشد.    1مطابقت با بند 

ختم و فسخ  -35ماده 
 قرارداد

 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال  -1
 کننده قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید. 

بخش یا تمام اجناس در مدت یک هرگاه اکمال کننده موفق به تحویلی  (1)
شرایط عمومی   34مندرج قرارداد یا در مدت تمدید شده آن طبق ماده

 ، نگردد.  قرارداد
گاه اکمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد؛ هر (2)

 یا
هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا  (3)

شرایط عمومی  3اجرای قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 
 زده باشد.  قرارداد 

شرایط عمومی  35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2
، اکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می قرارداد
اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ در صورت فسخ قسمی قرارداد باشد. 

 نشده قرارداد می باشد.

 فسخ به سبب افالس 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.

 فسخ یک جانبه توسط اداره 35.2

ً یا کالً فسخ نماید.  -1 اداره میتواند با ارسال اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را قسما
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ید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار اطالعیه با
 فسخ قرارداد، باشد.  

 ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2
مطابق شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره 

 ل را انتخاب می نماید:یکی از موارد ذی

 تحویل و تکمیل هر بخش در مطابقت با شرایط و قیم قرارداد؛ و یا (1)

انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای  (2)
اجناس و خدمات ضمنی که قسماً تکمیل و مواد و بخش هائیکه قبالً توسط اکمال 

 کننده تهیه شده است.

 واگذاری -36ماده 
ً واگذار کرده  اداره 36.1 و اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسما

 سب شده باشد.قبلی جانب دیگرکاینکه موافقه نمیتوانند، مگر 

 منع صادرات -37ماده 
در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  3741

یت وضع شده در داسالمی افغانستان و یا محدو امارت اسالمیصادرات متوجه اداره، 
 اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشااستفاده از تجهیزات، اجن

اکمال  دات مندرج قرارداد را سلب نمایدتوانائی اکمال کننده در ایفای تعه وضع گردد و
اکمال کننده شواهد  براینکه سازد، مشروطکننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می 

   مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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 خاص قراردادشرایط   -قسمت هفتم 

  

ماده  شرایط عمومی 
 قرارداد

 ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد و تعدیالت

شرایط  1ماده  1بند  8جز 
 عمومی قرارداد

 ا.اا.دفاع ملی.وزارت    ریاست تدارکاتنام اداره: 

 1ماده  1بند  13جز 
 شرایط عمومی قرارداد

  محل  پروژه/مقصد نهایی عبارت اند از:

جنس متذکره بعد از منظوری عقد قرارداد طبق مشخصات در ظرف دو ماه محل مقصد نهائی  -1
به داخل )یک قسط( به دیپو های ریاست مخابره واقع مطبعه ریاست مخابره قرارگاه وزارت دفاع 

 ملی از متعهد اخذ میگردد.

شرایط  4ماده  2بند  1جز 
 عمومی قرارداد

ین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده معانی اصطالحات شرایط تجارتی ب
حقوق و وجایب طرفین تحت آن  است. در صورتیکه معنی یک اصطالح شرایط تجارتی و

{  DDPتصریح نگردیده باشد، توسط } (Inco terms) المللیشرایط تجارت بین  مانند
 تصریح میگردد.

شرایط  4ماده  2بند  2جز 
 عمومی قرارداد

 DDP میباشد.( Incotermsاصطالحات تجارت بین المللی )ویرایش 

شرایط  5ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 می باشد.   یا پشتو دریزبان قرارداد: 

 

شرایط  8ماده 1بند 
 عمومی قرارداد

 برای اطالعیه ها، آدرس اداره تدارکاتی درج گردد:

 آمریت تدارکات اجناس  توجه:

 دفاع ملی ریاست تداکات وزارت –  آدرس:

 4242612479 شماره تماس: 

 شهر: کابل 

 کشور: افغانستان

شرایط  14ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

طور ذیل خواهد  عمومی قرارداد شرایط 14ماده  2طرزالعمل حکمیت در مطابقت به بند 
 بود:

 اسالمی افغانستان: امارت اسالمیقراردادها با اکمال کننده داخلی    -1

اسالمی افغانستان باشد،  امارتدر 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.

دم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق در صورت ع
 موضوع به محکمه ذیصالح راجع میگردد. 
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شرایط  13ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 جزئیات انتقال و سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه میگردد عبارت اند از:  

 میباشد.بدوش متعهد طبق شرایط جنس مورد ضرورت  رسانیدن

شرایط  15ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

نمی "قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل 
 .باشد

شرایط  16ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

   پرداخت ها بشکل ذیل صورت میگیرد:

(ازطریتتتق متتتدیریت متتتالی 9(دیپتتتوی مربوطتتته بعتتتد ازترتیتتتب نمتتتودن فتتتورم )م2پتتتول متعهتتتد برویتتتت فتتتورم) 

ریاستتتت  مختتتابره بتتته سلستتتله ریاستتتت محتتتترم متتتالی وبودجتتته وزارت دفتتتاع ملتتتی بعتتتد از ختتتتم تمتتتام مکلفیتتتت 

 قراردادی اجرا میگردد. 

شرایط  16ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

}قابل بپردازد  تکتانهمیعاد تاخیر پرداخت بعد از اینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده 
 تطبیق نیست{. 

 }قابل تطبیق نیست{.نرخ جبرانی قابل اجراء 

شرایط  18ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 {الزم است}تضمین اجراء 

 می باشد.   قرارداد  % فیصد از قیمت مجموعی7مبلغ تضمین اجراء 

شرایط  18ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

ویا سایر اسعار که به آسانی قابلیت تبادله را داشته افغانی   تضمین اجراء به واحد پولی
 می باشد.   باشند،

 ارائه می گردد.  بانک گرنتیتضمین اجراء به شکل 

شرایط  18ماده  4بند 
 عمومی قرارداد

( روز بعد از تکمیل تعهدات 28تضمین اجرا در خالل مدت ) :}استرداد تضمین اجراء
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

شرایط  24ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 مسوولیت انتقال اجناس، پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللی
(Incoterms)  مسئولیت قراردادی ، رسانیدن جنس به   -باشد.مشخص شده است، می

 میباشد  DDPمقصد نهایی )

شرایط  25ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 (Incoterm- DDP) مسوولیت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بین المللی
 مشخص شده است، می باشد. 
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شرایط  26ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 .می باشد { و معاینه آزمایش
 هئیت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش ذیل را انجام خواهند داد. .تفتیش و معاینات:

هیت در  زمان تخلیه معاینه و تحویل دهی جنس از نوعیت ،کمیت و کیفیت جنس طبق 
 مشخصات شرطنامه ومقاوله نامه مسولیت دارد  

  دولت به دوش متعهد می باشد.همه رسومات دولتی مطابق به قانون 

  در پاکی و صفائی محل توزیع، عدم موجودیت اجناس غیر ضروری در محل
توزیع و تعیین محل مناسب جهت توزیع مواد شامل قرارداد، متعهد توجه جدی 
داشته باشد. در صورت مالحظه موارد فوق که به دلیل آن به قطعات ضرر 

 نی صورت می گیرد.متصور باشد، با قراردادی برخورد قانو

  قراردادی مکلفیت دارد تا تمام پرسونل فنی خود را از مقررات موضوعه نظامی
آگاه سازد تا به همه قوانین نظامی وفادار بوده، از بروز حوادث غیر مترقبه، 
تهدیدات و حریق جلوگیری بعمل آید؛ در غیر آن در صورت بروز همچو حوادث 

 جبران می گردد.همه خسارات وارده باالی متعهد 
 حین تسلیمی جنس از نوعیت و کیفیت جنس صورت میگیرد. -  تفتیش بصری اجناس

 حین تسلیمی مواد از تکمیل مقدار جنس به  - تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس
 مالحظه سند فرمایش صورت میگیرد.

   حین تسلیمی از نوعیت و کیفیت جنس  –تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس
 صورت میگیرد. تصدیق

سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی 
 بودن اجناس اطمینان دهد

همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحول دهی  
 جنس صورت میگیرد. 

شرایط  26ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

 راه اندازی میگردد.  محل تحویلی جنس و معاینه در آزمایش

شرایط  27ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 

{ در مقابل هر روز تاخیر  (قرارداد عقد شدهفیصد قیمت مجموعی  4.1جریمه تآخیر }
 میباشد.  

 

می { ( قرارداد عقد شدهمجموعی  قیمت  فیصد  14 –ده }حد اکثر مبلغ جریمه تآخیر 
 ..باشد

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

شرایط  28ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

 ضرورت نمیباشد.  : مدت اعتبار ورانتی

شرایط  28ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

 اکمال نماید . و( تعویض درمدت یک ماه در جریان قرارداد)تعویض  مدت زمان
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1-  

  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -2

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11فورمه اجناس/

 موافقتنامه قرارداد   12فورمه اجناس/

 فورم تضمین اجراء   13فورمه اجناس/

 فورم تضمین پیش پرداخت   14فورمه اجناس/
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1نامه قبولی آفر
 

11اجناس/ فورم  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

}نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{ به:  

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:  

نامه قبولی آفر به تاسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب این 
}نام پروژه یا برای تدارک  شما}تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ آن اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ 

طوریکه درمطابقت با دستورالعمل  }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{،به قیمت قطعی مجموعی مبلغ قرارداد را بنویسید{، 
 برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

ر مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و ( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، د14لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )
طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در 

شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون 
تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد: تدارکات،  

}نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید{مشخصات تدارکات/ قرارداد:   

}شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{شمارۀ تشخیصیه تدارکات:   

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

}نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{نوعیت تضمین اجرای قرارداد:   

}مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{مقدار تضمین اجرای قرارداد:   

رداد را بنویسید.{}تاریخ و ساعت عقد قرازمان عقد قرارداد:   

}محل عقد قرارداد را بنویسید.{مکان عقد قرارداد:   

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

                                                 

 
1
طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم  پنجم( حکم هشتاد و 1طبق فقره )  

میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه 

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

یون تدارکات ملی باشد، بعد از ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیس

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

 18اجناس/ فورمه

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

 {  میانروز، ماه و سال درج گردد}این موافقتنامه قرارداد به تاریخ 

 و اسالمی افغانستان که منبعد بنام اداره یاد می شود امارت اسالمی{ نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد} (1)

{ که دفتر مرکزی آن اکمال کننده درج گرددنام کشور }کت ثبت شده تحت قوانین { که شرنام اکمال کننده درج گردد} (2)

 منبعد بنام "اکمال کننده" یاد میشود، عقد گردیده است. {آدرس اکمال کننده درج گردد}

آفر داوطلب  {اجناس و خدمات ضمنی درج گردد جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 
که  {قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با اسعار مشخصه در قرارداد درج گردد}برنده را برای تدارک اجناس فوق به مبلغ 

 منبعد بنام "قیمت قرارداد" یاد میشود، قبول نموده است. 

 این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مینماید:
همان معنی را افاده می نمایند که در شرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته در این موافقتنامه، کلمات و اصطالحات  -1

 شده است.

اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط  -2

 میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 نیازمندیهای تخنیکی )به شمول جدول نیازمندیها و مشخصات تخنیکی( (4)

 آفراکمال کننده و جدول های اصلی قیمت  (5)

 اطالعیه اعطاء توسط اداره (6)

 {هرگونه اسناد دیگر عالوه گردد}  (7)

سازگاری میان اسناد این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم   -3

 قرارداد، ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

در مقابل پرداخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر   -0

 نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

می نماید که قیمت قرارداد و یا سایر مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه اداره تعهد  -5

 خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

ی افغانستان بوده و سر از اسالم امارت اسالمیبدینوسیله جانبین تصدیق مینمایند که این موافقتنامه در مطابقت با قوانین 
 قابل اعتبار می باشد.  {روز، ماه و سال درج گردد}تاریخ فوق الی تاریخ 

 به نماینده گی از اداره:
 {اسم درج گردد}اسم: 

 { امضای مقام ذیصالح}امضاء: 
 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 
 

 نماینده گی از اکمال کننده: ازطرف و به
 {اسم درج گردد}اسم: 

 {عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: }
 {امضای مقام ذیصالح}امضاء: 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضورداشت 
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

 {ارائه شده خانه پری می نمایدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود }

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

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و عنوان داوطلبی : 

 {اسم بانک درج گردد}اسم بانک: 

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {شماره تضمین اجرا درج گردد} شمارۀ تضمین اجراء:

منبعد بنام "اکمال کننده" یاد می شود، قرارداد شماره {، که نام مکمل اکمال کننده درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  
{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما سال درج گردد روز، ماه و}مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}

 { عقد می نماید. خدمات ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و } اکمال بمنظور 

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم می باشد. 

را بمجرد دریافت { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}به درخواست اکمال کننده، تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 
تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضای کتبی شما که نشان دهنده 

  تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 
 شود.  از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده

 )الف( آن میباشد. 24ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 }امضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{

 

 {بانک مهر}

 

    {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین
 10اجناس/ فورمه

 {درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمایدبه اساس }
 {روز، ماه و سال  تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و عنوان داوطلبی : 
 {اسم بانک درج گردد}اسم بانک: 

 {ورق رسمی بانک استفاده گردد}
 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {شماره تضمین پیش پرداخت درج گردد}شماره تضمین پیش پرداخت: 
منبعد بنام "اکمال کننده" یاد می  {، کهنام و آدرس مکمل اکمال کننده درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور روز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { قرارداد درج گردد شماره}شود، قرارداد شماره 
 {عقد نماید. توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد}اکمال 

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.  
را بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}به درخواست اکمال کننده، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

  اشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.نشان دهنده تخطی قراردادی ن
اعتبار و قابل اجرا  {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده 

 می باشد.  
 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 785شره شماره این تضمین تابع مقرره منت

 {امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد}
 بانک{ }مهر

 

 

 

 

 
 

 "سلطانی" آغا مایل   :  کننده ترتیب

 

 ها: شرطنامه تائید موظف هیت
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