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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

 ساحه -1ماد  

 داتطلبی

ضمنی خاماا  ت اجناس به منظور ااارک شرطنامه رااین  دار ا 1.1

 ،. نامصادر مینمایا نیازمندیهاجدول  5قسمت منارج 

این داتطلبی ت اعااد بخش ها به شمول نام ت نمبر  نمبراشخیصیه

 . درج می باشامعلومات داوطلبی  هصفح دراشخیصیه هربخش 

   شرطنامه این در

ماننا انجام اراباطاا طور احریری به معنی  "وتبی"اصطالح  -1

وسط طرف مقابا ا یهمرا  با اسناد دریا ت کس، ایمیا ت الکس 

 می باشا؛

ع به عوض مفرد بکار در صورا لزتم مفرد به عوض جمع ت جم -2

 برد  می شود؛

 به معنی رت  اقویمی می باشا.  "رت " -3

مراحا امویا ادار ، تجو  وا ی برای امویا ااارواا به شمول  2.1 تجو  -2ماد  

برای  اعها شا  راا  تجو  مالی  یقسمتت اعها را پیشبرد آن 

صادر  منظور آنبه  قرارداد وه این شرطنامهاحت  موجهاادیاا 

   عبارا ا  هر نو  منابع پولیتجو .گیردبه وار می  گردیا  است

ا  بودجه ملی، عوایا اداراا ت  اختصاص داد  شا  برای اداراا

شروت های ت اصای های دتلتی، ومک ها ت قرضه های وه در اختیار 

 دتلت قرار گر ته انا می باشا. 

 ساد  -3ماد  

 ت اقلب

اصول  اردادی ت قراردادی  رعی مکلف استادار ، داتطلب، قر 3.1

رعایت  را داتطلبی ت اجرای قراردادعالی اخالقی را در مراحا 

ی مفاهم ذیا را ا اد  می ماینا. رتی این ملحوظ اصطالحاا آان

 نماینا  

 هب نهادپیشیا  دادن  ،دریا ت ،درخواستا    عبارا  ساد -1

صورا مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ار شیکه به صورا 

را احت ( )وارمناان ااارواا غیرمناسب واروردهای جانب دیگر

 . ااثیر قرار دها

هرگونه  رتگذاری به شمول وتمان حقایق وه اراکاب   اقلب -2

عمااً ت یا سهواً به منظور اغفال وارمناان ااارواا ت مایریت 

قرارداد جهت حصول منفعت مالی ت غیر مالی ت یا اجتناب ا  

 اجرای مکلفیت ها صورا گیرد. 

دت یا بیشتر داتطلبان ت یا   عبارا ا  سا ش میان ابانی -3

باست آتردن ادار  وه به منظور میان داتطلبان ت وارمناان 

 اعمال نادرستصا نامناسب به شمول احت ااثیرقراردادن امق

 سائرین طرح گردیا  باشا.

اهایا ت یا ضرر رسانیان به وارمناان عبارا ا    اجبار -0

ااارواا ت مایریت قرارداد ت یا سایر داتطلبان به منظور 

ا غیر ان به صورا مستقیم یاحت ااثیر قراردادن اعمال آن

 مستقیم می باشا.

اخریب، ازتیر، اغییر یا عبارا ا  اخالل ت موانع  ایجاد  -5

ت یا امور  وتمان اسناد ت اظهاراا نادرست در پرتسه ااارواا

 می باشا. نظارای مربوط

وه ای را برنا  داتطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطاادار   3.2

، اجبار ابانی ساد، اقلب، مراکب  مستقیمًا یا ا طریق نماینا 

می در مراحا داتطلبی گردیا  است لغو  وانعماخالل ت یا ایجاد 

 نمایا. 
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در ت اخالل ، اجبار ابانی، اقلب ادار  در صورا اراکاب  ساد، 3.3

، موضو  را در اسر  تقت به نا ادار اوسط وارممراحا ااارواا 

  ارجا  می نمایا. مراجع ذیربط 

در صورا اراکاب اعمال منارج یا قراردادی را داتطلب ادار   3.0

( ماد  چها ت نهم قانون ااارواا ا  اشتراک در مراحا 1 قر  )

 . نمایاااارواا محرتم می 

داتطلب، قراردادی ت قراردادی  رعی مکلف است،  مینه افتیش ت  3.5

 یادداشت ها ت سایراسناد مربوط به اسلیمی آ ر، حساباابررسی 

 راهم  موظف ا  جانب ادار  مفتشین اوسط  را اجرای قرارداد ت

 نمایا. 

 -0ماد  
 داتطلب

تاجا 

 شرایط

 

 رعایتبا  هروشوری را اابعیتمیتواننا شروای تی داتطلب ت  0.1

در ا. نداشته باش معلومات داوطلبی هحصف منارجمحاتدیت های 

ساون، ابعه ت  ،صورا وه داتطلب، قراردادی ت قراردادی  رعی

مطابق قوانین همان وشور  عالیت بود  ت یا یک وشور در ثبت  یا

 ، ابعه همان وشور محسوب می گردد. نمایا

 ادار با شروت یا شخص تابسته به آن وه اوسط  داتطلب هرگا  0.2

 اسنادطرح، مشخصاا، تسایر  هجهت انجام خاماا مشورای برای اهی

یا درگذشته  گماشته شا  درحال حاضر واا مورد نظرااار مربوط به

ااارواای  مراحارا درعین  یک آ ر یا  بیشتر ا  ت اراباط داشته

این  13مگراینکه آ رهای بایا طبق ماد  باشا ) ارائه نمود 

در صورا اضاد منا ع تاقع می گردد.  (مجا  باشا دستورالعما

 داتطلب  اقا اهلیت پنااشته می شود. اضاد منا ع،  تقو 

ت یا احت ادار  نمی اوانا قرارداد را با داتطلب محرتم شا   0.3

پرتسه ت احت   بان محرتم شا عقا نمایا. لست داتطلمحرتمیت پرتسه 

 قابا دریا ت می باشا. تیب سایت ادار  ااارواا ملی ا   محرتمیت

اضاد منا ع  وه می باشنااشبثاا دتلتی درصورای تاجا شرایط  0.0

 .نااشته باشنا

به شکا مکلف است شواها ت ماارک اثبیت اهلیت خویش را  داتطلب 0.5

، در غیر آن طبق هاایت قابا قبول ادار  باشا ارایه نمایا. وه

ااارواا اجرااا صورا می طر العما ( حکم چها ت پنجم 3 قر  )

 گیرد. 

 -5ماد  
ت اجناس 

  خاماا 

تاجا ضمنی 

 شرایط 

می اوانا س ت خاماا ضمنی احت این قرارداد اجنا ولیابع امن 5.1

 صفحه معلومات داوطلبیا  هر وشور مطابق مشخصاا ذور شا  در 

 باشا. 

ماشین آالا، مواد خام،   ،اشیا شاما ماد در این اصطالح اجناس  5.2

به شمول   هااسیساا صنعتی ت خاماا ضمنی مربوط اجهیزاا، اولیااا،

  خاماا بیمه، نصب، آمو ش ت حفظ ت مراقبت ابتاائی می گردد. 

استخراج، وشت، بارا ا  وشور است وه اجناس در آن بع اصطالح من 5.3

سایر   طی پرتسس شا  ت یا در نتیجه ساخت، پرتسس ت یات  اولیا

 باشا.  ماهیت اتلیه آن اغییر نمود مراحا صنعتی 
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 شرطنامه محتویاتب.  

 -6ماد  
های  بخش

 شرطنامه

 قسمتبود  ت در برگیرنا   3ت  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاتی  6.1

این  8های ذیا می باشا. امام ضمایم صادر  طبق ماد  

 . می باشنااین شرطنامه  ءجزستورالعما نیز د

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعما برای داتطلبان   1قسمت 

 معلوماا داتطلبی هصفح   2قسمت 

 ار یابی ت اهلیت هایمعیار   3قسمت 

  ورمه های داتطلبی   0قسمت 

 نیازمندیها : 3بخش 

 نیا منایها جاتل   5قسمت 

 قرارداد :2بخش 

 شرایط عمومی قرارداد  6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد  7قسمت 

 های قرارداد همر و  8قسمت 

 ا  شرطنامه نمی باشا.  بخشاعالن ااارواا  6.2

تقیمًا ا  ادار  ت یا مس در صورایکه شرطنامه ت ضمایم آن 6.3

اخذ  ذور شا ، معلومات داوطلبیصفحه طوری وه در  تیا  نماین

شرطنامه ت در ولیت هر نو  ومی ت واستی ئ، مسنگردیا  باشا

  ضمایم آن باتش ادار  نمی باشا. 

داتطلب بایا امام دستورالعما ها،  ورمه ها، شرایط ت مشخصاا  6.0

عام ارائه معلوماا یا اسناد  بررسی نمایا. منارج شرطنامه را

  شا  میتوانا. رد آ ر منتج به شرطنامه منارجخواست شا  در

 -7ماد  

اوضیح 

 شرطنامه

داتطلب می اوانا در مورد این شرطنامه معلوماا بیشتر را ا   7.1

 صفحه معلومات داوطلبیبصورا وتبی با اماس به آدرس منارج  ادار 

( رت  7مطالبه نمایا، مشرتط بر اینکه مطالبه متذور  حا اقا )

میعاد ختم قبا ا  ( رت  در داتطلبی مقیا 0در داتطلبی با  ت )

اسلیمی آ رها به ادار  مواصلت نمود  باشا. ادار  درخالل ماا 

( رت  اوضیح وتبی را به داتطلب ارسال می نمایا. نقا این 3)

اوضیح به امام داتطلبانیکه شرطنامه را دریا ت نمود  انا باتن 

 رسال میگردد. اذور منبع درخواست دهنا  ا

، اعایا شرطنامه را ال م مطالبه شا  ضیحباالثر او ادار هرگا   7.2

 20  ماد 2ت بنا  ااارواا طر العما کم سی امح باانا، با رعایت

 اجراآا می نمایا.  این دستورالعما

 پیرامون منارجاا شرطنامه، االاوجواب به س اوضیح ت به منظور 7.3

قبا ا داتطلبی  هاشتراک در جلسا، ا  داتطلب برای میتوان دار ا

دعوا  داوطلبیمعلومات  هصفح در منارجتقت  محا، ااریخ ت در

 نمایا. 
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داشته باشا، آنرا  صورایکه سوال ا  داتطلب اقاضا می شود اا در 7.0

جلسه قبا اری ( رت  قبا ا  ااریخ برگز3)بصورا احریری حا اقا 

  ا  داتطلبی به ادار  اسلیم نمایا. 

 شا  ارایهاالا تجواباا وقبا ا  داتطلبی، به شمول س هجلسگزارش  7.5

( رت  5)حا اوثر اهیه شا  بعا ا  جلسه درماا  بااجوادر جلسه ت 

  میگردد. ارسالنمود  انا،  ذشرطنامه را اخ داتطلبانیکهبه امام 

ثر را متا تیاهلیت  ،قبا ا  داتطلبیه در جلس داتطلب عام حضور 7.6

 نمی سا د. 

اعایا  -8ماد  

 شرطنامه ها

اسلیمی آ ر ها با ( رت  قبا ا  3حا اقا الی )، میتوانا ادار  8.1

 صاتر ضمیمه شرطنامه را اعایا نمایا.

  جزء شرطنامه محسوب گردیا  ت بصورا وتبی به صادر ایم ضم 8.2

 داتطلبانیکه شرطنامه را دریا ت نمود  انا ارسال میگردد. 

 برای تقت وا ی قراردادن به منظور دراختیار ادار  می اوانا 8.3

جهت اهیه آ ر، طی یک ضمیمه میعاد اسلیمی آ ر ها را  داتطلبان

 امایا نمایا. دستورالعمااین  20  ماد 2 بنا در مطابقت با 

 تهیه آفرها  .ج

 -9ماد  
رف امص

 داتطلبی

امام مصارف اهیه ت اسلیمی آ رها برعها  خود داتطلب بود  ت  9.1

 گونههیچ  ینتیجه مراحا اااروااادار  باتن در نظر داشت 

 .ناارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس

 - 14ماد  

 بان آ ر 

صفحه معلومات آ ر، اسناد ت مراسالا مربوط به آن به  بان وه در  14.1

سایر اسناد حمایوی ت د. درمشخص گردیا  ارایب میگ داوطلبی

اسناد وه بخش ا  آ ر می باشا ت به  بان های دیگر ارایه 

لزتم ارجمه اصایق شا  اسناد در صورا ادار  می اوانا  ،میگردد

ارایه ارجمه  به آ ر، اوضیح جهتارائه شا  را مطالبه نمایا. 

   می گردد. استناد   شا 

 -11ماد  

اسناد 

 شاما آ ر

  می باشا شاما آ ر اسناد ذیا 11.1

 ت جاتلر،  ور معلوماا اهلیت داتطلبان اسلیمی آ  ورمه  -1

 دستورالعما؛این  15ت  10، 12 مواددرمطابقت با  قیمت های

درمطابقت آ ر درصورا لزتم  ت یا اظهارنامه اضمینآ ر  اضمین -2

 ؛ این دستور العما 21با ماد  

این  22 ماد درمطابقت با صالحیت نامه معتبر وتبی  -3

 ؛دستورالعما

 این 16 ماد درمطابقت با  داتطلب تاجا شرایط بودناسناد  -0

  ؛دستورالعما

 ضمنی ت خاماا اجناس تاجا شرایط اثبیت منشااسناد ت ماارک  -5

 ؛دستورالعمااین  17 ماد آن درمطابقت با 

ضمنی آن با  اجناس ت خاماا مطابقت  اثبیت ماارک اسناد ت -6

 دستورالعما؛این   34ت  18 وادطبق مشرطنامه 

داتطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتاثبیت ماارک  اسناد ت  -7

 ؛  قبولی آ ر صورایدراین دستورالعما  19طبق ماد  

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شا  در -8
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 - 12ماد  

 ه ورم

اسلیمی 

آ ر ت 

 های   جاتل

 قیمت

  (فورمه های داوطلبی ) 0سمت قشاما در   اسلیمی آ ر ه ورم 12.1

ا صالحیت شخص بباتن واام اغییر خانه پری گردیا  ت  اوسط 

 گردد، در غیر آن آ ر تی رد میگردد.   داتطلب امضا ت مهر

آن را  ضمنی قیمت برای اجناس ت خاماا های جاتلبایا داتطلب  12.2

موجود به صورا مناسب طبق اصا آن با استفاد  ا   ورمه های 

مهر ت امضا  ا  ات بعارایب  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  در

 اسلیم)رئیس، معاتن یا نماینا  با صالحیت(  شخص با صالحیت

 نمایا.

 -13ماد  

آ رهای 

 بایا

 صفحهی قابا قبول خواها بود وه در صرف در صوراآ رهای بایا  13.1

 ا  قبولی آن اذور ر ته باشا.  معلومات داوطلبی

قیم  -10  ماد

آ ر ت 

 اخفیفاا 

اسلیمی آ ر  هشا  اوسط داتطلب در ورم یهارات اخفیفاا  قیمت ها 10.1

 ا. با شرایط ذیا باشقیمت بایا درمطابقت های ت درجاتل 

به صورا  قیمت  های در جاتل اقالم ت بخش ها امام قیمت ها برای  10.2

 ارایه گردد. جااگانه 

 بعا ا  اجرای قیمت وه در  ورمه اسلیمی آ ر ارایه میگردد 10.3

 .  می باشا،  قیمت مجموعی آ ر اخفیفاا پیشکش شا 

ت رتش اجرای  شرط  هرگونه اخفیف باتن قیا تمکلف است  داتطلب 10.0

 ت جاتل قیمت خویش( 3) ورم شمار  آ ر  آنرا در  ورم اسلیمی

در غیر آن پیشنهاد اخفیف قابا قبول نخواها نمایا.  پیشنهاد

 بود. 

سایر اصطالحاا مشابه اابع  تاجارا بین المللی شرایط  اصطالحاا 10.5

اجارا  جایا شرایط بین المللی تیرایش احکام منارج در

(Incoterms) طوریکه در پاریس،  اطاق بین المللی اجارا  منتشر

 اذور ر ته است، می باشا.  معلومات داوطلبی هصفح

در جریان اجرای قرارداد، قیمت های ارایه شا  اوسط داتطلب  10.6

 معلومات داوطلبی صفحهاینکه در نمی باشا. مگر  اغییرقابا 

طوری دیگر اذور ر ته باشا. آ ر با قیمت قابا اغییر غیر جوابگو 

میگردد.  رد دستورالعمااین  34ماد  دانسته شا  ت مطابق 

درصورایکه مطابق صفحه معلوماا داتطلبی اعایا قیم در جریان 

رد  اشا، آ ر ارایه شا  با قیمت ثابتاجرای قرارداد مجا  ب

 ظر گر ته می شود. نگردیا  بلکه اعایا قیم صفر در ن

در رتشنی احکام ماد   را به بخش ها ادار  می اوانا ااارواا  10.7

امام بخش پانزدهم قانون ااارواا اقسیم نمایا. قیمت ها برای 

در صورا عام ارائه اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صا  یصاها ت 

حکم ت چها  ( 1 قر  ) 2 جزقیمت برای امام اقالم شاما هر بخش 

داتطلب  می میباشا.  قابا اطبیقت هشتم طر العما ااارواا 

گشائی  اوانا در صورایکه آ ر های امام بخش ها در عین  مان با 

را ک بخش ی بیشتر ا قرارداد اخفیف مشرتط برای عقا ،  شونا

  پیشنهاد نماینا. 

 -15ماد  

 اسعار آ ر

قیمت آ ر را به تاحا پولی ا غانی ارایه نمایا،  بایا داتطلب 15.1

طوری دیگر اذور ر ته  معلومات داوطلبی صفحهمگر اینکه در 

 باشا. 
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 -16ماد  

 اثبیتاسناد 

اهلیت 

 داتطلب

این   0 ماد درمطابقت با  تاجا شرایط بودن تاثبی به منظور 16.1

 ) 0 قسمت  منارجاسلیمی آ ر  هبایا  ورمداتطلب  دستورالعما،
نمایا. درصورا عام ارایه ت را خانه پری  (داوطلبیه های فورم

 یا ارایه آن به صورا ناقص تاجا شرایط پنااشته نمیشود. 

 -17ماد  

 اسناد ثبوا

تاجا شرایط 

بودن اجناس 

خاماا  ت

 ضمنی

 ،آنضمنی  اجناس ت خامااتاجا شرایط بودن  تاثبی به منظور 17.1

جاتل های  وه شاماور منشآ اولیا اظهار نامه وش بایاداتطلب 

درمطابقت را می باشا،  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  شاماقیمت 

 ا.نمایخانه پری  دستورالعما این  5با ماد  

 – 18ماد  

 اسناد

اثبیت 

اطابق 

اجناس ت 

خاماا 

 ضمنی آن

مشخصاا  اب ضمنی آن مطابقت اجناس تخاماااثبیت به منظور  18.1

 آ ر ضم، داتطلب بایا ت معیارهای مربوط آن شرطنامهمنارج 

با مشخصاا اخنیکی اجناس  اطابق ماارک مستنا را مبنی بر خویش

 ه نماینا.یارا (نیازمندی ها جدول) 5قسمت  منارجمعیاراا  ت

اثبیت مطابقت اجناس ت خاماا ضمنی آن با شرطنامه ک ماار 18.2

نقشه جاا ت اعااد ت ارقام بود  ت شاما ، نوشته جاا میتوانا

ت مشخصاا اخمینی اوضیح مفصا ت قلم تار مشخصاا اخنیکی هر قلم 

آن در  اماا ضمنیاجناس ت خجوابگو بودن  آن ت نشان دهنا 

مطابقت با مشخصاا ت معیاراا شرطنامه باشا. در صورا لزتم 

تل داتطلب می اوانا اوضیح انحرا اا ت استثنآا ا  معیاراا جا

 نیا منایها را نیز شاما نمایا. 

منابع ت قیم  علی پر   جاا  شاما مکماداتطلب بایا لست  18.3

تم وارآیی مناسب ت ماات سایر ملزتماا برای اضا ی، ابزارخاص 

اهیه  را معلومات داوطلبی هصفح اجناس درجریان ماا مشخص در

 نمایا.

ت  موادشیو  اولیا/ساخت، پرتسس  برایهای اعیین شا   معیار 18.0

وه در جاتل نیا منایها  ها اوسط ادار  کوتال تعالیم اجارای 

بمنظور شرح نیا منای بود  ت ارایه سایر  صرف درج گردیا ،

داتطلب می اجناس مطابق معیاراا منارج را محاتد نمی سا د. 

معیارهای ویفی، عالیم اجارای ت  اجناس مطابق با سایر اوانا

بود   ادار  منایرا در صورای وه جوابگوی نیا شمار  های وتالگ 

اشا را ب منارج جاتل نیا منایها ت معادل یا باالار ا  مشخصاا

 نمایا.   ارایه

 -19ماد  

اسناد 

 ثبوا

اهلیت 

 داتطلب

قبولی  اهلیت داتطلب جهت اجرای قرارداد درصورا اثبیت  ماارک  19.1

 برای ادار  با در نظر داشت حاالا ذیا قابا قبول می باشا. آ ر 

در  ورمه  اجناس اوسط داتطلب عام ساخت ت اولیاوه در صورا  -1

معلوماا داتطلبی اذور ر ته باشا، داتطلب اجا   نامه اولیا 

وه نشان  فورمه های داوطلبی () 0قسمت وننا  را در  ورم شاما 

اجا   اولیا وننا  به داتطلب جهت عرضه اجناس مربوط  دهنا 

 ارایه نمایا؛  را امی ا غانستان باشاسال امارادر 

 امارادر  داتطلب وه ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورا اذور در  -2

با قرارداد  عقا اسالمی ا غانستان  عالیت اجارای نااشته ت 

به منظور اوانمنا ت مجهز را   تی صورا میگیرد، بایا  نماینا 

 انجام مکلفیت های عرضه پر   جاا حفظ ت مراقبت، ارمیم ت 

   به ادار  معر ی نمایا؛، طوری وه در شرایط قرارداد اذور ر ته
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های معیار) 2قسمت   اهلیت منارج شرایط ا  هریکبایا داتطلب  -3

 بر آترد  نمایا.  را (ارزیابی و اهلیت

دت یا بیشتر شروت باشا، ( JVشروت مشترک )در صورا وه داتطلب  19.2

 داتطلب مشترک مکلف به رعایت موارد  یر می باشا  

 مشترک باشا؛ روایشیک ا  برای هر اهلیت آ ر شاما معلوماا  -1

امضا مهر ت آ ر بمنظور الزامیت قانونی آن اوسط امام شروا  -2

 شا  باشا؛

اطبیق قرارداد مطابق شرایط امامی شروا بصورا مشترک مسؤل  -3

 آن می باشنا؛

یکی ا  شروا منحیث شریک اصلی معر ی گردیا  ت مسؤل قبول  -0

مسؤلیت ها ت پذیرش رهنمود ها به نمایناگی ا  سایر شروا 

 می باشا؛

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

 .گردیا  استنقا موا قتنامه شروت مشترک وه اوسط شروا امضا  -6

، هر شریک داتطلبانبرای مطابقت با حا اقا معیاراا اهلیت  19.3

(  یصا معیار 04(  یصا ت شریک اصلی حا اقا )25بایا حا اقا )

ارقام اهلیت هر شریک شروت مشترک های اهلیت را اکمیا نمایا. 

( 144ت مجمو  ارقام  اهلیت شروا حا اقا ) باهم جمع می گردد

عام اکمیا شرط باال منجر  ت را اکمیا نمایا. یصا معیار اهلی

به رد آ ر شروت مشترک می گردد. اجربه ت منابع قراردادی  رعی 

 .وسط داتطلب در نظر گر ته نمی شوددر اکمیا معیار ها ا

 -24ماد  

میعاد 

اعتبار 

 آ رها

درج  معلومات داوطلبی هصفح را در آ ر هااعتبار  میعادادار   24.1

ا   ومترنمی اوانا در داتطلبی های ملی یا. این ماا می نما

بعا ا  ختم میعاد اسلیمی آ ر ها باشا. آ ر های با  ( رت 94)

ماا اعتبار ومتر ا  میعاد منارج این شرطنامه، غیر جوابگو 

ن المللی میعاد در داتطلبی بیپنااشته شا ، رد میگردد. 

 رت  بود  نمی اوانا.  124ا  اعتبار آ ر ومتر 

 آنمیعاد اعتبار آ ر را قبا ا  ختم  امایا اناادار  می او 24.2

وتبی مطالبه نمایا. در صورا امایا میعاد  طور ا  داتطلب

اضمین آ ر نیز برای ماا مشابه میعاد اعتبار اعتبار آ ر، 

امایا میگردد. داتطلب نمی اوانا در آ ر امایا شا  خویش 

اعتبار میعاد امایا  در صورا رد درخواست .اغییراا تارد نمایا

 گردد.  می مسترد تی ، اضمین آ را  جانب داتطلب آ ر

 -21ماد  

 آ ر اضمین

مکلف است، اضمین آ ر یا اظهار نامه اضمین آ ر را داتطلب  21.1

آ ر باتن اضمین آ ر یا اظهار  اهیه نمایا. منحیث جزء آ ر خود

   نامه اضمین آ ر غیر جوابگو پنااشته شا ، رد میگردد. 

مشخص گردیا  ت می  معلومات داوطلبی هصفحدر آ راضمین مقاار  21.2

اوانا به  تاحا پول ا غانی ت یا سایر اسعار قابا ابایا ارایه 

 گردد. اضمین آ ر می اوانا 

 ارایه گردد. به شکا ضمانت بانکی ت پول نقا  -1

هر  مالی داتطلب می اوانا اضمین آ ر را ا  یک نهاد معتبر -2

اضمین  هر گا  نهاد صادر وننا  وشور تاجا شرایط اهیه نمایا.

موقعیت داشته باشا، بایا اسالمی ا غانستان  اماراخارج ا  آ ر 

اضمین اسالمی ا غانستان اجرای  امارانهاد مالی مشابه در داخا 

 نمایا.  آ ر را  ضمانت 
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اضمین اضمین آ ر بایا وامال در مطابقت با یکی ا   ورم های  -3

ت یا  ورمه های دیگری  (داوطلبیفورمه های ) 0قسمت منارج آ ر 

، ارایب منظور گردیا  باشاوه قبا ا  اسلیمی آ ر اوسط ادار  

 گردد. 

با ،  این دستورالعما 21  ماد 5بنا  هاایت در صورا اطبیق -0

 باشا.  پرداختدرخواست وتبی ادار  به اسر  تقت  قابا 

داد  شود. واپی ها قابا قبول نخواها  نسخه اصلی آن اسلیم  -5

 بود.

این  24  ماد 2بنا مطابقت با میعاد اعتبار اضمین آ ر در -6

  میعاد اعتبار آ ر ت ر ایشتب( رت  28) حا اقا ،ادستورالعم

 .یا میعاد امایا شا  آن باشا

در صورا وه اضمین آ ر یا اظهارنامه اضمین آ ر در مطابقت با  21.3

این دستورالعما مطالبه گردیا  باشا، امام  21( ماد  1بنا )

آ ر های وه اوام با اضمین آ ر یا اظهار نامه اضمین آ ر مطابق 

 ا، غیر جوابگو پنااشته شا  رد می گردنا. نباشبنا  وق الذور 

داتطلب عقا قرارداد با ا  بعا  مو ق غیر آ ر داتطلبان  اضمین 21.0

 .مسترد میگردد  به آنان دستورالعمااین   00  طبق ماد  برنا 

در حاالا ذیا  اظهارنامه اضمین آ ر اجرا ت یا اضمین آ ر مسترد  21.5

 نمی گردد 

بعا ا  انقضای ماا معینه  انصراف ا  آ ر در صورا اغییر یا  -1

 اسلیمی آن؛

در صورا انکار داتطلب ا  پذیرش اصحیح اشتباهاا حسابی در  -2

 جاتل قیمت های ارایه شا  در آ ر؛

 ؛قرارداد مطابق منارجاا شرطنامه عقا اجتناب داتطلب برنا  ا  -3

 راهم نکردن اضمین اجراء قرارداد مطابق منارجاا شرطنامه  -0

 داتطلب برنا ؛اوسط 

 به دلیا اخطی در این داتطلبی. در صورا محرتمیت داتطلب  -5

 ر یا اظهار ، اضمین آباشا JV)) مشترک شروت داتطلبوه در صورا  21.6

بنام داتطلب مشترک باشا. درصورا وه  نامه اضمین آ ر بایا

داتطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیا  باشا، اضمین آ ر بنام 

 قسمت شاماداتطلب مشترک  موا قت نامه ایجاد امامی شروای شاما

  ارایب گردد.   (داوطلبی ه هایفورم) 0

  آ رال م نباشا، ت اضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گا   21.7

انصراف نمایا.  اعتبار آ ر میعاد ا  آ ر خویش در جریان داتطلب -1

این دستورالعما ا  این امر مستثنی  24  ماد 2 حالت منارج بنا 

 است؛ 

حاضر  دستورالعما این 03  ، طبق مادداتطلب برنا  درصورایکه -2

  را درمطابقت با ماد اجراء اضمینامضای قرارداد نشود؛ یا  به

 .نمود  نتوانا اهیه دستورالعمااین  00

معلومات  هصفحماا منارج را برای  متذور  میتوانا داتطلب حکومت        

برای عقا قرارداد با همان ادار  غیر تاجا شرایط ، داوطلبی
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 آن ا   معلومات داوطلبی هصفح درمشرتط بر اینکه  نمایا.اعالم 

 اذور ر ته باشا.  

 -22ماد  

 امضاء آ ر 
امام اسناد شاما آ ر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقا  داتطلب 22.1

ولمۀ "اصا" عالمه ارایب ت با عالمه این دستورالعما  11  ادم

ولمۀ "واپی" عالمه نمایا. بر عالت  واپی های آ ر با گذاری 

اسلیم  معلومات داوطلبی هصفحبه اعااد منارج  شا  ت گذاری

درصورا موجودیت افاتا میان اصا تواپی، اصا آن قابا گردد. 

 . اعتبار خواها بود

بایا اایپ گردد ت یا با رنگ پاک ناشانی  آ راصا ت واپی های  22.2

  نماینا  قانونی داتطلب امضاء گردد. نوشته شا  ت اوسط 

نویسی، اراش، یا دتبار  نویسی صرف درصورای قابا هرگونه تسط  22.3

ماینا  نرا امضا نمود   اوسط شخصیکه آ ر  اعتبار میباشا وه

 شا  باشا.  امضابا صالحیت داتطلب 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 -23ماد  

اسلیمی، 

ت  مهر

مت عال

 آ ر  گذاری

یا اوسط پست ارسال نمایا.  شخصاً داتطلب می اوانا آ ر خویش را  23.1

معلومات  صفحهدر آن  آ ر ها در صورا اذور ارسال الکترتنیکی

 ، امکان پذیر می باشا. داوطلبی

با  اسلیم مینماینا، یا پست شخصاانیکه آ رهای خود را داتطلب -1

آ رهای بایا، درصورایکه  به شمولآن را  واپی هر یا اصا ت

د  شا  باشا، در پاوت دادستورالعما اجا   این  13  طبق ماد

 "اصا" ت "واپی" ولمۀت باالی آنها  سربسته گذاشته ههای جااگان

در داخا یک پاوت  های آ رحاتی اصا ت واپی پاوت ها بنویسنا. 

این   3ت  2 های بنا اجراآا در رتشنی متباقی  گذاشته شونا.

   صورا میگیرد. ماد

معلوماا  هصفحطر  ارسال منارج  طبق آ ر های الکترتنیکی -2

  ارسال میگردنا. داتطلبی

 آ ر بایا به طور ذیا ارایب گردیا  باشا های  تپاو 23.2

   ؛در آن درج باشا نام ت آدرس داتطلب -1

   باشا؛ 20 ماد  1ااارواای در مطابقت با بنا ادار  عنوانی  -2

نمبر اشخیصیه ت سایر معلوماا داتطلبی منارج بنا نام،  حاتی -3

معلوماا  هصفح ت هر نو  اوضیحاا اضا ی منارج  1ماد   1

  باشا.  داتطلبی

مبنی بر عام با گشایی آن قبا ا  ااریخ آ ر گشایی  هشاارحاتی  -0

  باشا.  27ماد   1در مطابقت با بنا 

 ول اعویض/ئعام مهر ت عالمت گذاری ال م آ ر، ادار  مس درصورا 23.3

  با گشایی قبا ا  تقت آن نخواها بود.  مفقود شان محتویاا ت

 –20ماد  

 میعاد 

اسلیمی 

 هاآ ر

 معلومات داوطلبی صفحهنارج ممیعاد  ر ها بایا قبا ا  ختم آ 20.1

 اسلیم گردنا.

 لزتم، با اعایا شرطنامه طبق ماد  در صورا می اوانا ادار   20.2

 یامامصورا   امایا نمایا. در اینمیعاد اسلیمی آ ر ها را ،  8
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میعاد اسلیمی در طول مکلفیت های  ادار  ت داتطلب حقوق ت 

  . ادامه می یاباامایا شا  

 –25ماد  
آ ر 

 های نا

 تقت

 رسیا 

 ا. نمیگرد مسترد اتن با  شانبر های ناتقت رسیا  آ  25.1

 -26ماد  

انصراف

 ،

اعویض 

ت 

اعایا 

  هاآ ر

سال ختم میعاد اسلیمی آ ر ها، با ارداتطلب می اوانا، قبا ا   26.1

با صالحیت داتطلب امضاء شا   اطالعیه وتبی وه اوسط نماینا 

باشا ت واپی صالحیت نامه مربوط موجود باشا، آ ر خویش را 

اطالعیه وتبی اوام اعویض، اعایا ت یا ا  آن انصراف نمایا. 

 بود  ت این اطالعیه اعایا شا آ ر های اعویض، انصراف یا با 

 بایا 

ارسال گردیا ، این دستورالعما  23ت  22در مطابقت با مواد  -1

بر عالت  پاوت های مربوط نیز با ولماا "انصراف"، "اعویض" 

  یا "اعایا" نشانی شا  باشا.

اوسط ادار  دریا ت شا   ها قبا ا  ختم میعاد اسلیمی آ ر -2

 باشا.  

ا  آ ر اوسط داتطلب، آ ر تی باتن با  شان دت  در صورا انصراف 26.2

  بار  مسترد میگردد. 

میان  در  اصله  مانی آ ر هاهرگونه انصراف، اعویض ت اعایا  26.3

ضرب االجا اسلیمی آ ر ها ت ختم میعاد اعتبار آ ر  طوری وه در 

اعتبار امایا شا   ورمه اسلیمی آ ر اذور ر ته بشمول میعاد 

 صورا گر ته نمی اوانا. آ ر 

 – 27ماد  

 آ ر گشایی

 ت ا  را در محضر عام در محا، ااریخادار  آ ر های دریا ت ش 27.1

. اذور ر ته، با  می نمایا یمعلومات داوطلب در صفحه مان وه 

 ش خاص آ ر گشاییارسال آ ر ها بصورا الکترتنیکی، رتدر صورا 

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط

 

ایی ابتاا آ ر هایی را در مجلس آ ر گشایی، رییس هیئت آ ر گش 27.2

"انصراف" نشانی شا  ت قبا ا  ختم میعاد اسلیمی  وه با ولمه

اعالم  را  انصراف خویش را اسلیم نمود  انا،  اطالعیهآ ر ها 

ت باتن با  شان مسترد می نمایا. هر گا  پاوت آ ر نشانی شا  

باشا، با  ارائه شا  نحیت نامه صالاوام با با ولمۀ "انصراف" 

موجودیت اطالعیه  گردد. انصراف ا  آ ر ها صرف در صورامی

است. صالحیت انصراف وه اوام با صالحیت نامه معتبر باشا، مجا  

نامه در جلسه آ ر گشایی قرائت میگردد. متعاقبًا، امام آ ر 

با  خواها شا.  هر گا   ای وه با ولمۀ "اعویض" نشانی شا ه

صالحیت نامه  اوام بار پاوت آ ر نشانی شا  با ولمۀ "اعویض" آ 

نباشا، با  میگردد. اعویض آ ر ها صرف در صورای موجودیت 

اطالعیه اعویض آ ر وه اوام با صالحیت نامه معتبر باشا، مجا  

است. صالحیت نامه مربوط در جلسه آ ر گشایی قرائت میگردد. 

نشانی شا ، با  ت محتویاا بعاًا آ ر های وه با ولمۀ "اعایا" 

اعایا آ ر ها صرف در صورای آن به افصیا خوانا  می شود. 

موجودیت اطالعیه اعایا آ ر وه اوام با صالحیت نامه معتبر 

باشا، مجا  است. صالحیت نامه در جلسه آ ر گشایی قرائت 

میگردد. آ ر های با  شا  شاما مرحله ار یابی آ ر ها 

 میگردنا. 
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هیئت آ ر گشایی آ ر ها را با  نمود ، نام داتطلب،  قیم آ ر  27.3

بشمول هرگونه اخفیف ت آ ر های بایا، موجودیت اضمین آ ر یا 

اظهار نامه اضمین آ ر ت سایر جزئیاا را وه ادار  مناسب باانا 

قرائت می نمایا. آ ر های بایا ت اخفیفاا صرف در صورا وه در 

در ار یابی ما نظر گر ته  اشناجلسه داتطلبی قرائت گردیا  ب

ماد   1خواهنا شا. آ ر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بنا 

 نا تقت رسیا  باشا.  25

هیئت آ ر گشایی،  ورم های معیاری آ ر گشایی صادر  ادار   27.0

ت بمنظور  ااارواا ملی را در جلسه مذوور خانه پری، امضاء

با دقت چسپ شفاف ونیت ت عام اغییر در منارجاا آنها ئمص

 )اسکاشتیپ( می نمایا. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 -28ماد  

 محرمیت

، مقایسهمالی ت  ، ار یابیار یابی ابتااییمعلوماا مربوط به  28.1

اهلیت داتطلبان ت پیشنهاد  بعای ار یابی ت ار یابی اخنیکی 

الی  مان نشر اطالعیه اصمیم اعطاء قرار داد  عطاء قراردادا

 ا شاء گردد.  نبایامحرم بود ، 

ار یابی احا اوسط داتطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر االشهر نو   28.2

اخنیکی ت ار یابی ار یابی ، ار یابی مالی ت مقایسه، ابتاایی

 منجر به رد آ ر بعای اهلیت داتطلبان ت اصمیم اعطای قرار داد

 میگردد.تی 

عقا قرارداد،  آ ر گشایی الی  مان ، ا 28  ماد 2علی الرغم بنا  28.3

مورد مربوط  را درهر ادار درصورایکه داتطلب اقاضای اماس با 

داتطلبی داشته باشا، بایا به صورا وتبی آن را  مراحا به 

 انجام دها. 

 - 29ماد  

ار یابی 

 ابتاایی 

اشخیص مکما بودن آ ر ها با ادار  ار یابی ابتاایی را جهت   29.1

 در نظر داشت موارد ذیا را  اناا ی می نمایا 

آ ر به شکا درست آن مطابق شرطنامه مربوط اسلیم داد  شا   -1

 است؛

اضمین آ ر به شکا ت مبلغ درست احویا گردیا  ت برای ماا  -2

 قابا اعتبار است؛ صفحه معلومات داوطلبیمنارج 

مغایرا با شرایط شرطنامه احویا آ ر باتن انحرا اا عما  یا  -3

 گردیا  است؛

 آ ر به صورا درست مهر ت امضاء گردیا  است؛ -0

 آ ر برای حا اقا ماا ال م اعتبار دارد؛ -5

 آ ر با سایر شرایط ولیای شرطنامه منطبق می باشا.

  وق آ ر رد میگردد.  29ماد   1در صورا عام رعایت بنا  29.2

 –34ماد  

اوضیح آ ر 

 ها

مطالبه اوضیح ادار  می اوانا در مورد آ ر ا  داتطلب طور وتبی  34.1

 نمایا. اوضیح داتطلب نیز بشکا وتبی مطابق منارج در خواست،

، ماهیت، ت قیمت آ ر اغییر صورا گر ته ت نمیتوانا در محتوا

تارد نمایا، مگر اینکه اصحیح اشتباهاا محاسبوی را قبول نمایا. 

باتن در خواست ادار ، قابا قبول نمی هر نو  اوضیح ارایه شا  

 باشا. 
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 -31ماد  

جوابگویی 

 آ رها

 اشخیص میاها. آ ر جوابگو را بر اساس محتویاا آ ر ادار   31.1

آ ریست وه باتن انحراف، استثناء ت ا  قلم ا تادگی آ ر جوابگو  31.2

شرطنامه باشا.  با معیاراا، شرایط ت مشخصاا مطابق عما  

د  تادگی  مانی عما  پنااشته می شواستثناء ت ا  قلم اانحراف، 

 وه 

س ت وارایی اجنا یا قابا مالحظۀ باالی حاتد، ویفیت ثیر اا -1

 ا؛خاماا احت قرارداد داشته باش

اسناد دات طلبی داشته وه حقوق ادار  یا  با ناسا گاری -2

 بر خالف شرطنامه  مکلفیت های دات طلب احت این قرار داد را

 ؛یانمامحاتد 

باعث واهش موقعیت رقابتی سایر داتطلبان  در صورا اصحیح، -3

 گردد. 

رد گردیا   نباشا جوابگو آ ر وه در مطابقت به منارجاا شرطنامه 31.3

یا قلم ا تاگی جوابگو  ت بعاًا با اصالح انحرا اا، استثناا

 نمیگردد. 

 – 32 ماد 
عام 

انطباق، 

 اشتباهاا،

ت ا  قلم 

 ا تادگی

عام انطباق یا ا  قلم ادار   در صورا جوابگو بودن آ ر،   32.1

  را وه عما  نباشا، ما نظر نمی گیرد.  آ ر در ا تادگی

ا  داتطلب در   ادار  می اوانا در صورا وه آ ر جوابگو باشا،  32.2

به منظور اصحیح معلوماا ضرتری یا سنای را  میعاد  مانی مناسب

غیر عما  مطالبه نمایا. اصحیح   عام انطباق یا ا  قلم ا تادگی

ا  قلم ا تادگی ها به هیچ صورا مرابط به قیمت آ ر بود  نمی 

در صورا عام ارایه معلوماا اوسط داتطلب، آ ر  رد شا   اوانا.

 می اوانا. 

اصحیح اشتباهاا حسابی آ ر جوابگو اوسط ادار  به شکا ذیا صورا  32.3

 میگیرد  

، قیمت  ی  ی تاحا با قیمت مجموعیدر صورا عام اوا ق قیمت  -1

 تاحا ما نظر گر ته شا ، قیمت مجموعی اصحیح میگردد.

اعشاری  المهح واام عیبه صورا تاضادار   مگراینکه ا نظر

بیجا احریر گردیا  باشا، وه در اینصورا  درقیمت  ی تاحا

  ت قیمت  ی تاحا اصالح می قیمت مجموعی ما نظر گر ته شا

 گردد؛

موجودیت اشتبا  در مجمو  یا حاصا جمع یا افریق  درصورا -2

یا حاصا افریق  ارقام، ارقام قابا اعتبار بود  ت حاصا جمع

 بایا اصالح گردد؛

ت ارقام تجود داشته باشا،  مبلغ به حرتفهرگا  افاتای میان  -3

 اینکه مبلغ ذور اعتبار خواها بود، مگر مبلغ به حرتف ماار

حسابی باشا، وه درینصورا  شا  به حرتف مربوط به اشتبا 

(  وق 2( ت )1داشت منارجاا اجزای ) درنظر با مبلغ به ارقام

 اعتبار خواها بود. ماار

قبول  محاسبوی آ ر خویش را  اشتباهاااصحیح  طلبتهرگا  دا 32.0

 تی غیر قابا استرداد دانسته شا  ت اضمین آ رتی رد  نکنا، آ ر

اجرا می  21ماد  1بنا  ( 2) جزءمطابق  یا اظهارنامه اضمین آ ر

 گردد. 
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 –30ماد  

ار یا

بی 

اخنیک

 ی

 

باتن انحراف ت  قبولی طمینان ا ا را به منظورها  آ رادار   30.1

امام معیاراا ت شرایط مشخص در شرایط عمومی ت آن با تثنای اس

 خاص قرارداد اوسط داتطلب بررسی می نمایا. 

ا  مطابقت ، جهت اطمینان دستورالعمااین  18  ماد مطابق ادار   30.2

جدول  ) 5قسمت  منارج شرایطامام با  ااانحرا   یا یریباتن اغ

 می نمایا. بررسی جنبه های اخنیکی آ ر را  ،شرطنامه (نیازمندیها

 - 35ماد  

ابایا 

به 

اسعارتا

 حا

بایا امام  ادار  ، هات مقایسه آ ر مالی به منظور ار یابی 35.1

را به تاحا پولی مشخص  قیمت های ذورشا  به اسعار مختلف درآ ر

نرخ  رتش اسعار در رت  منارج  به معلومات داوطلبی هصفحدر 

 ، ابایا می نمایا. معلومات داوطلبی صفحه

 -36ماد  

 حارجی

 داخلی

در رتشنی حکم چهارم طر العما ااارواا اطبیق می ارجیح داخلی  36.1

 .گردد

 37ماد  

ار یابی 

 مالی 

ت معیار  مشخصاا، شرایطرتش ها، آ ر ها صرف به اساس، عواما،  37.1

 این ماد  ار یابی میگردنا. های منارج

ما نظر می آ ر ها موارد ذیا را در جریان ار یابی  ادار  37.2

 گیرد 

معلومات  هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاار یابی برای اقالم انجام  -1

 10  رمطابقت با ماددوه  اذور ر ته ت قیمت آ ر داوطلبی

 ارایه گردیا ؛ 

با بنا  در مطابقتابی حساشتباهاا اصالح اعایا قیمت باالثر  -2

 ؛31  ماد 3

 0خفیفاا درمطابقت با بنا ا در نتیجه محاسبه قیمت ااعای -3

 ؛10مادۀ 

 هصفح منارجناشی ا  اطبیق معیار های ار یابی،  قیمت اعایا -0

 معلومات داوطلبی

اعایا در اثر اطبیق ارجیح داخلی منارج حکم چهارم طر العما  -5

 ااارواا.

 ما نظر نمی گیرد ادار  موارد ذیا را در ار یابی آ ر،  37.3

اوسط  مالیاا قابا پرداختهر نو  مالیه بر  رتش ت سایر  -1

اسالمی ا غانستان اولیا شا   امارابر اجناسیکه در داتطلب 

 باشا در صورا اعطاء قرارداد؛

هر نو  مسؤل گمروی ت سایر مالیاا بر تارداا قابا پرداخت  -2

اسالمی ا غانستان اولیا شا   امارابر اجناسیکه در خارج ا  

   اعطاء قرارداد؛ سط داتطلب در صورااوباشا 

قرارداد، برای اعایا قیمت درجریان اجرای  اضا ی    مصرفهرنو -3

 در صورا اذور در آ ر.

،   کتور 10 ج ماد عالت  قیمت آ ر منار در ار یابی آ ر ها بر 37.0

 معیار های ااارکشرایط ت  های مربوط به مشخصاا، وارایی،

اجناس ت خاماا ضمنی آن ما نظر گر ته می شود. برای اسهیا 

بایا به مبلغ عواما در نظر گر ته شا  مقایسه آ ر ها، اثراا 

 کتور ها، رتش ها ت معیاراا بایا مطابق پولی بیان گردد. 

 باشا.  36 ماد  3بنا 
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، داتطلبان می اواننا معلومات داوطلبی صفحهدر صورا اذور در  37.5

خویش را ارایه نمود ، ت ادار  نیز  قیمت برای یک یا چنا بخش

می اوانا یک یا چنا بخش را برای بیشتر ا  یک داتطلب اعطاء 

با نا لترین ویب بخش ها ار اشخیص براینمایا. رتش ار یابی 

اذور ر ته  (معیارات ارزیابی و اهلیت) 2قسمت در قیمت وه 

  مشخص می گردد. 

نا ل را ارایه نمود  ت ادار  نمی اوانا با داتطلب وه قیمت  37.6

انجام مذاور  در رتش یا سایر داتطلبان مذاور  نمایا. 

 ااارواا ا  منبع تاحا ا  این امر مستثنی است. 

آ ر ت یا بعها  اغییر قیمت یا اعایا نیست  داتطلب مکلف 37.7

است،  اذور نر تهوه ا  آن در شرطنامه را لیت های گر تن مسئو

 منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد. 

 - 38ماد  

مقایسۀ 

 آ رها

ادار   آ ر دارای نا لترین قیمت ار یابی شا  را در مطابقت  38.1

با معیاراا ت شرایط ت مشخصاا اخنیکی منارج شرطنامه جهت اشخیص 

 جوابگو بودن آن ار یابی می نمایا.  

 ا  پس شا ، ار یابی قیمت نا لترین دارای آ ر صورایکه در 38.2

 اشخیص جوابگو مفصا ار یابی لزتم صورا در ت اخنیکی ار یابی

 گزارش ختم، را ار یابی پرتسه اوانا می ار یابی هیئت گردد،

 دارای آ ر صورایکه در. نمایا ارائه اعطاء آمر به را خویش

 هیئت نگردد، اشخیص جوابگو ،شا  یابیار  قیمت نا لترین

شا  را مورد  یابینا لتر ار  یمتق یدارا یبعا آ ر ار یابی،

  دها. یقرار م مفصا ار یابی لزتم صورا در ت یکیاخن یابیار 

 -39ماد  

ار یابی 

بعای 

 داتطلب

 برنا 

بمنظور اطمینان ا  جوابگو بودن ت داشتن  ادار  می اوانا 39.1

برنا ، ار یابی  داتطلباوانایی اجرای رضایت بخش قرارداد اوسط 

 بعای را را  اناا ی نمایا. 

داتطلب اوسط ار یابی بعای به اساس ماارک مستنا ارایه شا   39.2

  صورا میگیرد.  19طابق ماد  م

عقا قرارداد بود  ت  ودن نتیجه ار یابی بعای، پیش شرطمثبت ب 39.3

 جوابگو شانجه ار یابی، منتج به غیر یدر صورا منفی بودن نت

آ ر بعای دارای  ت ادار  ار یابی بعای مشابه را باگردیا   آ ر

 انجام می دها.   نا لترین قیمت

حق  -04ماد  

برای  ادار 

قبولی یا رد 

یک یا امام 

 آ رها 

ادار  می اوانا، در صورا وه ضرترا ااارواای دیگر محسوس  04.1

نبود ، یا اغیراا عما  در مشخصاا اخنیکی، شرایط داتطلبی ت 

یا شرایط قرارداد تارد گردیا  باشا، تجو  مالی برای ااارواا 

وا ی یا موجود نبود ، ماارک )اسناد( سا ش میان داتطلبان تجود 

ع ملی، مراحا ااارواا را باتن داشته باشا ت یا جهت اآمین منا 

 طلبان  سخ نمایا.داتمسؤلیت در قبال 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 – 01ماد  
 شرایط 

 اعطاء

 ا نا لترینب وه آ ر جوابگو ادار  قرارداد را به داتطلب 01.1

اجرای رضایت ارایه نمود  ت اوانایی  را ار یابی شا  قیمت

  نمایا.  می اعطاء داشته باشا،  بخش قرارداد را

 –02ماد  
حق 

مقاار اجناس ت خاماا  در  مان اعطای قرارداد ادار  می اوانا 02.1

 ،مشخص گردیا  (جدول نیازمندیها) 5قسمت  آن را وه در ضمنی
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اعایا 

مقاار 

در  مان 

اعطای 

 قرارداد 

 صفحها   یصای منارج  ا زایش یا واهش دها. مشرتط بر اینکه 

هیچگونه اغییر در برگیرنا   اجات  ننمود  ت داوطلبی معلومات

ها ت شرایط آ ر ت شرطنامه  در قیمت  ی تاحا ت دیگر معیار

 نباشا. 

 – 03ماد  
اعطای 

قراردا

 د

ادار  بعا ا  ختم میعاد اطالعیه اصمیم اعطای قرارداد ت یا  03.1

رسیاگی به اعتراضاا داتطلبان، در صورایکه قرارداد در حیطه 

صالحیت آمر اعطای مربوطه باشا، نامه قبولی آ ر را به داتطلب 

نمایا، در صورایکه قرارداد در حیطه صالحیت میبرنا  ارسال 

  منظوری این ومیسیون، نامه ومیسیون ااارواا ملی باشا، بعا ا

  آ ر به داتطلب برنا  ارسال می شود. یقبول

 -00ماد 

اضمین 

 اجراء

( رت  بعا ا دریا ت 14ماا )خالل درداتطلب برنا  مکلف است،  00.1

قت با شرایط نامه قبولی آ ر، اضمین اجرای قرارداد را در مطاب

ه فورم) 8قسمت شاما  وه اضمین اجرا م وردر  عمومی قرارداد،

 می باشا، ارایه نمایا. (قرارداد های

ارسال اضمین اجرای  وق الذور اوسط داتطلب منتج به  سخ   عام 00.2

نامه قبولی آ ر ت عام استرداد اضمین آ ر ت یا اجرای اظهار 

می گردد. در اینصورا ادار  قرارداد را به  آ رنامه اضین 

ا نا لترین قیمت را ارایه ب بعای وه آ ر جوابگو داتطلب

داشته، ت اوانمنای اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء 

  می نمایا. 

 -05ماد  

امضای 

 قرارداد

ادار ، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آ ر داتطلب برنا   05.1

میعاد اعتبار  در طی ارایب ت بعا ا  اخذ منظوری آمر اعطاء 

داتطلب برنا  مکلف  ارسال می نمایا. به داتطلب برنا آ ر 

امضا نمود   بعا ا  دریا ت ( رت 14ا )است، قرارداد را در ما

 به ادار  اسلیم نمایا. ت 

 -06ماد  

به  اطال 

داتطلبا

ن غیر 

 برنا 

، دریا ت اضمین اجرا ت اثبیت صحت ت سقم آن ادار   ورًا پس ا  06.1

داتطلبان غیرمو ق را ا  عقا قرارداد با داتطلب برنا  ت عام 

را آنان مو قیت آنان طور وتبی اطال  داد  ت امام اضمیناا آ ر 

 نمایا.می مسترد 

همزمان با اطال  داتطلبان نامو ق، ادار ، عقا قرارداد با  06.2

داتطلب برنا  را با ذور مشخصاا ااارواا، مشخصاا ادار  ت 

 ، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماد  چها ت دتم قانونقراردادی

در تیب سایت ادار  ت تیب سایت هایی وه ادار   ااارواا

 ااارواا ملی اجویز می نمایا، نشر می ونا.

حق –07 ماد 

شکایت 

  داتطلب

هرگا  داتطلب در نتیجه اخلف ا  احکام قانون ت طر العما  07.1

ااارواا متضرر گردد می اوانا اعتراض خویشرا به ادار  ت در 

ارسال  کمیته بررسی اداریصورا لزتم درخواست اجایا نظر را به 

 نمایا.

اشریح رتش ارسال اعتراض ت اجایا نظر در طر العما مربوط  07.2

 . گردیا  است
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  معلومات داوطلبی هصفح  دوم:قسمت 

 

 یات عمومالف.  

 1  مللللللاد
دسللتورالعم

ل بلللللرای 

 داتطلبان

 باشا. می .ا.اا دفاع ملیوزارت    رمایش دهنا  

قلم پرزه جات  23و تدارک  هیته  شمار  این داتطلبی نام ت

و  یپالنگذار تیمعاون بلیک تیریمورد ضرورت مد بلیک نیج

 یبرا یمعلومات یمخابره و تکنالوژ استیر ونیاوپراس

 1041 یسال مال

 MOD-1401-G-N0036-22408 تحت شماره داوطلبی:

 باالمقطع:نوع قرارداد

 داوطلبی بازروش تدارکاتی:

 1.1  مللللاد

دسللتورالعم

ل بلللللرای 

 داتطلبان

 داتطلبان ا  وشورهای ذیا تاجا شرایط نمی باشنا 

 .درج گردد ""قابل تطبیق نیست    

 1.4  ملللللاد

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داتطلبان

لست شروت هلای محلرتم شلا  ا  اشلتراک در الاارواا عامله 

 ا  آدرس ذیا قابا دریا ت می باشا 

  www.ageops.net  

 و یا لینک :

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

  1.1مللللادۀ 

دسللتورالعم

ل بلللللرای 

 داتطلبان

ا وشللورهای ذیللا تاجللا شللرایط  ضللمنی آناجنللاس تخللاماا 

 نمیباشنا 

   قابل تطبیق نیست""  

 مندرجات شرطنامهب.  

 3.4مللللادۀ 

دسللتورالعم

ل بلللللرای 

 داتطلبان

  دریا ت می باشا شرطنامه ا  مراجع ذیا قابا 

 وزارت دفاع ملی{ ریاست تداکات

 {تدارکات اجناس}آمریت 

ــرآدرس: ــان نمب ــالک  702اط ــ ل دوم ب ــت  4من ــدارکات ریاس ت

ــه ــرا نا ی ــه بغ ــابقه رواج ــارد س ــی گ ــاع مل  51وزارت دف

 کابل.

 1.1ملللادۀ  

دسللتورالعم

ل بلللللرای 

 داتطلبان

شللرطنامه، بلله آدرس ت  نیللدر مللورد ا حیاوضلل ا للتیجهللت در

 مراجعه گردد  ایذ یمعلوماا اراباط

 وزارت دفاع ملی{ ریاست تداکات

 (یعقوبی)عبدالمقصود  (رحمت هللا رحمتی){تدارکات اجناس}آمریت 

 {4343213402} شماره تلیفون :

وزارت دفااااااع ملااااای  اااااارد تااااادارکات ریاسااااات  0منااااام  دو  بااااا    340آدرس: اطاااااار  مبااااار

 کابل. 15 احیهسابقه خواجه بغرا 

http://www.ageops.net/
https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred-vendors
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 1.4مللللادۀ 

دسللتورالعم

ل بلللللرای 

 داتطلبان

 .یگرددنم دایرجلسه قبا ا  داتطلبی 

  

 آفرها هتهیج.  

 1..1 ملللللاد 

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داتطلبان

 ارایه گردد.   / پشتودری  آ ر به  بان

 11.1  مللللاد

دسللتورالعم

ل بلللللرای 

 داتطلبان

ذیلا اسلناد اضلا ی سایر داتطلب بایا همرا  با آ رخلویش 

 ه نمایا یرا ارا

اررین  مالیاتی سابات اسناد تصفیه  ،کاپی جواز فعالیت با اعتبار
تعهدنامه امضاء شده مبنی  اساسنامه، قبل از آفر گشایی هدور

براینکه داوطلب از پردارت دیون عاج  نبوده و در  الت ورشکستگی 
و انحالل قرار ندارد، تعهد نامه مبنی بر نداشتن تضاد منافع و 
تعهد نامه مبنی بر عدم محکومیت باالثر تخلف در تجارت در رالل 

 دوسال قبل از اشتراک در داوطلبی. 

ایا اوسط داتطلبان مهر گردد ت  ورمهای داد  امام اتراق شرطنامه ب

شا  در شرطنامه غرض معلوماا داتطلب بایا بصورا درست ت مکما خانه 

پری شود ت اعها نامه ی داد  شا  بایا اوسط رئیس، معاتن ت یا 

 نماینا  با صالحیت امضا ت مهر گردد. 

داتطلب مکلف است، جلاتل قیملت هلای ارائله شلا  در آ لر خلویش 

ت  للورم معلومللاای اهلیللت داتطلللب را پللس ا  مهللرت امضللاء 

 .نمایا)اسکاشتپ (داتطلب بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

 14.1 ملللللاد 

دسللتورالع

مللا بللرای 

 داتطلبان

 .رائه آ ر های بایا مجا  نمی باشاا

 11.1  ملللللاد

دسللتورالع

مللا بللرای 

 داتطلبان

 2020  DDP ,(Incotermsتیللرایش شللرایط اجللارا بللین المللللی )

 می باشا. 

 11.1 مللللاد 

دسللتورالع

مللا بللرای 

 داتطلبان

(قومانــدانی عمــومی لوژســتیک واقــع 1دیپــو نمبــر) محللا مقصللا 

 شهر کابل 51رواجه بغرا نا یه 

امامی مصارف الی محلا اسللیمی بلا محصلول گمرولی، اکلس ، 

ورایه حملا ت نقلا ت اخلیله اجنلاس در محلا مقصلود بله 

 میباشا. داوطلبعها  

 11.1 مللللاد 

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داتطلبان

(قومانـدانی عمـومی لوژسـتیک واقـع 1دیپـو نمبـر)  مقصا نهایی

 شهر کابل 51رواجه بغرا نا یه 

را در قیمت های  BRTداتطلبان بایا نرخ مناسب مالیاا داخلی 

ارائه شا  شان اذور دهنا ت همچنان قیمت مجموعی باتن اکس 

 را در جاتل قیمت ها در نظر گر ته ارائه نماینا.

جهللت معلومللاا مزیللا در بللار  مالیللاا در ا غانسللتان بلله 

 مراجعه گردد. of.gov.af/taxwww.mسایت 

http://www.mof.gov.af/tax
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 11.3 مللللاد 

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داتطلبان

 یا "نیست."قیمت های ارایه شا  اوسط داتطلب قابا اعا

 11.1 ملللللاد 

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داتطلبان

اسالمی ا غانستان قیمت  امارااست به تاحا پولی  مکلفداتطلب 

میباشا، همان پول  به صورا گیرنا  مربوط مصارف آ ررا وه 

 نرخ باها.

 میباشا. افغانی  اسعار تیا تاحا پول 

 4..1 ملللللاد 

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داتطلبان

 قابل تطبیق نیست.       ماا وارآیی اجناس

 1..1 ملللللاد 

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داتطلبان

قررردادددننددررکلن اسررجند ررسن آررسن ک ررسن  اد ن  اجللا   ناملله اولیللا وننللا 
کندد ررررررر  ن   رررررررکندان ررررررر ا    نپرررررررر زلان ررررررر دخند رررررررردنادندان  ررررررر ن ی د یک 

دشن ررررررریک  د   ایرررررررکن دادننددرررررررکلت  آیک 
دیطن د خ  ننیمن  د  .  دخن ذن انادننکد   ن   کنپیشدآ دنه ین   ن د کنشی

 1..1ملللللاد  

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داتطلبان

 .قابل تطبیق نیست  خاماا بعا ا   رتش 

      1..1ملاد  
دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داتطلبان

 باشد.می روز (24}مدت اعتبار آفر 

 11.1ملللللاد  

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داتطلبان

 است.الزم  اضمین آ ر

میعاد تضمین شرطنامه ارائه گردد.  5مطابق محتویاا  ورم شمار   

  باشد. روز  118( 38+24آغاز از یوم آفرگشایی باید  د اقل ) آفر

 11.1ملللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داتطلبان

ن آفر برای قطعات مق  .یم باشد. قرار ذیل  و جزوتام های وزارت دفاع میلدار تضمی 

  دحکنپ یل  قکدان بسغ ق لنداد ین رب ط   م النالشن

 افغانن  010,000ن خداشندف عن یلقطع شن ن ز   منه ین 1

تیا اسعار دیگر وه )افغانی( مبلغ اضمین آ ر بایا به  تاحا پولی 

تضمین آفر بشکل نوعیت ارذ و قابا ابادله باشا پذیر ته میشود 
 میباشا. بانک گرنتی ) تضمین نامه بانکی(

مطابق  ارمت اضمین بانکی بایا در نسخه اصلی اسلیم داد  شود. 

هیچ نو   واوواپی ت یا واپی این شرطنامه بود  ت  80منارج  ورمه 

 .پول نقد قابل قبول نمی باشدسکن شا  مورد قبول شناخته نمیشود.

 11.1  ملللللاد

دسللتورالع

مللا بللرای 

 داتطلبان

 قابا اطبیق نیست. 
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 11.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

کـاپی آن نیـ  بایـد  {} یـکبـه تعـدادآفـر، اصل  عالوه بر

  .تسلیم داده شوند

واپی آ ر ها ا  طرف داتطلب بعلا ا  نشلانی شلا بلا ذولر ولمله 

 یصللا  % ..1) وللاپی آ للر( ارائلله ت  بایللا بللا آ للر اصلللی 

 داشته باشا. مطابقت

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

 14.1ملللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داتطلبان

 

ـــد"  داتطلبلللان  آ رهلللای خلللویش را بللله صلللورا  "نبای

 الکترتنیکی ارائه نماینا.

 

 

 

 

 14.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

در صورا وه ارائله آ لر بصلورا الکترتنیکلی مجلا  باشلا، 

 . قابا اطبیق نیست رتش 

 14.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

یللم اشخیصللیه عال حللاتی پاوللت هللای داخلللی ت بیرتنللی بایللا

 باشنا  ذیا می  اضا ی

مورد  بلیک نیقلم پرزه جات ج 23و تدارک  هیته اسم پروژه:
 ونیو اوپراس یپالنگذار تیمعاون بلیک تیریضرورت مد

 1041 یسال مال یبرا یمعلومات یمخابره و تکنالوژ استیر

 MOD-1401-G-N0036-22408 شماره تشخیصیه:

 11.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

 عبارا است ا   آدرس ادار  آفر، ارائهصرف به مقاصد 

  ارد سابقه خواجه بغرا{ وزارت دفاع ملی تدارکاتآدرس:}ریاست 

 منم  وشماره اطار: } اطار جلسات آفر شائی { 

 شهر کابل{ 15شهر: } احیه 

از ظهر  قبل 4414:ضرب االجل برای تسلیمی آفرها: ساعت 

    مورخ

 میباشد.  23/42/1140

 11.1مللللاد  

دسلللتورالعم

 ل بللللللرای

 داتطلبان

  با گشایی آ رها در محا ذیا صورا میگیرد 

  ارد سابقه خواجه بغرا{ تدارکاتآدرس:}ریاست 

 منم  و شماره اطار: } اطار جلسات آفر شائی {

 شهر کابل{ 15} احیه شهر: 

 32/42/1041تاریخ:

 ظهراز  قبل ده{4414:زمان: }ساعت 

گشایش آفر ها هم مـان در عـین روز بعـد از ارـذ آفـر هـا 

 در محل و آدرس تذکر داده شده فون صورت میگیرد.

نوت :درصورتیکه تـاری  مشـخش شـده بـرای تسـلیمی آفـر بـه روز 

در روز بعـدی کـاری در همـان ررصتی تصـادف نمایــد، آفـر هـا 

ــورت  ــایی ص ــلیم داده و بازگش ــده تس ــین ش ــل تعی ــاعت از قب س

 میگیرد.

  11.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

 قابل تطبیق نمیباشد
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 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

 41.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

بلله تاحلا ارائه شا  به تاحلا هلای پلولی مختللف، آ رهای 

 .ناشومیپولی ا غانی ابایا 

 است.  افغانستان بانکد بادله امنبع نرخ 

 روز آفرگشائی  ااریخ ابادله اسعار

 43.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

مطللابق حکللم چهللارم  یاللاارواا ا  منللابع داخللل حیاللرج

طر العمللللا اللللاارواا تمتحللللا المللللال شللللمار   

NPA/PPD/C20/196گردد. یم قیاطب 

ا  ملللاد  هفلللتم قلللانون الللاارواا، اداراا  یاأسللل بللله

 هیا  سلرما تیلت حما قیمکللف انلا، جهلت اشلو یااارواا

مقللاار  یمللوارد حللا اعظملل ،یداخللل ااایللت اول یگللذار

 یدر پرتسلله هللا ایللرا طللور ذ یداخللل ااایللاول حیاللرج

  ناینما یعمل ش،یخو یااارواا

( 25)؛یخلللارج ااایلللاول ۀسلللیدر مقا یداخلللل ااایللل. اول1

 صا؛ی 

ا غانسلتان  میمقل یخلارج یتشلروت هلا یداخلل ی.شروت هلا2

 صا؛ی(  14) میمق ریغ یخارج یشروت ها  سهیدر مقا

دارنلا  (Joint Venture) یداخلل یوله شلروا یخلارج ی.شروت هلا3

 یملل یداخللل ی رعلل یمتعهللا بلله داشللتن قللرارداد ایللت 

 صای(  5)یخارج یشروت ها ریسا ۀسیباشنا، در مقا

تدات  یبلا داتطللب داخلل اسلهی ن در مق ی.دات طلب داخلل0

 .صای( 5ا غانستان ) میمق یطلب خارج

حکللم،  نیلل(ا1 قللر  ) ی.منظللور ا  "دات طلللب "در اجللرا5

مللاد  سللوم قللانون اللاراواا  3منللارج جللز  یاشللخاص حکملل

 قللر   قللر   3 ن منللارج جللز  یاسللت تدات طلللب داخللل

ت  تیلاسلت وله مالک یحکمل یحکلم عبلارا ا  شخصل نی(ا1)

 صلای(  54اسهام آن متعلق بله  نلان بلود  ت حلا اقلا )

 .اوارونان آن متشکا ا   نان باش

 ای(اعلا7(ت)3بله) بیل(تبعلا ا آن بله ارا2)ی قر  ها شمار 

 ((ایگرد

جهللت رشللا  یداخللل ااایللا اول تیللبلله منظللور حما عالاللاً 

 هیاشللللتغال تسللللرما زانیللللم شی، ا للللزا یاقتصللللاد

 ااایحسللب ضللرترا،ا اول یاللاارواا مللل ،ادار یگللذار

  ااردیم هیارا یآا فیاعر یداخل

بلله آن دسللته مللواد  ی در پرتسلله اللاارواایداخللل ااایللاول

ولله حللا  گللرددی)جنس/محصللول(اطالق میقابللا مصللرف نها

تپرتسلس ان در داخلا وشلور انجلام  یطراحل صلای( 54اقا)

 شا  باشا.

مراالب  تیلاوجه بله ملوارد  لوق اداررا مکللف بله رعا با

  باشنایم یااارواا یرتسه هادر پ یآا

 ایللاشللتراک اول زانییللم شیا للزا قی.ادار  جهللت اشللو1

 یدرمراحلا الاار واا،درشلرطنامه هلا یوننا  ولان داخلل

آنلان درنظلر  یحجلم معلامالا سلاالنه را بلرا اریمع شیخو

ماهانلله/ربعوار/  ایللاول یاوانللا زانیللنگر تلله، بلکلله م
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 زانیللوننللا  را بااوجلله بلله م ایللسللالالنه اول ایلل

 ثیللمنح شیخللو سللاالنه ایللماهانلله/ربعوار  یا منللاین

 ما ما نظر قراردهنا. یاجربه مشابه ت  اریمع

اسللناد  هیللوننللا ( مکلللف بلله ارا ایللداتطلللب )اول البتلله

تعرضله اجنلاس تمحصلوالا  ایلاول تیلبلر ظر  یتماارک مبن

 یا منللاین زانیللدر مطابقللت بلله بللا م ا ادار یللمللورد ن

مشللخص شللا  در  عللادیم یطلل ایللپرتسللس ت اول تیللفیتو

اسللناد تمللاارک  یابیللار  تی.هباشللایشللرطنامه ادار  م

تدرصللورا لللزتم ت للق   قللرارداد یابیلل للوق را مللورد ار 

حکللم پنجللاهم طر العمللا اللاارواا،معلوماا تاسللناد ال م 

 قراردها. یمطالبه تاحت غور تبررس نهیرا در  م

 حیاللرج ا یللا  امت ای.داتطلبللان مکلللف انللا جهللت مسللتف2

اجنللاس را مشللخص  ایللنللام تمرجللع اول شی رخللو،درآیداخل

ا نللام مرجللع   شیداتطلللب در ا للر خللو کهیسا نا،درصللورا

منللارج شللرطنامه  ا یللاجنللاس تمحصللوالا مللورد ن ایللاول

 یآ للر ت یبللاال یداخللل حیاللرج قیللاطب ا یللمتللذور نگرد

 .باشاینم یعمل

جلز  تیل(حکلم چهلارم طر العملا الاارواا ترعا7.طبق  قر )3

( مللاد  چهللا هشللتم قللانون اللاارواا،داتطلب  1 قللر ) 1

 یاللاارواا ا  منللابع داخللل حیا  اللرج یجهللت برخللوردار

 هیللال م راارا یناملله هللا قیمکلللف اسللناد مللاارک تاصللا

 ربطیلمراجلع ذ قیلا  صلحت تسلقم آن ا طر یابیلار  تیته

اسلنادتماارک  هیلعلام ارا صلورا.درایحاصلا نما نانیاطم

[داتطللب  نله انهلا یتاقع ریلاا غمطالبه شا  با معلومل

ت لق  ا ،بلکلهینگرد ایمسلتف یداخلل حیالرج ا اایا  امت

 یمعر لل تیللمللاد  چهللا ت نهللم قللانون بلله پرتسلله محرتم

 .گرددیم

تطبقللًا  ایمسللتف یداخللل حیاللرج ا یلل.داتطلللب ا  امت0 (1)

،مکلللف اسللت اجنللاس مللورد  ا یللعقاگرد یقراردادبللات

طبلللق مشخصلللاا تمنلللارجاا  یا منلللابع داخلللل ا رایلللن

صلورا،ادار   نیلا ریلغ ا،دریلتاوملال نما هیقرارداد اه

طبللق احکللام قللانون تطر العمللا قللرارداد در حصلله تضللع 

،جبللللران نقللللض قرارداد، سللللخ  ریاللللاخ مللللهیجر

بلله پرتسلله  یجبللران خسللار  تمعر لل قیللقرارداد،اطب

 اجرااا به موقع دارد. تیمحرتم

 41.1مللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داتطلبان

آفااار جوابنو) اااازلتری  قیمااات  } ارزیاااابی باااه اسااااس  اااازلتری  قیمااات  ار یلللابی بلللرای

 ارزیابی شده( صورت مینیرد.

  

 41.4مللللاد  

دسللتورال

عمللللللا 

بلللللرای 

داتطلبللا

 ن

ــمت  دراا ذیللا ولله معیللاربلله اسللاس اعللایالا  ــا ) 0قس  راتمعی

 صورا می گیرد  اذور ر ته، (ارزیابی و اهلیت

 { اخیر}  سلیمیانحراف درجاتل ا -1

 { نخیر}  انحراف درجاتل پرداخت -1

، ت ی الزاملی، پلر   جلاا اضلا  اعویض اجلزای عملامصارف  -4

 {  نخیر  }خاماا

 خللاماا بعللا ا  للرتش اجهیللزاا موجودیللت پللر   جللاا ت -1

 {نخیراسالمی ا غانستان} امارار  ر دارایه شا  آ

عمللر  درجریللانپیشللبینی شللا  عملیللاای ت مراقبللت  مصللارف -1

 { نخیر}اجهیزاا استفاد  

 { نخیر}شا ؛ وارآیی ت مولایت ارائه  -3
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 ال م نیست{  } -1

 11.1ملللللاد 

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

منلارج شلرطنامه  هلر الااقلالم شلاما  %500داتطلبان بایلا 

 را نرخ ارایه نماینا.

وله بلرای آن قیملت ارائله نشلا  اسلت، الم یمت قلم یا اقق

ا  اتسللط قیمللت هللای ارائلله شللا  بللرای همللان قلللم یللا 

در آ رهای سلایر داتطلبلان محاسلبه ت شلاما قیملت  اقالم

آ ر داتطلب ملی گلردد. در صلورایکه آ لر دیگلری ارائله 

نگردیا  باشلا، آ لر تی طبلق حکلم ملاد  بیسلت ت پلنجم 

در صلورایکه مجملو  قیملت قللم یلا  .قانون رد ملی گلردد

( 14)ولله بللرای آن قیمللت ارائلله نشللا  اسللت، ا   المللیاق

اجللات  نمایللا، آ للر تی   یصللا قیمللت آ للر داتطلللب

 .غیرجوابگو محسوب می گردد

 اعطای قراردادو.  

 11.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

عبلارا اسلت  مقاار  ی قللم وله  یلاد ملی گلردد یصای  حا اوثر

  یصا برای  قیمت مجموعی هر )الا( 11 ا  

عبلارا اسلت ا   مقاار  ی قللم وله ولم ملی گلرددحا اوثر یصای 

 برای   قیمت مجموعی هر )الا( یصا  11

 11.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داتطلبان

  اعتراضاا  به آدرس ذیا ارسال شا  می اوانا  

 {ریاست  تدارکات وزارت دفاع ملی}

 {گارد سابقه رواجه بغراریاست تدارکات  آدرس: }

 1منـ ل دوم بـالک نمبـر 707اطـان نمبـرشماره اطان: } -من ل
 {ریاست تدارکات

 {شهرکابل  51نا یه  } شهر:



  

 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

وه  در اوضیح معیاراارا  دستورالعمل برای داوطلبان منارج قسمت این قسمت معیاراا

ما نظر می گیرد اکمیا می  دارای اهلیتادار  در ار یابی آ ر ها ت اشخیص داتطلب 

 سایر معیاراا وه شاما این قسمت نباشا، مورد استفاد  قرار نمی گیرد.نمایا. 

 فهرست عناوین 

 دستورالعما برای داتطلبان( 36  ماد 1ارجیح داخلی )بنا  .1

 دستورالعما برای داتطلبان( 37   ماد 3بنا  0)جزء  اضا ی اامعیار .2

 (دستورالعما برای داتطلبان 37  ماد 5)بنا  چناگانهقرارداد های  .3

 دستورالعما برای داتطلبان( 39  ماد 2)بنا  بعایار یابی  شرایط .0

  میباشد. تطبیق قابل داوطلبان( برای دستورالعمل 22 هماد 1 )بند ترجیح دارلی .1

مطابق حکم چهارم طر العما ااارواا تمتحا المال  یااارواا ا  منابع داخل حیارج 

 گردد. یم قیاطبNPA/PPD/C20/196شمار   

ت  قیمکلف انا، جهت اشو یا  ماد  هفتم قانون ااارواا، اداراا ااارواا یاأس به

 ااایاول حیمقاار ارج یموارد حا اعظم ،یداخل ااایت اول یگذار هیا  سرما تیحما

  ناینما یعمل ش،یخو یااارواا یدر پرتسه ها ایرا طور ذ یداخل

 صا؛ی(  25)؛یخارج ااایاول ۀسیدر مقا یداخل ااای. اول1

 یخارج یشروت ها  سهیا غانستان در مقا میمق یخارج یتشروت ها یداخل ی.شروت ها2

 صا؛ی(  14) میمق ریغ

 یمتعها به داشتن قرارداد ایدارنا ت  (Joint Venture) یداخل یوه شروا یخارج ی.شروت ها3

 صای(  5)یخارج یشروت ها ریسا ۀسیباشنا، در مقا یم یداخل ی رع

 .صای( 5ا غانستان ) میمق یتدات طلب خارج یبا داتطلب داخل اسهی ن در مق یدات طلب داخل.0

ماد   3منارج جز  یحکم، اشخاص حکم نی(ا1 قر  ) ی.منظور ا  "دات طلب "در اجرا5

حکم  نی(ا1 قر   قر  ) 3 ن منارج جز  یسوم قانون ااراواا است تدات طلب داخل

ت اسهام آن متعلق به  نان بود  ت حا اقا  تیاست وه مالک یحکم یعبارا ا  شخص

 .اوارونان آن متشکا ا   نان باش صای(  54)

 ((ایگرد ای(اعا7(ت)3به) بی(تبعا ا آن به ارا2)ی قر  ها شمار 

 هیاشتغال تسرما زانیم شی، ا زا یجهت رشا اقتصاد یداخل ااایا اول تیبه منظور حما عالااً 

  ااردیم هیارا یآا فیاعر یداخل ااایحسب ضرترا،ا اول یااارواا مل ،ادار یگذار

)جنس/محصول(اطالق یبه آن دسته مواد قابا مصرف نها ی در پرتسه ااارواایداخل ااایاول

 تپرتسس ان در داخا وشور انجام شا  باشا. یطراح صای( 54وه حا اقا) گرددیم

  باشنایم یااارواا یدر پرتسه ها یمرااب آا تیاوجه به موارد  وق اداررا مکلف به رعا با

درمراحا ااار  یوننا  وان داخل ایاشتراک اول زانییم شیا زا قی.ادار  جهت اشو1

آنان درنظر نگر ته،  یحجم معامالا ساالنه را برا اریمع شیخو یواا،درشرطنامه ها

وننا  را بااوجه به  ایسالالنه اول ایهانه/ربعوار/ ما ایاول یاوانا زانیبلکه م

ما  یاجربه مشابه ت  اریمع ثیمنح شیخو ساالنه ایماهانه/ربعوار  یا مناین زانیم

 ما نظر قراردهنا.

 ایاول تیبر ظر  یاسناد تماارک مبن هیوننا ( مکلف به ارا ایداتطلب )اول البته

 تیفیتو یا مناین زانیدر مطابقت به با م ا ادار یتعرضه اجناس تمحصوالا مورد ن

اسناد  یابیار  تی.هباشایمشخص شا  در شرطنامه ادار  م عادیم یط ایپرتسس ت اول

تدرصورا لزتم ت ق حکم پنجاهم طر العما   قرارداد یابیتماارک  وق را مورد ار 

 قراردها. یمطالبه تاحت غور تبررس نهیااارواا،معلوماا تاسناد ال م را در  م

نام تمرجع  شی،درآ رخویداخل حیارج ا یا  امت ای.داتطلبان مکلف انا جهت مستف2

 ایا نام مرجع اول  شیداتطلب در ا ر خو کهیاجناس را مشخص سا نا،درصورا ایاول
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 یباال یداخل حیارج قیاطب ا یمنارج شرطنامه متذور نگرد ا یاجناس تمحصوالا مورد ن

 .باشاینم یعمل یآ ر ت

( ماد  چها هشتم  1 قر ) 1جز  تی(حکم چهارم طر العما ااارواا ترعا7طبق  قر ).3

مکلف  یااارواا ا  منابع داخل حیا  ارج یقانون ااارواا،داتطلب جهت برخوردار

 قیا  صحت تسقم آن ا طر یابیار  تیته هیال م راارا ینامه ها قیاسناد ماارک تاصا

اسنادتماارک مطالبه شا  با  هیعام ارا صورا.درایحاصا نما نانیاطم ربطیمراجع ذ

 ایمستف یداخل حیارج ا اای[داتطلب  نه انها ا  امتیتاقع ریمعلوماا غ

 .گرددیم یمعر  تیت ق ماد  چها ت نهم قانون به پرتسه محرتم ا ،بلکهینگرد

،مکلف  ا یعقاگرد یتطبقاً قراردادبات ایمستف یداخل حیارج ا ی.داتطلب ا  امت0 (1)

 هیطبق مشخصاا تمنارجاا قرارداد اه یا منابع داخل ا رایاجناس مورد ناست 

صورا،ادار  طبق احکام قانون تطر العما قرارداد در  نیا ریغ ا،دریتاومال نما

جبران خسار   قیقرارداد،اطب ، سخ،جبران نقض قرارداد ریااخ مهیحصه تضع جر

 اجرااا به موقع دارد. تیبه پرتسه محرتم یتمعر 

صفحه ( 3) شماره مهیضم یگ ار هیطرح تدارکات در بدل سرما : اضافیرات معیا .3

 پایانی شرطنامه. 

 .است قابل تطبیق   دستورالعما برای داتطلبان( 37 ماد  5)بنا چندگانهقرارداد های  .3 

آ رهای دارای نا لترین قیمت ارویب قرارداد را به داتطلبیکه  بیشتر ا  یک ادار 

منارج ار یابی بعای  رهایآ ر( ت با معیا )یک قرارداد برای هرارائه نمود   را

 نمایا.اعطا می ، را بر آترد  نمایا 0   قر

  مکلف است ادار 

 موارد ذیا را در نظر بگیرد ادار  مکلف است 

  ؛بخشدارای نا لترین قیمت برای هرار یابی شا   آ ر (1)

آ ر داتطلب  آن طوریکه در یت رتش اجرا هر بخش در اخفیف ارائه شا  (2)

 پیشنهاد شا  است.

 داوطلبان( برای دستورالعمل 22 هماد 3)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  0

دستورالعمل   38  ماد 1دارای نا لترین قیمت درمطابقت با بنا  آ ر اشخیص بعا ا 

دستورالعما  39  را طبق ماد ار یابی بعای آ ر می اواناادار   برای داوطلبان،

 یکه شرایطرا  اناا ی ونا. شا  استفاد  ا  شرایط مشخص  برای داتطلبان، صرف با

  شاما متن ذیا نشا  باشا نبایا در ار یابی اهلیت داتطلب استفاد  شونا 

  توانایی مالی: -1

صورا حساب بانکی، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابا معامله بها داتطلبان 

اتطلب بود  ت ماارک وه نشان دهنا  اوانمنای مالی ددار ت سایر اسناد ت 

 .ارایه نماینا باشا مبالغ منارج ذیا حااقا بنام تی )شروت( 

ن  یلن  قکدان بسغ ق لنداد ین رب ط   م النالشن نن ع سند ع انحکندقلن  دن یی

 افغانن  1,000,000ن خداشندف عن یلنقطع شن ن ز   منه ی 1

درصورتیکه شرکت های اشترا   -از یکی از با ک های کشور با اعتبار در  سخه اصلیی ستمنت با ک به شکل  مندی مالی اتو

 اشد.ب روزبه یک ها پر ت با ک ستتمنت های وطلبی چندی  با ک ستتمنت را ارائه مینماید مکلف است تا تاریخ اکننده در د

 ادله باشد  یم ارائه  رددمبالغ فور میتوا د به یکی از اسعار خارجی که به آسا ی قابل تب 

  اسااناد بااا کی شااامل ) صااورت حسااار یااا اعتبااار  امااه هااای بااا کی( خااوی  را از تاااریخ  شاار اعاا ن تاادارکات الاای خاات  میعاااد تساالیمی آفاار

 ا ضما  آفر ارائه  مایند.
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نشان دهنا  بر آترد    داتطلب بایا اسنادی را وه و ظرفیت تخنیکی کاری مشابه -2

داشته باشنا را  منارج ذیا  واری مشابه )مواد اعاشوی( شان معیاراا اجربه

 ارائه نمایا  

سال اخیر وه قیمت آن حااقا مبلغ منارج ذیا ااارواا  14در خالل  د مشابهقراردا 1اطبیق 

وه اطبیق نمود  باشا ت مجمو  آن  د مشابهقراردا 2مورد نظر را اکمیا نمایا. تیا 

 ایا ارایه نماینا حااقا مبلغ منارج ذیا را اکمیا نم

شماره 
 الت

قول اردو 
 مربوطه

قیمت قراداد مشابه در  تعداد

 سال اریر 14رالل 

نوعیت 
 اسعار

1 
 خداشنقطع شن ن ز   منه ین

ندف عن یل

 6,000,000 یکنقردادددن  نح م
 افغانن 

 55,000,000  ی ند نقردادددنن ن  موعن  ن  نح م

 سا  اخیر ارایه بدار د 14داوطلبان کارمشابه خوی  را در خ    NPA/PPD/C22/1397 در مطابقت به مواد متحد الما  شماره

 در مطابقت به مواد متحد المال شماره   داوطلب تولید کنندهNPA/PPD/C20/1396 

)متحد المال اسناد و مدارک مبنی بر ظرفیت تولیدی رویش را ارایه نماید. 

 موجود میباشد.( www.npa.gov.af  متذکره در ویب اداره تدارکات ملی

     کاپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذکر منبع ، مبلغ قرارداد و تاری  عقد )       

 .(قرارداد باید ضمیمه آفر گردد

 ارایه نمایند. ذیل سال اریر به شرح 5ل الدر رداوطلب  جم معامالت دوسال :ت ساالنه جم معامال-2

نن1ح من ع  الشند   لندد طسبندانخاللن ق لنداد ن رب ط   م النالشن نن ع سند ع ا   لندخیک 

 57,000,000ن خداشندف عن یلقطع شن ن ز   منه ین 1
 افغانن 

ندادی ن کدانکن1دد طسب  نح من ع  الشند   لنخوی نادندانخاللننNPA/PPD/C22/1397دان ط  قسن  ن  ددن  حکندلم لن م الن    لندخیک 

(  یصا ت 25، هر شریک بایا حا اقا )داتطلبانبرای مطابقت با حا اقا معیاراا اهلیت   نوت

(  یصا معیار های اهلیت را اکمیا نمایا. ارقام اهلیت هر شریک 04شریک اصلی حا اقا )

(  یصا معیار 144ت مجمو  ارقام  اهلیت شروا حا اقا ) گرددشروت مشترک باهم جمع می 

عام اکمیا شرط باال منجر به رد آ ر شروت مشترک می گردد. اجربه  اهلیت را اکمیا نمایا.

 .ت منابع قراردادی  رعی در اکمیا معیار ها اوسط داتطلب در نظر گر ته نمی شود

ا آ لر ارایله ملی نمایلا، داتطللب   در صورایکه داتطلب بلرای اضلا ه الرا  یلک ال2نوا

( را بللرای 3( ت )2(،)1مللذوور بایللا معیللاراا  للوق الللذور ار یللابی اهلیللت شللاما )

 مجمو  الا های وه آ ر ارایه می نمایا، اکمیا نمایا.

درمراحللا  یوننللا  وللان داخللل ایللاشللتراک اول زانیللم شیا للزا قی  جهللت اشللو3نللوا

درنظلر گر تله  یوننلا  گلان داخلل ایللاو یحجم معامالا سلاالنه بلرا اریااارواا، مع

وننللا  را  ایللسللاالنه اول ایللماهانلله/ربعوار/  ایللاول یاوانللا زانیللنشللود، بلکلله م

  اریللمع ثیللمنح شیخللو هسللاالن ایللماهانلله/ربعوار  یا منللاین زانیللبااوجلله بلله م

 ما ما نظر قراردهنا. یاجربه مشابه ت

 یمروللز حللا منا عللاا اجللارا قیللا  قللرارداد ا  طر ی  حللا  صللا منا عللاا ناشلل0نللوا

 .ردیگیا غانستان صورا م

 ریاست پالیسی ااارواا، داتطلب مکلف است  NPA/PPD/No.16/1395 شمار  بر اساس متحا المال 

)صادره وزارت محترم مالیه( را  قبل از آفرگشایی تصفیه  سابات مالیاتی آررین سند

مالیاتی  داوطلب در جریان باشد، ه نماید. هر گاه تصفیه  سابات یضم آفر رویش ارا

وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه  سابات مالیاتی )صادره وزارت محترم 

 . ه نمایدیمالیه( را ارا

  

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلوماا داتطلب ه ورم 41اجناس/ ورمه 

 (JV)مشترک  شروتشریک معلوماا  ه ورم 42اجناس/ ورمه 

  ورمه اسلیمی آ ر   43 ورمه اجناس/

 املارادر بیلرتن ا   جلاتل قیملت بلرای اجنلاس تارداالی وله   40 ورمله اجنلاس/

 اسالمی ا غانستان ساخته شا  انا

بیلرتن  وله در ای تارد شلا  قلبالً  جلاتل قیملت بلرای اجنلاس 45اجناس/ ورمه 

 اسالمی ا غانستان ساخته شا  انا اماراا 

اسلالمی ا غانسلتان  املاراجلاتل قیملت بلرای اجناسلیکه در   46اجنلاس/ ورمه              

 شا  اناساخته 

 ضمنی خاماا یا جاتل قیمت ت اکم 47اجناس/ ورمه 

 اضمین آ ر  ضمانت بانکی 48اجناس/ ورمه 

 اضمین آ ر  اظهارنامه اضمین آ ر 49اجناس/ ورمه 

 اجا   نامه اولیا وننا   14اجناس/ ورمه 
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  معلومات داوطلب هفورم

 41اجناس/فورمه 

 {درج گردد داتطلبیشمار  } داتطلبی شمار  

 {درج گردد رت ، ما  ت سال اسلیمی آ ر}  ااریخ

 {ت اعااد مجموعی صفحاا درج گردد صفحه  شمار} حااصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داتطلب قانونینام }داتطلب   قانونینام   1.1

نلام }شلریک شللروت مشلترک   هلر قلانونینلام درصورا شروت های مشلترک   1.2

 {قانونی هر شریک مشترک درج گردد

یلا راجسلتر  ( راجسلتر شلا  انلا تJVوشوریکه وه شرواء شلروت مشلترک )  1.3

 {گرددنام وشور درج } می گردنا 

 {درج گرددسال راجسترداتطلب }سال راجستر داتطلب    1.0

 {درج گردد آدرس مکما}  قانونی داتطلب در وشور راجستر شا آدرس   1.5

1.6  
 داتطلب باصالحیت   مورد نماینا معلوماا در

 {صالحیت درج گردد نام نماینا  با}  نام

 {صالحیت درج گردد آدرس نماینا  با}آدرس  

صللالحیت درج  ن/ کس نماینللا  بللاشللمار  الیفللو}شللمار  الیفللون/ کس  

 {گردد

 {آدرس نماینا  باصالحیت درج گردد ایمیا}ایمیا آدرس  

 

 امضا نماینا  با صالحیت  نمونه 

 اشخیصللیه مالیلله نمبللر}    (TIN)داتطلللب دهللی مالیلله اشخیصللیهشللمار    1.7

 {درج گرددداتطلب 
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ذیلا ضلمیمه ملی باشلا، گزینه/گزینله هلای مربلوط  واپی های اصلی اسناد  1.8

 را نشانی نمائیا 

  ایلن  ورمله در  1اساسنامه شروت یا سنا راجسلتر شلروت منلارج جلزء

   دستورالعمل برای داوطلبان؛  0  ماد 2بنا  ت 1بنا  مطابقت به

 سللنا امایللا بلله ایجللاد شللروت ت یللا شللروت هللای مشللترک ،  درصللورا

  0  مللاد 1مطابقللت بللا بنللا  ردموا قتناملله شللروت هللای مشللترک 
 ؛دستورالعمل برای داوطلبان

  نهللاد دتلتللی داتطلللب باشللا، سللنا اثبیللت اسللتقاللیت درصللورایکه

مللالی ت سللنا ولله نشللان دهنللا   عالیللت داتطلللب در مطابقللت بللا 

 قانون اجارا باشا؛

 سایر اسناد در صورا لزتم دیا ادار ؛ 

 

 

 

 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در3

 اوملال شلا  اوسللط  مشلابه ضلمنیاجنلاس ت خلاماا قرارداد هللای اعااد   2.1

حلرتف ت ارقلام  قلرارداد هلااعلااد }  پلنج سلال اخیلر داتطللب در

 {درج گردد

ار ش بلله حللرتف ت }سللال اخیللر   5 حجللم معللامالا سللاالنه داتطلللب در  2.2

 {درج گرددارقام 

  {درج گردد به حرتف تارقام مبلغ}  دارایی های نقای در دسترس  2.3

جزئیلاا اوملال }سلال گذشلته   14اومال عما  اجناس مشلابه در جریلان   2.0

اجناس مشلابه احلت اوملال را بلا اللاریخ اخمینلی احلویلی ت اوملال 

 { اعها شا  را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب2

هلای  ضلرر یلا راپلور ت مفلاد حسلاب بیالنس شیت یلاهای مالی یا  راپور  3.1

ا یللمربللوط همللرا  بللا اسللناد  سللایر معلومللاا بللانکی یللاافتللیش 

دارایللی نقللای در نمایللانگر موجودیللت ولله  اینهللا ا  ارویبللی 

داد  وللاپی هللای آن را  لسللت منللارجاا ذیللا را ارایللب}. دسللترس

 {ضمیمه ونیا

معلوماا بانلک هائیکله ادار  بلرای اثبیلت صلحت اسلناد ملالی بلا آن   3.2

 اماس گر ته می اوانا 

 {  با صالحیت درج گرددنام نماینا}نام  

 {  با صالحیت درج گرددآدرس نماینا}آدرس  

 {درج گردد کس را  /شمار  های الیفون} کس  /شمار  های الیفون 

 {درج گردد باصالحیت  ایمیا آدرس نماینا}ایمیا آدرس  
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  کمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم

 20اجناس/ هفورم

 اکمیلا نملودن  ورمله در در یالاارواا  وملک بله اداراین یادداشلت صلرف جهلت 

 گردد. شا  شرطنامه صادرنبایا شاما  شرطنامه میباشا، اما هاهیحین 

در صفحاا ذیا اوسلط داتطللب درج میگلردد جهلت اثبیلت تاجلا شلرایط  معلوماایکه

ــرای بللودن ت اهلیللت داتطلبللان مطللابق مللواد مللرابط بلله  ــتورالعمل ب دس

 {، استفاد  شودداوطلبان

 {داتطلبی درج گرددشمار  } داتطلبی شمار  

 {درج گردد رت ، ما  ت سال اسلیمی آ ر}  ااریخ

 {ت اعااد مجموعی صفحاا درج گردد صفحه  شمار} حااصف

 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 
 {درج گردد نام قانونی داتطلب}نام قانونی داتطلب    1.1

 {درج گرددنام شریک شروت های مشترک }مشترک   داتطلب یوانام شر  1.2

آن شللروت هللای مشللترک  وشللوریکه در}مشللترک   داتطلللب یاوشللر راجسللتر  1.3

 {، درج گرددراجستر شا  است

شلروت  هلر  شلریک سلال راجسلتر} مشلترک  داتطللب یاوشلرهلر سال راجسلتر   1.0

 {درج گرددهای مشترک 

وشلوریکه راجسلتر شلا  اسلت   مشلترک در داتطللب یاوشلر هلرآدرس قانونی   1.5

 ، درج راجسللتر شللا وشللوریکه آدرس شللریک شللروت هللای مشللترک را در}

 {گردد

 باصالحیت شروت های مشترک  معلوماا نماینا  1.6

 {                               }نام  

 {                                   }آدرس  

               } کس   شمار  های الیفون ت

 {                              }ایمیا آدرس  

 

 نمونه امضا نماینا  با صالحیت  
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بکللس هللای اسللناد اصلللی }میباشللنا ذیللا ضللمیمه وللاپی هللای اصلللی اسللناد   1.7

 {یائضمیمه شا  را چک نما

 للوق، درمطابقللت بللا  1.2ر یللا راجسللتر شللروت نللامبرد  د اساسللنامه 

دســـتوراالعمل بـــرای   0ملللاد   2ت  1بنلللا هلللای پلللاراگراف هلللای 

 .  داوطلبان

 اسلتقاللیت ملالی ت اتطللب باشللا، سلنا اثبیلت نهاد دتلتی دصورایکه  در

سللنا ولله نشللان دهنللا   عالیللت داتطلللب در مطابقللت بللا قللانون اجللارا 

 باشا
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 تسلیمی آفر هفورم

 42اجناس/ه فورم

تقت اهیه  اکمیا  ورمه در در یااارواا  این یادداشت صرف برای معلوماا، جهت ومک به ادار

 .گرددشا  شاما  صادر هنبایا در شرطنام اما شرطنامه میباشا،

تاجا شرایط بودن  به مقاصا اشخیص اهلیت ت ذیاصفحاا  این معلوماا بایا اوسط داتطلبان در

مورد  اتلج اهیه شا  است در دستورالعمل برای داوطلبانه مربوطواد م داتطلب طوریکه در

 گیرد. استفاد  قرار

 {درج گرددداتطلبی  شمار } داتطلبی شمار  

 {درج گردد رت ، ما  ت سال اسلیمی آ ر}  ااریخ

 {اعااد مجموعی صفحاا درج گرددت  صفحه  شمار} حااصف
 

 {درج گرددادار   نام مکما}به 
 

 ه اینک یمئامضا نمود  ایم، اظهارمینمااین  ورمه   یر مایان وه در

شمار  ت }شمول ضمیمه شمار  هیچ مالحظه یی در قسمت آن بت  مطالعه وردیمدقیق ما شرطنامه را  .1

 نااریم؛ {درج گردد لزتم ااریخ صاتر ضمیمه را درصورا

جاتل منارج مطابقت با شرطنامه ت جاتل احویلی  در وهمی نمائیم ما پیشنهاد  .2

مورد اجناس ت خاماا  مختصر دراوضیح    یک } راضمنی  ناس ت خاماانیا منایهای اج

 م؛ئیاومال مینما {ضمنی درج گردد

 عبارا است ذیا ما به استثنای هرگونه اخفیفاا پیشنهاد شا  در قیمت مجموعی آ ر .3

 اسعارهای مربوطه  مختلف ت الغمب ارقام، بیانگر قیمت مجموعی آ ر به حرتف ت}ا  

 ؛{درج گردد

قبول شود، اخفیفاا ذیا قابا اجرا  ما درصورایکه آ ر  پیشنهاد شا  اخفیفاا .0

  خواها بود

 قیمت مجموعی اخفیفاا به حرتف ........................ (1)

هر اخفیف }قیمت مجموعی اخفیفاا به ارقام ..................... (2)

را وه قابا اجرا  است، با نیا منایها اقالم مشخص شا  جاتل   پیشنهاد شا  ت

 ؛{جزئیاا آن مشخص ونیا

جا ا  ااریخ  ضرب اال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  24ماد   1 برای میعاد مشخص در بنا ما  رآ .5

 هر داشته ت در اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان  20ماد   2 مطابقت با بنا در هااسلیمی آ ر

 قابا قبول بود  میتوانا؛باالی ما الزامی ت آن  اعتبار  مان قبا ا  ختم ااریخ

دستورالعمل  00  مطابقت با ماد را در اجراء اضمین وهقبول شود، ما اعها میسپاریم  آ رماهرگا   .6

 قرارداد  راهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادقراردمومی شرایط ع 18  ت ماد برای داوطلبان

وشورهای  دارای اابعیت قرارداد، ا  بخش گان برای هر   رعی یا اومال وننا انقراردادی بشمول ما .7

شاما داتطلبی، هرگا  داتطلب شروت های مشترک ملیت شروای ملیت داتطلب را بشمول } تاجا شرایط

 می باشیم.{درج گردداهیه وننا  گان  رعی ت  انباشا، ت ملیت هریک قراردادی

 اضاد منا ع نااریم؛نو  هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  0  ماد 2بنا ق مطاب، ما .8

، اسالمی ا غانستان امارا ، احت قوانیناهیه وننا  گان تقراردیان  رعی  ت شروا بشمول ،شروت ما .9

اسالمی ا غانستان  امارادتلت  ا  طرف دستورالعمل برای داوطلبان 0  ماد 3مطابقت با بنا  در

 ؛نشا  ایم شناختهتاجا شرایط  غیر

هر آ ر یا ت  ارائه شا  قیمت نا لترین یآ ر داراقبولی  مکلف به وه ادار  ما میاانیم  .14

 .نیست شا  دیگر دریا ت
 

 {مینمایا، درج گرددامضا   را اسلیمی آ ر هوه  ورمبا صالحیت  نام مکما شخص}نام 
 

 {تی اذور داد  شاامضا شخصی وه نام ت عنوان تظیفه }امضا 

 {رت ، ما  ت سال اسلیمی آ ر درج گردد}ااریخ 
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  اجناسجدول قیمت 

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

 20اجناس/ هفورم

 {  داتطلبی شمار 

 {درج گردد آن اشخیصیهبایا باشا، شمار   درصورایکه این آ ر}   بایا  شمار  آ ر

 {درج گردد رت ، ما  ت سال اسلیمی آ ر}    ااریخ

 {اعااد مجموعی صفحاا درج گرددت صفحه   هر شمار} حااصف

 ونیو اوپراسـ یپالنگـذار تیـمعاون بـلیک تیریمـورد ضـرورت مـد بـلیک نیقلـم پـرزه جـات جـ 23و تدارک  هیته

 1041 یسال مال یبرا یمعلومات یمخابره و تکنالوژ استیر

1 2 3 0 5 6 7 8 

ر
ا
م
ش

ه
 

 اجناس اسم

 
ر مشخصات

و
ش
ک

 
ع
ب
ن
م

 

 
د
 
ا
و

ی
س
ا
ی
ق

 

مقدار 

 ضرورت

 قیمت فی   

 وا د

قیمت مجموعی 

  داکثر

6x7=8 

 اردوی ملی قطعات و ج وتام های

نن این 1 نن ان دگلن  د57نیبلنف ییکر
FIBER OPTIC CABLE 12 CORE SM                                                           

Maicro figن
   5000 متر 

ن این دگلن  د0نیبلنپجنن اش 2 لنف ییکر
   400 عدد  نLC-PC-SC-SMن Omm,DX,3m571/9.3,ن   دل   یک 

ن این دگلن  د1نیبلنپجنن اش 3 لنف ییکر
   400 عدد  نLC-PC-SC-SMن Omm,DX,3m571/9.3,ن   دل   یک 

ن این دگلن  د10نیبلنپجنن اش 0 لنف ییکر
   100 عدد  نLC-PC-SC-SMن Omm,DX,10m571/9.3,ن   دل   یک 

نن ای 5    2 باکس   FOTK702   Optic tool kitن سندبزدانفییکر

ن  6 نوری  ماشی  کیبل فایتر
نتستر

MTP200 Shineway High Performance 
OTDR,Oن

   1 پایه 

نگ  کننUTPنیبلن 7
د
لن001طبقنف   ف    100 باکس نF-1000 ن UTP نCable  Cat- 6ن یک 

ن اینن س پتنپ کسن 8 نف ییکر د نن500پ شن ی  نددن نیی
HEAT-SHRINK SPLICE PROTECTOR FOR O.F. 

ن
   500 پاکت 

ن500بس  نننننن -FS 280DW-Cv نیبلن  ینکال  9    150 بسته  تنددن نیی

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frobay-optical.com%2Fmtp200-otdr-p00178p1.html&psig=AOvVaw1y8UWpRL9kD8dKHu7t-ga0&ust=1600762932920000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjJyJTh6PnrAhW3xMQBHXfcAwEQr4kDegUIARDBAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frobay-optical.com%2Fmtp200-otdr-p00178p1.html&psig=AOvVaw1y8UWpRL9kD8dKHu7t-ga0&ust=1600762932920000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjJyJTh6PnrAhW3xMQBHXfcAwEQr4kDegUIARDBAQ
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14 
 نیبلن  ینخ اد

 
Cv-200M ن500بس  نن  تنددن نیی

KSS NYLON CABETIE 
   150 بسته 

ن 11 اننیبلنف ییکر د  لیک 
LYIZER CABLESن 

B0thwin Telecom  Wavelength;650nm  
5Km  TYPe:BW10>Detection Distance: 

   10 عدد 

نن اینلیدکداSC ند   ا 12  ف ییکر
Fiber-Optic-Pigtail-SC-APC-Simplex-Fiber-

Optic-Pigtail-0-9mm.jpg 
 

   3000 عدد 

13 
ن اینی ننپ کنن ننیبلن دگلن  دنف ییکر ییکر

 یک 
نن ایت  نددکلنف ییکر

ن
Fiber Stripper Millerن(SM) 

 
   15 عدد 

نن ای 10    10 عدد نCT_-05  AFLن ل ننقطعننددکلنن اننیبلنف ییکر

   500 کلچه  Tape S80 البر یپن د رپر ف 15

16 

نبس  نن20دلک لنپس%
د
تنددن ن آسن10ف

ن این پ کنک این   لآ انیبلنف ییکر
ن دن دعنند   اه 

Alcohol prep pad  
ن

   1000 بسته 

ن ای 17 ننیبلنف ییکر د    80 عدد   Fiber Optic Splice Closureن ی 

ن س ا   18
SILICONE SEALANT-100% 

ن
   100 تیور 

  س ا  نشخ 19
Red  SILICONE SEALANT-100% 

 
   100 تیور 

ینف م 24    200 تیور نSpray foam  یکر

ن 21 نن ای ق چر    10 عدد نScasorنبردینقطعننیبلنف ییکر

ناددنی ننیبلنن  22    2 عدد  (20m)دیلFiber rod 12 MM (510m) ف ییکر

ن    طایسم 23
د
   1444 متر  Roopن  نل س ی

ننعیدک 20 نخالنبیدکدا ر ند
ن

Optic glassن
   10 قار 
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25 

ک پرنیبلن   ح وی شنذیل  ن سن املنتسیک 
اب نن0نننن-پدچیدگ7نن-نرمنپید  ل-5 د   نسیک 

 س ف  نچکنی ننن-4ح لند نپ اچ .ننن
نندیک  لت

  نعکدنیبلنه ین-6 ثب سننددکلن ل  زننن-1
گ  یکننن-2 چدگکندداننRGچکن
د عکنن-9نننRG-45تنعکدن70ن-8خ اد.ن
ن نخ ادنن-50.نننV-9  لن  د نعکن  لن 

 V-1/5قسیم

NETWORK TOOLKIT ن 
 

   2 بکس 

نک پرننیبل 26 د    40 عدد  Copper cable joint closure 25 pair  ی 

نننن اعکیسند   27 نپ کسن کنددن نیی
د
نطبقنف   نف

ن01.04  دنلن
   50 پاکت 

نن71یبلن یسنن 28    580 متر نCopper cable 25 pairن  النیی

   10 عدد نPunchingنپدچدگ ل ن 29

ن 34    50 عدد  fiber opticنPunch ponalنپدجنپ نلنف ییکر

31 RJ – 45 نن۰۱۱قیطنن    544 قطی  RJ - 45نددن نیی

32 RJ – 11نن۰۱۱قیطنن    100 قطی  RJ - 11 ددن نیی

  قیمت مجموعی

 {درج گرددنام داتطلب }  نام داتطلب 

 {وه آ ر را امضا مینمایا، درج گردد امضای شخصی}   امضای داتطلب 

ااریخ درج گردد}  ااریخ  
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 48اجناس/ه فورم

 {درج گردد دتاطلبی شمار }   داتطلبی شمار 

 {درج گردد آن اشخیصیه بایا باشا، شمار  صورایکه این آ ر در}بایا  شمار  آ ر

 {درج گردد رت ، ما  ت سال اسلیمی آ ر}   ااریخ

 {اعااد مجموعی صفحاا درج گرددصفحه   شمار} حااصف
 

مطابقلت بلا  شلا  در آ لر بایلا اوسلط یلک بانلک راجسلتراضمین ضمانت بانکی برای  هاین  ورم}

 {صادر گردد منارجرهنمودهای 

 {درج گرددبانک  نام}ما  

 {ادار  درج گرددنام ت آدرس مکما }ذینفع  

 {درج گرددااریخ }ااریخ  

 {شمار  به ارقام درج گردد}شمار  اضمین آ ر  

خلود بلرای  منبعلا بله نلام "داتطللب" آ لر {،درج گلرددنلام مکملا داتطللب }وه  یا تیماطال  

درج  الاارواااعلالن   شلمار}شلمار   اللاارواااعلالن احلت  {درج گلردد نام قلرارداد}اجرای 

 به شما ارائه نمود  است. {گردد

 شرایط شما، آ ر بایا همرا  با اضمین آ ر ارائه گردد. می دانیم وه مطابق  عالت بر

اعهللا  قطعللیصللورا بلله باینوسللیله  {درج گللرددنللام بانللک }، مللا براسللاس درخواسللت داتطلللب

  بعلا ا  را {درج گلردد بله حلرتف ت ارقلاممبللغ }، مبللغ مجملوعی باتن اعلامیسپاریم وه 

در صللورا ولله داتطلللب مراکللب اعمللال ذیللا گردیللا  دریا للت اتلللین اقاضللای احریللری شللما 

 باشا، بپردا یم 

 اغییر یا انصراف ا  آ ر بعا ا  انقضای ماا معینه اسلیمی آن (1)

داتطلب ا  پذیرش اصلحیح اشلتباهاا حسلابی در جلاتل قیملت هلای ارائله شلا   انکار (2)

 آ ردر 

اجتنللاب ا  عقللا قللرارداد، مطللابق منللارجاا شللرطنامه ت مطالبلله پیشللنهاد ا  طللرف  (3)

 داتطلب برنا 

 للراهم نکللردن اضللمین اجللرای قللرارداد مطللابق منللارجاا شللرطنامه ا  طللرف داتطلللب  (0)

 برنا 

 چها ت نهم این قانون ماد مطابق حکم به دلیا اخطی در این داتطلبی در صورا محرتمیت داتطلب  (5)

 حاالا ذیا  اقا اعتبارخواها شا  دراین ضمانت 

 طبلققلرارداد  یامضلا اضلمین آ لر درصورایکه داتطلب برنا  باشا بله محلض دریا لت (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبان

امضللای قللرارداد بللا داتطلللب ( 1) محللض درصللورایکه داتطلللب برنللا  نباشللا، بلله (7)

بله شلمول میعلاد امایلا  ررت  بعلا ا  خلتم میعلاد اعتبلار آ ل 28( 2) ؛ یلابرنا 

 {درج گردد ااریخ ختم آ ر} ماا اعتبار آ ر

 اد  لوقمیعل ا  اقبلنتیجه، هرگونه اقاضا برای پرداخلت احلت ایلن اضلمین بایلا اوسلط ملا  در

 دریا ت شا  باشا.

 میباشا. اطاق اجارا بین المللی 785اضمین اابع مقرر  منتشر  شمار   این

 {گردددرج  مسئول مربوطامضای }امضا  

 

 {مهر گردد}مهر  
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 نامه تضمین آفر اظهارآفر:  تضمین

 42اجناس/ه فورم

 {داتطلبی درج گرددشمار  }   داتطلبی شمار 

 درصلللورایکه ایلللن آ ربلللایا باشلللا، شلللمار }  بایا  شمار  آ ر

 {درج گردد آن اشخیصیه

 {درج گردد رت ، ما  ت سال اسلیمی آ ر}   ااریخ

 {ت اعااد مجموعی صفحاا درج گردد صفحه   شمار}
 

نهداتطلب بایا ایلن  ورمله را در مطابقلت بلا رهنمودهلای }  مربلوط خا

 {پری نمایا

 {نام مکما ادار  درج گردد}  به

 م وه امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در  یر 

بایلا هملرا  بلا اظهارنامله  ما میاانیم وله، طبلق شلرایط شلما، آ لر

 اضمین آ ر ارائه گردد. 

ا  عقلا ملا درصلورا نقلض تجایلب احلت شلرایط آ لر می پلذیریم وله ما 

ا   سللر {سللال درج گللردد اعللااد}قللرارداد بللا ادار  بللرای مللاا 

محللرتم گللردیم. تجایللب داتطلللب احللت ایللن آ للر { داللاریخ درج گللرد}

 شاما موارد ذیا می باشا 

 در مورد اهلیت داتطلب ارائه معلوماا نادرست (1)

اغییللر یللا انصللراف ا  آ للر بعللا ا  انقضللای مللاا معینلله  (2)

 اسلیمی آن

جللاتل    پللذیرش اصللحیح اشللتباهاا حسللابی درانکللار داتطلللب ا (3)

 قیمت های ارائه شا  در آ ر

اجتنلللاب ا  عقلللا قلللرارداد، مطلللابق منلللارجاا شلللرطنامه ت  (0)

 مطالبه پیشنهاد ا  طرف داتطلب برنا 

اجللرای قللرارداد مطللابق منللارجاا  للراهم نکللردن اضللمین  (5)

 .شرطنامه ا  طرف داتطلب برنا 

در صللورا برنللا  شللان مللا ت اسلللیمی ایللن اظهللار ناملله اضللمین آ للر 

قا  اضمین اجرای قرارداد ت امضلای قلرار داد بلا داتطللب برنلا   ا

 اعتبار می گردد. 

 {داردصالحیت امضای این اظهار نامه را  امضای شخصی وه}امضا   

نللام داتطلللب درج }  امضللای ایللن اظهللار ناملله ا  طللرف صللالحیتدارای 

 {گردد

 {ل درج گرددسا، ما  ت رت }ااریخ  

 {مهر گردد}    مهر
 

آ لر بایلا  ه اضلمیننامل مشلترک، ایللن اظهلار یادداشت  درصورا شلروت}

 {گرد هئارارا  آ ر به نام امام شروا
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 اجازه نامه تولید کننده

 14اجناس/ هفورم

 

 {درج گردد دتاطلبی شمار }   داتطلبی شمار 

نمبللر بللایا باشللا،  درصللورایکه ایللن آ للر}  شمار  آ ربایا 

 {درج گردد آن اشخیصیه

 {درج گردد رت ، ما  ت سال اسلیمی آ ر }   ااریخ

 {اعااد مجموعی صفحاا درج گرددت صفحه   شمار} حااصف
 

 مقلام بلادر  ورمله رسلمی اولیلا وننلا  اوسلط  این اجا   نامه بایا}

 {صالحیت ارایب ت امضا گردد

 {ادار  درج گرددنام مکما }به  
 

 

وننللا  ولیللا ا{نللام ت آدرس مکمللا اولیللا وننللا  درج گللردد} مللا

 ابریکلله بللا داشللتن  {نللو  اجنللاس اولیللا شللا  درج گللردد}رسللمی

نللام }بلله  {آدرس مکمللا وارخانلله هللای اولیللا وننللا  درج گللردد}در

اجلا   ملی دهلیم آ لر را بله مقصلا عرضله  {مکما داتطلب درج گلردد

عقللا ارائلله نمللود  ت  {نللام ت/یللا شللرح مفصللا اجنللاس درج گللردد}

 قرارداد نمایا. 

شـرایط   28ما باینوسللیه گرنتلی ت ترنتلی مکملا مطلابق منلارج ملاد  

ــرارداد ــومی ق مللی  للراهم ، را بلله اجنللاس ارائلله شللا  در آ للر عم

 نماییم. 

 {امضا نماینا  با صالحیت اولیا وننا  درج گردد}امضا  

نللام/ نللام هللای مکمللا نماینللا  بللا صللالحیت اولیللا وننللا  درج }نللام  

 {گردد

 {عنوان تظیفه درج گردد}عنوان تظیفه  

 {نام مکما داتطلب درج گردد}امضا ا  جانب  

 {ااریخ امضا درج گردد}ااریخ  
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  نیازمندیها  جدول  - پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دی  لست اجناس ت جاتل احویا .1

 ت جاتل اکمیاضمنی لست خاماا  .2

  مشخصاا اخنیکی .3

 نقشه های اخنیکی .0

 ت معایناا آ مایشاا .5
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 استیر ونیو اوپراس یپالنگذار تیمعاون بلیک تیریمورد ضرورت مد بلیک نیقلم پرزه جات ج 23و تدارک  هیته :تحویلی لست اجناس و جدول 

1041 یسال مال یبرا یمعلومات یمخابره و تکنالوژ  

ه
ر
ا
م
ش

 

ن اجناس توضیح  وا د کم سنحکدکیک 

 حلن حویلن
نن دکاج ننه یی
 فح ن
 عس   شن
ت  دد طسنر

 طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاری  

((Inco terms 

اولین تاری  

تسلیمی 

 اجناس

آررین تاری  

تسلیمی 

 اجناس

 

تحویلی  تاری 

ه پیشنهاد شد

داوطلب  توسط 

توسط داوطلب }

 {رانه پری گردد

1 

نن   ه ن کداک ن07 
دنقسمنپرخلن  شن  ننی 

  ادنضد اشننبلین
نبلیننسیرنی ک

نیپالنگذداننسی ع  ن
ن  سیانن  ی ند پرد 

ن  د ل زن ن  نی   برل
ن
 
لن  نیبردن عس   ی

 5405ن  یل

قل  پرزه جات جی  کیبل 23  0 

( 1دیپپپپپپپپ پپپپپپپپو نپپپپپپپپمپپپپپپپپتر 
قومپپپانپپپدانن  مویم 
لوژسپپپپپپپپپپپپپپپپ  پپپپ  واق  
خواجه بغرا ناح ه 

 شهر کابل 11

بعد از منظوری 

 وعقد قرارداد
 بدارل یک قسط

  دو ماه در ظرف
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قابل  :  آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست ردمات 

 تطبیق نیست

 در ت تاقعی بایا  اکمیلی ریخاا نمایا. اکمیا را جاتل این بایا ادار }

 المللی بین اجارا شرایط ت اجناس احویلی شا  درخواست  ریخاا به مطابقت

(INCOTERMS) باشا} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره 

 

 توضیح 

 ردمات 

 کمیت

)درصورتیکه 

قابل اجرا 

 (باشد

 محل اجرا وا د ف یکی

تاری  نهایی 

تکمیل 

 ردمات

  شمار}

درج 

گردد

} 

اوضیحاا }

خاماا 

ضمنی 

درج 

 {دگرد

 اقالم مقاار}

 {درج گردد
تاحا  زیکی }

 {درج گردد
 محانام }

درج 

 {گردد

ااریخ اکمیا }

 {درج گردد
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 مشخصات تخنیکی .1

و  یپالنگـذار تیـمعاون بـلیک تیریمورد ضرورت مد بلیک نیقلم پرزه جات ج 23و تدارک  هیته

 1041 یسال مال یبرا یمعلومات یمخابره و تکنالوژ استیر ونیاوپراس

 اســــــــــــــــــ  جــــــــــــــــنس مشخصات م حظات

شماره
 

 

FIBER OPTIC CABLE 

12 CORE SM                                                           

Maicro fig 

 

کور 13کیبل فایبر  وری 

 1 سننل مود

 

Omm,DX,3m135/2  L.3,  مود  

C-PC-SC-SM  

متره فایبر وری 2کیبل پج کورت

 سننل مود
2 

 

Omm,DX,3m135/2  L.3,  مود  

C-PC-SC-SM  

متره فایبر وری 5کیبل پج کورت

 سننل مود
2 

 

Omm,DX,10m135/2  L.3,  مود  

C-PC-SC-SM  

متره فایبر وری 10کیبل پج کورت

 سننل مود
0 

  

 Optic tool kit  
 کیت ابزار فیبر نوری

FOTK702 
5 



00 

 

 

MTP200 Shineway High 
Performance OTDR,O 

تسترکیبل   ماشین

 فایبرنوری 
6 

 

Cable  Cat- 6  UTP   F-1000 
طبق فوتوفی  وتک  UTPکیبل 

 متره 245
7 

 

HEAT-SHRINK SPLICE 

PROTECTOR FOR O.F. 

 

پوش جی  فایبر وری )سلیپ( 

 دا ه یی 144پاکت 
8 

 

FS 280DW-Cv-     ( 144بسته )

 دا ه یی
 9 کیبل تای ک ن

 

Cv-200M ( دا ه یی144بسته ) 
 

KSS NYLON CABETIE 

 کیبل تای خورد
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LYIZER CABLES  

B0thwin Telecom  

Wavelength;650nm  Detection 

5Km  TYPe:BW10>Distance: 

 11 لیمر کیبل فایبر

 

Fiber-Optic-Pigtail-SC-APC-

Simplex-Fiber-Optic-Pigtail-0-

9mm.jpg 

 

 

 

 12 فایبر  وری لیندارSC کنکتور

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frobay-optical.com%2Fmtp200-otdr-p00178p1.html&psig=AOvVaw1y8UWpRL9kD8dKHu7t-ga0&ust=1600762932920000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjJyJTh6PnrAhW3xMQBHXfcAwEQr4kDegUIARDBAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frobay-optical.com%2Fmtp200-otdr-p00178p1.html&psig=AOvVaw1y8UWpRL9kD8dKHu7t-ga0&ust=1600762932920000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjJyJTh6PnrAhW3xMQBHXfcAwEQr4kDegUIARDBAQ
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Fiber Stripper Miller (SM) 

 

ستریپر کیبل سننل مود 

فایبر وری یا )پا  کننده فایبر 

  وری(

13 

 

 

CT_-05  AFL 

آله  قطع کننده کور کیبل فایبر 

  وری
14 

 

Tape S80 15 البرتیپ واترپروف 

 

Alcohol prep pad  

 

( 54فی بسته )04الکو  پت%

دا ه جهت پا  کاری مجولها،کیبل 

 فایبر وری وا واع کنکتورها
16 

 

Fiber Optic Splice 

Closure  17 جی  کیبل فایبر وری 

 

SILICONE SEALANT-100% 

 
 18 سلیکان
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Red  SILICONE SEALANT-

100%  

 

 19 سلیکان سرخ

 
 

 

Spray foam  20 سپری فو 

 

Scasor  21 برای قطع کیبل فایبر  وری قیچی 

 

Fiber rod 12 MM 
(510m)الی(20m) 

 22 فایبر راد یا کیبل کش

 

Roop 23 ریسمان لیلو ی متوسط 

 

 

Optic glass 

 

 عینک زره بیندارجرمنی
24 
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NETWORK TOOLKIT   

 

یات بامحتوبکس مکمل تسترکاپرکیبل 

 ذیل

 2    -پنچینگ3  -کر  پینتو -1

تلیفون  -0تو لیمربه حا  دو پارچه.   

 چک)یا کنترو (

سه عددکیبل -2تثبیت کننده ولتاژ   -5

 -0وچننک دار  RGهای چک 

   RG-45( عدد 34)-8 وشکی خورد. 

دو عد  -V   .14-9دوعد بالتی  -2

 V-1/5بالتی خورد قلمی

25 

 

Copper cable joint closure 25 

pair 
 26 جی  کاپر کیبل

 

طبق فوتو فی    کنکتورعدسی 45.40مود   

 پاکت صد دا ه یی
27 

 

Copper cable 25 pair  28 جوره یی 35کیبل مسی 

 

Punching 29 آله پنچنگ 

 

Punch ponal fiber optic 30 پنج پا ل فایبر 
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RJ - 45 RJ – 45   31 دا ه یی ۰۱۱قطی 

 

RJ - 11 RJ – 11  32 دا ه یی ۰۱۱قطی 

 

 

 

 معاینات و آزمایشات

ت  معاینللاا لسللت  مللی گردنللاذیللا اجللرا  معاینللااآ مایشللاا ت 

 گردد آ مایشاا درج

 حلین اسللیمی جلنس ا  نوعیلت ت ویفیلت جلنس  -  تفتیش بصری اجناس
 صورا میگیرد.

 ــاس ــدار اجن ــی مق ــرای تکمیل ــیش ب حللین اسلللیمی مللواد ا   - تفت
 مقاار جنس به مالحظه سنا  رمایش صورا میگیرد.اکمیا 

  حلین اسللیمی ا  نوعیلت ت  – تفتیش برای مشخصـات تخنیکـی اجنـاس
 صورا میگیرد. اصایقویفیت جنس 

سایر افتیش ت بررسلی وله اداراا ذیلربط اخلذ وننلا  تمصلرف وننلا  را 

 در رابط به اخنیکی بودن اجناس اطمینان دها

حلین اسللیمی جلنس اوسلط هئیلاا موظلف در همه افتیشی ها ت بررسی هلا  

  موقع احول دهی جنس صورا میگیرد.
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 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 -1ماد  

 اعریفاا

 

 اصطالحاا آای معانی ذیا را ا اد  می نماینا  1.1

 اسالمی ا غانستان است. امارادتلت دتلت   -1

  ت ادار وتبی میان اومال وننا  هقرارداد  موا قتنام -2

 ت شمول ضمایم، ملحقااشاما اسناد قرارداد به است وه 

 میباشا. آناسناد مربوط 

نامه قرارداد ت تاسناد منارج موا قاسناد قرارداد   -3

 اعایالا منضمه آن می باشا. 

است قیمت قرارداد  قیمت قابا پرداخت به اومال وننا   -0

گردیا  ت می اوانا قرارداد مشخص  هموا قتنام در وه

 ت یا اعایا گردد. بق منارجاا قرارداد انقیص، ازئیا مطا

 رت  اقویمیرت    -5

اومال اجناس ت خاماا ضمنی آن )در صورا   اکمیا -6

 مطابقت با شرایط منارج دراومال وننا  اوسط موجودیت( 

 قرارداد.

موادخام، ماشین آالا، اجهیزاا ت سایر اشیای وه  اجناس  -7

 ادار برای ارداد این قراومال وننا  آن را احت شرایط 

 نمایا.می اهیه 

ضمنی مربوط را مطابق وه اجناس ت خاماا  نهادیستادار    -8

 ااارک می نمایا. شرایط راص قرارداد

متمم اجناس احت این قرارداد ماننا خاماا  خاماا ضمنی  -9

 سایر تحفظ ت مراقبت ابتاائی  بیمه، نصب، آمو ش ت

 میباشا.مکلفیت های اومال وننا  احت این قرارداد 

شرایط خاص قرارداد  مجمو  شرایط قابا اطبیق باالی  -14

قرارداد وه ا  طرف ادار  با نظرداشت ماهیت ت نوعیت 

 ااارواا اعیین می گردد. 

حقیقی ت یا حکمی است وه اومال  قراردادی  رعی  شخص -11

ا   بخش یا اجرای احت این ااارواااجناس  ا  یقسمت

احکام قانون ت ضمنی آن را با در نظر داشت خاماا 

 طر العما ااارواا به عها  دارد.

حقیقی یا حکمی است وه طبق احکام وننا   شخص  اومال -12

قانون ت طر العما ااارواا با تی عقا قراداد گردیا  

 باشا.

شرایط راص  درمحا وه   اجناس ااارک شا اسلیمی  محا -13

 .مشخص می گردد قرارداد

 

اسناد  -2ماد  

 قرارداد

مرابط،  ضمایم آن وهقرارداد ت   دهنا اشکیاامام اسناد  2.1

مبین اسناد قرارداد می باشا، ال م ت ملزتم یکایگر  ت متمم

موا قتنامه قرارداد ذور می ت ارایب اقام آن ها در بود  

 گردد، منحیث یک وا اسناد قرارداد محسوب می گردد. 
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اقلب ت  -3ماد  

  ساد 
اجبار ت ، ابانی ساد، اقلب،   ادار  ا  اراکاب عما هرگا 3.1

ی در مراحا داتطلبی یا اجری قرارداد اداغفال اوسط قرارد

اطال  وتبی به قراردادی میتوانا با اطمینان حاصا نمایا، 

رت  قرارداد را  سخ نمایا. در این صورا  )10در خالل ماا )

 شرایط عمومی قرارداد  35ماد   1قرارداد در رتشنی بنا   سخ

قابا  شرایط عمومی قرارداد 35ت احکام ماد  صورا گر ته 

 اطبیق می باشا. 

در این ماد  معانی ذیا را ا اد  می اصطالحاا آای    -1

  نماینا

یا دادن  ،دریا ت ،درخواست ا    عبارا ساد (1)

مستقیم هرچیز با صورا مستقیم یا غیر هب نهادپیش

 های جانب دیگر غیرمناسب وارورد ار شیکه به صورا

را احت )وارمناان ااارواا یا مایریت قرارداد( 

 ؛ااثیر قرار دها

اراکاب هرگونه  رتگذاری به شمول وتمان   اقلب (2)

حقایق وه عمااً ت یا سهواً به منظور اغفال وارمناان 

ااارواا ت مایریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی ت 

غیر مالی ت یا اجتناب ا  اجرای مکلفیت ها صورا 

 گیرد؛

ر دت یا بیشت  عبارا ا  سا ش میان یابان (3)

وارمناان ادار  داتطلبان ت یا میان داتطلبان ت 

صا نامناسب به شمول اباست آتردن مقوه به منظور 

سائرین طرح  اعمال نادرستقراردادن  احت ااثیر

 گردیا  باشا؛

رسانیان به وارمناان اهایا ت یا ضرر   اجبار (0)

داتطلبان به  ااارواا ت مایریت قرارداد ت یا سایر

منظور احت ااثیر قراردادن اعمال آنان به صورا 

 مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

اخالل ت موانع  اخریب، ازتیر، اغییر یا ایجاد  (5)

 وتمان اسناد ت اظهاراا نادرست در پرتسه ااارواا. 

اومال وننا  مراکب اعمال  ساد هر گا  وارمنا ادار  ت یا  3.2

این ماد  گردد، مطابق احکام قانون  1ت اقلب منارج  بنا 

مجا اا گردیا  ت مکلف به پرداخت جبران خسا   نیز می 

 گردد.  

در این سنا مفرد معنی جمع ت باالعکس آنرا ا اد  می  0.1 معانی -0ماد  

 نمایا.   

 اجارا بین المللیشرایط  0.2

تجایب حقوق ت  ین المللی تاجارا باین سنا شرایط در  -1

مشخص می گردد مشرتط  شرایط راص قراردادطر ین در آن در 

 بر این وه با منارجاا قرارداد در اناقض نباشا؛
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این سنا ا  تیرایش جایا شرایط اجارا بین المللی در  -2

شرایط راص صادر  اااق اجارا بین المللی پاریس وه در 

   صورا می گیرد.  استفاد، مشخص می گردد قرارداد

 امامیت اوا ق  0.3

این قرارداد اوا ق ولی میان ادار  ت اومال وننا  بود  وه 

مذاوراا وتبی ت شفاهی با عقا آن امام اوا قاا، مکااباا ت 

 میان جانبین ملغی می گردد.قبلی 

 اعایا 0.0

اعایا قرارداد صرف در صورای ماار اعتبار می باشا وه مطابق 

احکام قانون، طر العما ااارواا ت منارجاا شرطنامه ت 

 قرارداد صورا گر ته باشا. 

 ءعام استثنا 0.5

مهلت دهی، یا اخفیف،   این بنا، هیچگونه 2با رعایت جز  -1

اجتناب ا  اطبیق شرایط ت مکلفیت ها اوسط  یکی ا  

جانبین وه حقوق طرف دیگر را متاثر، محاتد یا به آن 

نقض ت استثنا قرار دادن مجا  نبود  لطمه تارد نمایا 

را اااتم نقض قرارداد  ا  جانبین، یکیقرارداد اوسط 

  مجا  نمی سا د. 

یا جبران هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صالحیت ها  -2

احت این قرارداد وتبی ت ااریخ داشته ت اوسط   خسار

نماینا  با صالحیت طرف اعطا وننا  استثنا امضا شا  ت 

 بایا مبین حقوق ت اناا   استثنا باشا. 

 قابلیت جاایی 0.6

ملغی یا شرایط این قرارداد ممنو   یا یکی ا  احکام هرگا 

، این امر منجر به الغا ت شوداطبیق دانسته  قابا غیرا ی

 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام ت عام اطبیق سایر 

اسناد مربوط سایر در داتطلبی های ملی اسناد قرارداد ت  5.1  بان -5ماد  

آن به یکی ا   بان های ملی ارایب میگردد. در داتطلبی 

شرایط راص  های بین المللی این اسناد به  بان وه در

مشخص گردیا ، ارایب میگردد. در صورایکه مواد قرارداد 

یب چاپی منضمه قرارداد باشا ت به سایر  بان ها ارا

آن نیز ضم قرارداد گردیا  باشا، ارجمه اصایق شا  

میگردد، وه در صورا نیا  به تضاحت، به ارجمه مربوط 

 استنباط میگردد. 

اومال وننا  مکلف به پرداخت مصارف ارجمه ت احما ضرر  5.2

 ناشی ا  عام صحت آن می باشا. 

شروت  -6ماد  

 های مشترک

اومال وننا  یک شروت مشترک، وانسرسیوم، یا انجمن هرگا   6.1

باشا، امامی شروا بصورا مشترک در قبال ایفای اعهااا این 

ارنا  قرارداد مسوتل بود  ت یکتن ا  شروا منحیث رهبر د
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صالحیت نمایناگی می باشا. ارویب یا اشکیا شروت مشترک، 

وانسرسیوم، یا انجمن باتن موا قت قبلی ادار  اغییر نمود  

 نمی اوانا. 

تاجا  -7ماد  

 بودن شرایط

هر اابعیت اومال وننا  ت قراردادی های  رعی می اوانا  7.1

اومال وننا  ت یا  وشور تاجا شرایط را داشته باشنا.

قراردادی های  رعی تی در صورایکه ابعه یک وشور بود  یا 

در آن وشور ثبت باشا، ت یا به اساس قانون همان وشور 

  عالیت نماینا، اابا  همان وشور محسوب میگردنا. 

منشا ا  س ت خاماا ضمنی احت این قرارداد بایا اجنا امام 7.2

اصطالح منشآ عبارا ا  وشور تاجا شرایط را داشته باشنا. 

وشوری  است وه اجناس در آن استخراج، وشت، اولیا ت پرتسس 

سایر مراحا صنعتی ا در نتیجه ساخت، پرتسس ت یا طی شا  ت ی

  ماهیت اتلیه آن اغییر نمود  باشا. 

یه اطالع -8ماد  

 ها 
هر نو  اطال  ت آگهی دهی طر ین احت این قرارداد بصورا  8.1

هاف ا  وتبی عبارا ا  ابادله اطالعاا وتبی صورا میگیرد. 

 بصورا نوشتاری اوام با سنا دریا ت آن می باشا.  

اطالعیه سر ا  ااریخ اسلیمی ت یا ااریخ موثر آن معتبر می  8.2

باشا. در صورا هر دت ااریخ اسلیمی ت ااریخ اعتبار همان 

 ااریخ وه بعا ار باشا، قابا اعتبار خواها بود. 

قانون  -9ماد  

 نا ذ
بود   اسالمی ا غانستان اماراقوانین این قرارداد اابع  9.1

 اسالمی ا غانستان امارات افسیر آن نیز در رتشنی قوانین 

 صورا میگیرد. 

حا  -14ماد  

 منا عاا 
ادار  ت اومال وننا  مکلف انا امام االش های خویش را  14.1

برای حا منا عاا ت اختال اا ناشی ا  این قرارداد با 

 وراا غیر رسمی بخرچ دهنا.  اا  مذاستفاد  

حا منا عه یا اختال اا  رت  جانبین در( 28در خالل )هرگا   14.2

موضو  به مرجع حا ، به نتیجه نرسنامشورۀ دتجانبه  اوسط

 ارجا  میگردد.  شرایط راص قراردادت صا منا عاا منارج 

  علی الرغم ارجا  منا عه به مرجع حا ت  صا  14.3

طر ین به اجرای تجایب مربوطه احت این قرارداد ادامه  -1

 ؛ تنمایناخواهنا داد مگراینکه طوردیگری موا قه 

پرداخت های اجرا نشا  اومال وننا  را امام  ادار  -2

 پرداخت می نمایا. 

افتیش  -11ماد  

ت بررسی ها 

 اوسط حکومت

مکلف است اجا   بررسی د اار، حساباا ت یاد  اومال وننا  11.1

داشت های خود ت قراردادی های  رعی مربوط این قرارداد را 

اومال وننا  اوجه به مفتش موظف ا  جانب حکومت باها. 

ا  افیتش ت بررسی دتلت ا   یداشته باشا وه عما جلوگیر
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جانب قراردادی مطابق ماد  سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد 

 القی گردیا  ت منجر به  سخ قرارداد می گردد.  مانع

 حاتد -12ماد  

 ااوماال

 نیازمندیها جدول در اومال قابا ضمنیاجناس ت خاماا  12.1

 می شود. مشخص 

 احویا -13ماد  

 ت اسناد

 مربوط

 جدول اکمالاومال اجناس ت خاماا ضمنی آن در مطابقت به  13.1

شرایط   33ماد   1با رعایت بنا جدول نیازمندیها منارج 

صورا میگیرد.  جزئیاا انتقال ت سایر اسناد  قرارداد عمومی

شرایط وه اوسط اومال وننا  بایا اسلیم داد  شونا، در 

 مشخص میگردد.  راص قرارداد

 -10ماد  

لیت های وتمس

 اومال وننا 

 مطابقت با دربایا  راضمنی خاماا  اومال وننا  اجناس ت 10.1

در جدول تحویل و تکمیل ت  قرارداد شرایط عمومی 12ماد  

 اومال می نمایا.  شرایط عمومی قرارداد 13مطابقت به ماد  

قیمت  -15ماد  

 قرارداد
ت خاماا ضمنی اومال شا ، به اساس  پرداخت ها به اجناس 15.1

وننا  صورا میگیرد. هر نو  اعایا قیمت  قیمت آ ر اومال

  ا  این امر مستثنی است.  شرایط عمومی قراردادمجا  در 

شرایط  -16ماد  

 پرداخت
پرداخت درصورایکه قابا اجرا پیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورا میگیرد.  شرایط راص قراردادطبق ، (باشا

درخواست پرداخت خویش را بصورا وتبی اوام با اومال وننا   16.2

انوایس وه نشان دهنا  اجناس ت خاماا ضمنی اومال شا  ت 

ایفای اعهااا منارج قرارداد باشا، به ادار  ارائه می 

  نمایا. 

( رت  بعا ا  34به اومال وننا  در خالل ماا ) پرداخت ها 16.3

قبول درخواست پرداخت قراردادی اوسط ادار ، صورا میگیرد. 

در صورا ااخیر حکم ماد  سی ت نهم قانون ااارواا اطبیق می 

 گردد.  

ا غانی صورا میگیرد  تاحا پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.0

طور ت داوطلبی صفحه معلومامگر اینکه اسعار قیمت آ ر در 

 دیگر اذور ر ته باشا. 

در صورایکه ادار  قادر به پرداخت به اومال وننا  در ماا  16.5

تانه منارج شرایط خاص منارج شرایط خاص قرارداد نگردد، اک

 قرارداد بر مبلغ ااخیر شا  قابا پرداخت می باشا. 

 -17ماد  

مالیاا ت 

مکلفیت های 

 گمروی

اسالمی ا غانستان ساخته  امارا بیرتن ا در صورایکه اجناس  17.1

شا  باشا، امامی مالیاا بشمول مالیاا بر معامالا انتفاعی، 

عوارض، قیمت جوا ، ت سایر انوا  مالیاا وه در خارج ا  

اسالمی ا غانستان قابا پرداخت باشا، بر عها  اومال  امارا

 وننا  می باشا. 
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اسالمی ا غانستان ساخته  اماراداخا  درصورایکه اجناس در  17.2

عوارض گمروی، امام مالیاا، پرداخت مسؤلیت ولی  شا  باشا،

قیمت جوا  ت غیر  الی اسلیمی اجناس به ادار  بر عها  

 اومال وننا  می باشا. 

ادار  االش نمایا اا اومال وننا  به اناا   ممکن ا   17.3

 امتیا اامعا یت مالیاای، اخفیفاا، پاداش ها یا هرگونه 

 ، استفاد  نمایا. وشور رمایش دهنا  در )در صورا موجودیت(

اضمین  -18ماد  

 اجرا

اذور ر ته، شرایط راص قرارداد در صورا ضرترا طوریکه در  18.1

رت  بعا ا  در یا ت نامه  14اومال وننا  بایا در ماا 

شرایط قبولی آ ر اضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شا  در 

  اهیه نمایا.  ،راص قرارداد

در صورا عام اجرای اعهااا منارج قرارداد اوسط اومال  18.2

 وننا ، مبلغ اضمین غیر قابا استرداد می باشا. 

بایا به تاحا پولی منارج قرارداد یا سایر اضمین اجرا  18.3

شرایط راص تاحا پولی قابا قبول ادار  در شکا مشخص شا  

 یا سایر اشکالی مورد قبول ادار ، ارائه گردد.  قرارداد 

( رت  بعا ا  اکمیا اعهااا 28اضمین اجرا در خالل ماا ) 18.0

منارج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ترنتی، به اومال 

 طورشرایط راص قرارداد  مگراینکه دروننا  مسترد میگردد، 

 مشخص شا  باشا. دیگر

حق  -19ماد  

 ت نشر چاپ
حق چاپ ت نشر در ارسیماا، اسناد، ت دیگر مواد وه در  19.1

برگیرنا  معلوماا وه اوسط  اومال وننا  به ادار  ارائه 

میگردد برای ادار  محفوظ می باشا ت یا در صورایکه اوسط 

اومال وننا  ت یا به ادار  اوسط شخص ثالث ارائه گردیا  

 باشا، این حق برای شخص ثالث محفوظ می باشا. 

 -24  ماد

معلوماا 

 محرم

ادار  ت اومال وننا  نمی اواننا اسناد، ارقام ت یا سایر  24.1

معلوماا وه طور مستقیم ت یا غیر مستقیم اوسط سایر طرف 

های مرابط به قرارداد  راهم گردیا  است را باتن موا قه 

وتبی طرف ا شا نماینا. حتی در صورایکه این معلوماا قبا، 

یا ختم قرارداد  راهم گردیا   در جریان ت یا بعا ا   سخ

باشا. علی الرغم موارد  وق، اومال وننا  می اوانا اسناد، 

ارقام ت سایر معلوماا را وه ا  ادار  باست می آترد به 

قراردادی  رعی صرف در حا وه برای انجام تظایف تی احت 

این قرارداد نیا  باشا،  راهم نمایا. در اینصورا اومال 

ادی  رعی را به منظور حفظ محرمیت در وننا  اعها قرارد

 اخذ می نمایا.  شرایط عمومی قرارداد  24مطابقت با ماد  

 ارقام ت یا سایر معلوماا نبایا همچو اسناد، ادار   24.2

منظوریکه به این  دریا ت شا  ا  اومال وننا  را به هر

. به همین نمایاقرارداد اراباط نااشته باشا، استفاد  
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ر ارقام ت یا سای اسناد، وننا  نبایا همچو، اومال ارایب

ا  اجرای  غیر مقاصارا به  ادار  معلوماا دریا ت شا  ا 

 .نمایااین قرارداد، استفاد  

این ماد  باالی معلوماا ذیا  2ت  1های منارج  بنا مکلفیت  24.3

 قابا اطبیق نمی باشا 

ت دتلت با سایر نهاد های  اومال وننا  آن معلوماا وه  -1

 امویا وننا  این قرارداد شریک می سا نا؛

یا معلوماایکه می اوانا شاما معلوماا قابا دسترس عامه  -2

 گردد؛

معلوماایکه در جریان علنی شان آن ثابت شود وه ا  طرف  -3

مقابا باست نیاما  ت مالکیت طرف علنی وننا  بود  است 

 ؛ یا 

اختیار طرف قرارداد ا  معلوماا وه بطور قانونی در  -0

جانب طرف سوم وه مکلف به رعایت محرمیت نمی باشا، قرار 

 گر ته باشا.

رابطه به حفظ  نبایا هرگونه اعها دراین ماد  احکام  24.0

جانبین را قبا ا  ااریخ  محرمیت داد  شا  اوسط هریک ا 

اراباط به اومال وا قرارداد یا بخش متعلق به  قرارداد در

 نمایا.آن اعایا 

این ماد  بعا ا   سخ یا اکمیا قرارداد نیز قابا  احکام 24.5

  اطبیق می باشا. 

عقا  -21ماد  

قرارداد 

  رعی

اعطای  مورد در تباً و  بایا ادار  را اومال وننا 21.1

آ ر  صورایکه قبالً در احت این قرارداد، در  رعی هایقرارداد

. تاگذاری بخشی باشا اطال   دها نگردیا مشخص  داتطلب 

قرارداد به قراردادی  رعی در رتشنی ماد  سی ت ششم قانون 

ااارواا صورا میگیرد. اعطای قرارداد  رعی مکلفیت ها، 

تجایب ت مسوتلیت های اومال وننا  احت این قرارداد را 

 متاثر نمی سا د. 

شرایط عمومی   7ت  3 موادهای  رعی بایا احکام  قرارداد 21.2

 رعایت نماینا.را  قرارداد

 یصا حجم قرارداد باتن  24در صورایکه قرارداد  رعی الی  21.3

موا قه وتبی ادار  صورا گر ته باشا، یا قرارداد  رعی 

این  یصا قیمت اصلی قرارداد اعطا شا  باشا  24بیشتر ا  

عما نقض قانون ااارواا ت اعهااا طر ین القی گردیا  ت 

اخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورا قرارداد  سخ 

ت اضمین اجرای قرارداد قابا استرداد نبود  ت محرتمیت 

 قراردادی اصلی طی مراحا میگردد.  
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 -22ماد  

 مشخصاا ت

 معیارها

 مشخصاا اخنیکی ت ارسیماا 22.1

قابا اومال احت این قرارداد بایا با اجناس ت خاماا  -1

جدول  5قسمت  منارجمشخصاا اخنیکی ت ستنارد های 

صورایکه واام  در .مطابقت داشته باشنا نیازمندیها

ستناردهای رایج در نشا  باشا،  قابا اجرا ذورستنارد 

 آن قابا اجرا می باشا.  ا  باالاروشور منشا ت یا 

انا ا  پذیرش هر نو  مسوتلیت در می او اومال وننا  -2

وه به اسناد  مشخصاا یا سایرقبال طراحی، ارسیماا، 

نمایناگی ا  ادار  ارایب گردیا  است ت در اختیار تی 

قرار می گیرد با صارت اطالعیه عام مسوتلیت به ادار  

 انکار نمایا.

ا  وودها ت ستناردهایکه رارداد در صورایکه در ق -3

ه آنها اطبیق میگردد اذور ر ته مطابقت ب قرارداد در

باشا، تیرایش ت اجایا چنین وود ها همانی خواها بود 

مشخص گردیا  است. در جریان  جدول نیازمندیهاوه در 

اطبیق قرارداد هر نو  اغییر در وود ها ت ستناردها 

صرف در صورا اائیا آن اوسط ادار  ت در مطابقت با ماد  

 قابا اجرا می باشا.  شرایط عمومی قرارداد  33

بسته  -23ماد  

 ت اسناد بنای
منظور جلوگیری ه بس را طبق قرارداد، اجنا اومال وننا   23.1

ا  اخریب ت یا  اسا شان آن الی رسیان به مقصا نهایی 

ا. بسته بنای بایا اوانایی مقاتمت در نمای بسته بنای می

ی برابر گرما، سرما، رطوبت ت یا قرار گر تن در معرض هوای

با  را داشته باشا. ت ن ت اناا   بسته بنای بایا با در 

نظرداشت  اصله مقصا نهایی ت شیو  انتقاالا ت بارچاالنی 

  اعیین گردد. 

داخا یا بیرتن  درت نوشته ها بسته بنای، عالمه گذاری  23.2

با معیاراا خاص وه در قرارداد درج گردیا   بسته ها بایا

ت سایر رهنمود  راص قراردادشرایط بشمول معیاراا منارج  

  های ارائه شا  اوسط ادار  مطابقت داشته باشا. 

بصورا وه احت این قرارداد اومال میگردنا بایا  اجناس 20.1 بیمه  -20ماد  

ا  وشور  وه به آسانی قابا ابایا پولی تاحا بامکما 

جریان ، اخریب در مقابا مفقودی در –بود   تاجا شرایط

شرایط با اولیا، انتقال، نگهااری ت احویا در مطابقت 

اجراء یا به طوریکه  قابا(Incoterms2020) تجارت بین المللی

، بیمه شا  باشا ،مشخص شا  است شرایط راص قرارداددر 

طوری دیگر ذور شا   شرایط راص قراردادمگر اینکه در 

 باشا. 

 -25ماد  

 انتقال 

 شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

(Incoterms2020) شرایط راص اینکه در صورا میگیرد، مگر

 ی اذور ر ته باشا.طور دیگر قرارداد
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  -26ماد  

آ مایشاا 

ت 

 معایناا 

ا  جانب مصرف احما اومال وننا  به مصرف خود ت باتن  26.1

ضمنی اجناس ت خاماا  معایناا  امام آ مایشاا تادار ، 

نجام درج گردیا ، اشرایط راص قرارداد  را طوریکه درمربوط 

 خواها داد.

 مربوط محالا در وق الذور می اوانا  معاینااآ مایشاا ت  26.2

در محا احویا، مقصا نهایی  ،قراردادی  رعی ، اومال وننا 

اسالمی اقغانستان وه در   اماراسایر محالا در داخا  یا ت

ا  آن اذور ر ته باشا انجام یابا. با  راص قراردادشرایط 

این ماد  در صورایکه آ مایش ت معاینه در  3رعایت بنا 

محالا مربوط اومال وننا  ت یا قراردادی  رعی تی انجام 

یابا، اسهیالا ت همکاری ال م بشمول  راهم سا ی  مینه 

دسترسی به ارسیماا ت معلوماا اولیا به معاینه وننا  گان 

 باتن اقبا مصارف ا  جانب ادار   راهم میگردد. 

 معایناا آ مایشاا ت یا نمایناۀ مؤظف تی حق حضور در ادار  26.3

را خواها داشت،  شرایط عمومی قرارداد  26.2 ماد  منارج

ف مربوط به همچو حضور را امام مصارادار   اینکهمشرتط بر

 متحما شود. 

معایناا همچو آ مایشاا ت آماد   ومال وننا در صورایکه ا 26.0

ه قبلی وه محا ت  مان انجام معاینه ت اطالعیباشا، با 

آ مایش در آن اذور ر ته باشا، ادار  را مطلع سا د. اومال 

وننا  ا  طرف ثالث ت یا اولیا وننا  اجا   ت یا اوا ق 

ضرتری را مبنی بر اشتراک ادار  ت یا نماینا  تی در جریان 

 حاصا می نمایا.معاینه ت آ مایش را 

یا معاینه  ت اومال وننا  هر آ مایش  میتوانا ا  ادار  26.5

نبود  اما بمنظور اثبیت مطابقت قرارداد درج  را وه در

ت ستنارد های با مشخصاا اخنیکی  مشخصاا ت وار آیی اجناس

منارج این قرارداد  ضرتری پنااشته شود، اقاضا نمایا. 

اا ت آ مایشاا به قیمت مشرتط بر اینکه مصارف انجام معاین

قرارداد عالت  گردد. همچنان در صورایکه چنین آ مایشاا ت 

معایناا پیشر ت ساخت، اجراآا اومال وننا  ت انجام سایر 

جایب تی احت این قرارداد را متآثر سا د، اعایالا ال م در ت

 ااریخ احویا ت اکمیا ت سایر تجایب متآثر  صورا میگیرد. 

را به شاا ت معایناا ور نتایج همچو آ مایراپ اومال وننا  26.6

 مایا. نمی  ارائه ادار 

پر   جاا آن را وه در آ مایش  یات میتوانا اجناس  ادار  26.7

مورد قبول قرار نمی گیرد ت یا در مطابقت به مشخصاا  

نباشا، رد نمایا. اومال وننا  مکلف است، اا اجناس ت 

پر   جاا رد شا  را اصحیح یا اعویض نمود  ت اغییراا را 

وه بمنظور مطابقت اجناس با مشخصاا مورد نیا  می باشا، 

ب ادار ، انجام دها. اومال وننا  باتن احما مصارف ا  جان
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آ مایش ت معاینه صورا گر ته را با صاتر اطالعیه باتن 

 احما مصارف ا  جانب ادار  یک بار دیگر اکرار می نمایا. 

معاینه اومال وننا  موا قه مینمایا وه اجرای آ مایش ت  26.8

ت پر   جاا آن، حضور ادار  ت یا نماینا  تی در اجناس 

این   6 یا ارائه گزارش بر مبنای بنا جریان آ مایش ت

 راهم سا ی ترنتی ها ت سایر مکلفیت های احت این  ماد 

 قرارداد اوسط داتطلب را متآثر نمی سا د. 

ریمه ج -27ماد  

 ااخیر 
در صورایکه اومال وننا  مو ق  به اومال امام یا قسمتی  27.1

ا  اجناس یا اکمیا قسمت یا امام خاماا ضمنی آن در  مان 

معینه آن نگردد، جریمه اآخیر مطابق حکم ماد  سی ت نهم 

طر العما ااارواا،  قانون ااارواا ت حکم یکصا ت  هشتم 

قاار ا  پرداخت های قراردادی تضع میگردد. در صورایکه م

 یصا قیمت مجموعی  14جریمه ااخیر تضع شا  بالغ بر 

شرایط عمومی   35قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماد  

  سخ میگردد.   قرارداد

 -28ماد  

 ترانتی

 جایا، غیر اومال وننا  اضمین مینمایا وه امام اجناس 28.1

مودلها میباشا ت اینکه آنها امام جایا ارین  مستعما ت ا 

 ، مگراینکه درمی باشنا طرح ت مواد را شاما درسا ی ها به

 گردیا  باشا.  اصریحدیگری  قرارداد طور

شرایط   22ماد   1بنا  2جز  نظرداشت آن با دربرعالت   28.2

اومال وننا  اضمین مینمایا وه اجناس  ،عمومی قرارداد

اجراآا ،  رتگذاری یا وتمان ت یا  عاری ا  نواقص ناشی ا 

نواقص ناشی ا  دیزاین، مواد، طر  وار، احت استفاد  معمول 

 شرایط موجود در مقصا نهایی، می باشا.  

ما  بعا ا  اسلیمی ت پذیرش  12ترانتی بایا برای ماا  28.3

 شرایط راص قرارداداجناس یا هر بخش در مقصا نهایی وه در 

ما  بعا ا  ااریخ حما ا   18ا اذور ر ته است ت یا به ما

بنار یا بارگیری ا  وشور منشا، هر دتر  وه  دتار اکمیا 

شرایط راص مگر اینکه در گردد، اعتبار خواها داشت. 

 طور دیگر اذور ر ته باشا. قرارداد

ادار  بمحض دریا ت هر گونه  نواقص، اومال وننا  را ا   28.0

ماهیت نواقص بشمول شواها موجود مطلع می سا د. ادار  

 مینه های مناسب بمنظور مالحظه ر ع نواقص اوسط اومال 

 وننا  را  راهم میسا د.  

 منارجماا در ، اومال وننا  اطال  ا  نواقصمحض دریا ت  به 28.5

ناس ناقص را  باتن احما مصرف اوسط اج ،شرایط راص قرارداد

 ادار  ارمیم یا اعویض می نمایا. 

در صورایکه اومال وننا  مو ق به ر ع همچو نواقص در ماا  28.6

نشود، ادار   شرایط راص قراردادمیعاد معینه منارج  

اقااماا ال م را به مصرف ت ریسک اومال وننا   رتی دست 
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احت این قرارداد  میگیرد. این اقااماا سایر حقوق ادار 

  را متآثر نمی سا د.   

حق  -29ماد  

 ثبت اخترا 
این ماد  اوسط ادار ،  2اومال وننا  در صورا رعایت بنا  29.1

مسئولیت حقوقی ناشی ا  نقض ت یا ااهام نقض حق اخترا ، 

دیزاین، عالمه اجارای، حق نشر ت سایر حقوق مالکیت  کری 

اوسط موجود در معیاد قرارداد ت یا حقوق مالکیت ت جایااد 

 . می پذیرداومال به شمول مصارف حقوقی به دالیا ذیا 

 اجناس در  نصب اجناس اوسط اومال وننا  یا استفاد -1

 آنجا تاقع میباشا؛ ت وشوریکه محا آن در

 آنجا اولیا شا  انا هروشوریکه اجناس در  رتش در -2

آن به معا یت شاما حاالا استفاد  ا  اجناس ت اجزای این 

مقاصا وه در قرارداد درج نباشا ت یا در قرارداد ضمناً ا  

آن اذور بعما نیاما  باشا، ت استفاد  ا  اجناس ت اجزای 

آن با مواد، اجهیزاا ت ااسیساا وه اوسط اومال وننا  در 

 این قرارداد اومال نگردیا  باشا نمی گردد. 

در صورا اقامه دعوی ت یا ادعا علیه ادار  ناشی ا  موارد  29.2

با اطالعیه را این ماد ، ادار  اومال وننا   1منارج بنا 

به طی مراحا دعوی ت اومال وننا  اقاام وتبی مطلع ساخته 

بمنظور اسویه ادعا ت ادعا به مصرف خود نمود  ت مذاوراا 

  را به مصرف خود انجام می دها.یا دعوی 

رت  بعا ا  دریا ت اطالعیه  28ماا  هرگا  اومال وننا  در 29.3

ا  جانب ادار  مو ق به اطال  اقاام خویش به منظور حا 

منا عه به ادار  نگردد، در آنوقت ادار  حق اقاام ت 

 مذاور  را ا  جانب اومال وننا  دارا می باشا. 

ت مذاور  را طی مراحا دعوی  به منظور ومک های ال م ادار   29.0

به درخواست اومال وننا  انجام داد ، ت اومال وننا  مصارف 

 مربوطه را به ادار  می پردا د.   

ادار  مسئولیت حقوقی ناشی ا  نقض ت یا ااهام نقض حق  29.5

اخترا ، دیزاین، عالمه اجارای، حق نشر ت سایر حقوق مالکیت 

ارداد  کری ت یا حقوق مالکیت ت جایااد موجود در معیاد قر

 اوسط ادار  را  به شمول مصارف حقوقی به عها  می گیرد.  

تد حا -34ماد  

 لیتوتمس
 حاالا سوء ر تار یا غفلت جرمی  به استثنای 34.1

احت این قرارداد، مسوتلیت احما وننا   اومال -1

نقصان، ضرر، ا  دست دهی استفاد ، ا  دست دادن 

اولیا یا ا  دست دادن مفاد، مصارف اکتانه را 

ناارد، مشرتط بر اینکه این استثنا تجایب اومال 

وننا  وه عام اجرای منجر به تضع جریمه ااخیر می 

 گردد را شاما نگردد؛

وعه مسوتلیت اومال وننا  احت قرارداد ت قصور ممج -2

بیشتر ا  مجموعه قیمت قرارداد بود  نمی اوانا، 
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مشرتط بر اینکه حا در بر گیرنا  مصارف ارمیم یا 

هیزاا ناقص یا مکلفیت اومال وننا  برای اعویض اج

   اخطی حقوق حق اخترا  نباشا.  خسارجبران 

 یریغا -31ماد  

قوانین ت  در

 مقرراا

 نا ذ 

دیگری ذور شا  باشا،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 31.1

ااریخ  ( رت  قبا ا 28هشت ) بیست ت ماابعا ا  در صورایکه 

قانون، مقرر ، مصوبه،  رمان، متحا المال یا  اسلیمی آ ر

اسالمی  امارا حیثیت قانونی در داراینظامنامه وه 

 اعایا گردیا  باشا، یا ملغی ،ا غانستان باشا، اصویب، نشر

طوریکه منجر به اغییر ااریخ اسلیمی یا قیمت قرارداد 

 در ااریخ احویلی ت قیمت قرارداد ، گردد، اغییراا معادل

دد. علی الرغم این در صورایکه اغییر در قیمت تارد میگر

قرارداد در اعایا قیمت قبالً اجرا شا  در نظر گر ته شا  

 . باشا، اعغیراا معادل قابا اجرا دانسته نمی شود

حاالا  -32ماد  

 غیرمترقبه

(Force 

Majeure) 

در صورا تقو   اآخیر در اومال در اثر حاالا غیر مترقبه  32.1

جریمه اآخیر، عام استرداد اضمین اجرا یا  سخ قرارداد در 

 اثر اخطی قراردادی قابا اجرا نمی باشا. 

( در این ماد  عبارا Force Majeureهاف ا  حاالا غیر مترقبه ) 32.2

ابا ا  تاقعاا یا شرایط خارج ا  ونترتل اومال وننا  وه ق

پیش بینی ت جلوگیری نبود  ت منشا آن ناشی ا  غفلت ت بی 

پرتایی تی نباشا. این حاالا می اوانا شاما اما نه محاتد 

جنگ ها یا انقالباا، آاش سو ی ها، سیالب  به اعمال ادار ،

احریم حما ، قرنطینها، بیماری های تاگیر، محاتدیت های 

 می اوانا. بود   ت نقا

در صورا تقو  حاالا غیر مترقبه، اومال وننا  در اسر  تقت  32.3

ادار  را بصورا وتبی با ذور دالیا تقو  آن مطلع می سا د. 

اومال وننا  به مکلفیت های خویش اا حای امکان ادامه 

داد  ت را   های بایا اجرای قرارداد وه متآثر ا  حاالا 

ه ادار  نباشا را جستجو می نمایا. مگر اینک غیرمترقبه

 هاایت وتبی دیگری را صادر نمود  باشا. 

  - 33ماد  

 دستور اغییر

ت اعایالا 

 قرارداد

شرایط عمومی   8ادار  می اوانا در مطابقت با ماد   33.1

، در هر  مان با صاتر اطالعیه، اغییراا ال م را در قرارداد

  محاتد  حاتد قرارداد در یک یا چنا موارد ذیا تارد نمایا 

صورایکه  یا مشخصاا، در ، طرح ها، دیزاینارسیماادر  -1

 احت این قرارداد صرف برای ادار  اولیا گردد؛ اجناس

 رتش انتقال یا بسته بنای؛ -2

 محا احویا؛ ت -3

 .بایا اهیه گردد وننا  وه اوسط اومال ضمنیخاماا  -0

در صورا وه اغییراا ذور شا  منجر به واهش یا ا زایش  33.2

مصارف ت یا  مان مورد نیا  برای اجرای مکلفیت های اومال 

وننا  احت این قرارداد گردد، اعایالا ال م در قیمت 
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قرارداد، جاتل اکمیا ت یا هر دت تارد گردیا  ت قرارداد 

ال طبقآ اعایا میگردد. هر گونه در خواست اعایا اوسط اوم

رت  بعا ا  ااریخ در یا ت  28وننا  احت این ماد  بایا 

 دستور اغییر اوسط اومال وننا  صورا میگیرد. 

خاماا ضمنی قابا اهیه وه شاما قرارداد نباشا، قبا  قیم 33.3

ا  ارائه آن اوسط طر ین قرارداد، موا قه میگردد. اما 

نمی اوانا ا  قیمت هائیکه اومال وننا  برای عرضه خاماا 

 مشابه برای سایر طرف ها در یا ت می نمایا، اجات  نمایا. 

صورای  هر گونه اعایا یا اغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.0

 امضا اعایالا اوسط طر ین معتبر می باشا. 

اعایا  -30ماد  

میعاد 

 قرارداد 

میعاد اعتبار قرارداد، اومال وننا  با شرایط  هرگا  در 30.1

مواجه گردد وه منجر به عام اوانایی تی در اومال به موقع 

شرایط   13اجناس ت خاماا ضمنی مربوط در مطابقت به ماد  

گردد، موضو  را  وراً طور وتبی با ذور ماا  عمومی قرارداد

صورا لزتم اعایا اآخیر ت دالیا آن اطال  می دها. در محتما

میعاد قرارداد در رتشنی ماد  سی ام قانون ااارواا ت حکم 

 طر العما ااارواا، صورا می گیرد.  د ت هشتمنو

شرایط عمومی   32 منارج ماد  به استثنای حاالا غیر مترقبه، 30.2

، ااخیر اوسط  اومال وننا  در انجام  مکلفیت قرارداد

اد، منجر به تضع جریمه اآخیر در دهایش احت این قرار

میگردد. مگر  شرایط عمومی قرارداد  26مطابقت با ماد  

این ماد   1اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بنا 

  اعایا گردیا  باشا.  

ختم ت  -35ماد  

 قرارداد  سخ

  سخ به اثر اخطی قراردادی 35.1

در صورا تقو  موارد ذیا، ادار  می اوانا با صاتر  -1

اطالعیه وتبی به اومال وننا  قرارداد را امامًا یا 

 قسمًا  سخ نمایا. 

بخش یا یک حویلی مو ق به اهرگا  اومال وننا   (1)

منارج قرارداد یا در ماا امایا  اما امام اجناس در

  ، نگردد. عمومی قراردادشرایط   30 آن طبق ماد  شا

مو ق به اجرای سایر تجایب  هرگا  اومال وننا  (2)

 ؛ یامنارج قرارداد نگردد

هر گا  ادار  بر این باتر برسا وه اومال وننا   (3)

در جریان داتطلبی یا اجرای قرارداد دست به اعمال 

شرایط عمومی قرارداد  3 ساد وارانه منارج ماد  

  د  باشا.  

 35ماد   1بنا  1مطابقت جز داد در خ قراردر صورا  س -2

، اومال وننا  مکلف به جبران شرایط عمومی قرارداد

در صورا خسار  تارد  طبق طر العما ااارواا می باشا. 

اومال وننا  مکلف به اجرای قسمت  سخ قسمی قرارداد 

  سخ نشا  قرارداد می باشا.
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 سبب ا الس سخ به  35.1

در هر  مان می اوانا در صورا ا الس اومال وننا ، ادار   -1

با صاتر اطالعیه به اومال وننا ، قرارداد را  سخ 

نمایا. در صورا  سخ به دلیا ا الس، جبران خسار  به 

 ادار  قابا اادیه نمی باشا.

 یک جانبه اوسط ادار  سخ  35.2

 ،به اومال وننا  ل اطالعیهمیتوانا با ارسا ادار  -1

 سخ نمایا. اطالعیه بایا مبین  قرارداد را قسمًا یا والً 

 سخ یک جانبه اوسط ادار ، اناا    سخ قرارداد، ت 

 ااریخ اعتبار  سخ قرارداد، باشا.  

رت  بعا ا  اخذ  28اجناس اکمیا شا  ت آماد  انتقال  -2

مطابق شرایط قرارداد ت قیمت  ،اطالعیه  سخ اوسط ادار 

ادار   قرارداد پذیر ته میشود.  برای اجناس باقیمانا ،

 یکی ا  موارد ذیا را انتخاب می نمایا 

قیم  شرایط تر مطابقت با بخش د احویا ت اکمیا هر (1)

 ت یاقرارداد؛ 

قسمت باقیمانا  ت پرداخت مبلغ موا قه انصراف ا   (2)

وه  ضمنیخاماا  شا  به اومال وننا  برای اجناس ت

که قباًل اوسط اومال ئیبخش ها مواد ت قسمًا اکمیا ت

 شا  است.وننا  اهیه 

 -36ماد  

 تاگذاری
اومال وننا  مکلفیت های خود احت این قرارداد را  ت ادار  36.1

ه موا قاینکه  ا، مگرنورد  نمیتوان واًل یا قسمًا تاگذار

 شا  باشا. وسبقبلی جانب دیگر

منع  -37ماد  

 صادراا
در انجام امام رسمیاا اومال وننا  علی الرغم مکلفیت  37.1

اسالمی  اماراصادراا، هر نو  محاتدیت صادراا متوجه ادار ، 

یت تضع شا  در استفاد  ا  اجهیزاا، دا غانستان ت یا محات

اوسط وشور  اس ت سیستم ها ت خاماا در ا غانستان وهاجن

ااا اوانائی اومال وننا  در ایفای اعه منشا تضع گردد ت

اومال وننا  را ا  مکلفیت  منارج قرارداد را سلب نمایا

اومال وننا   براینکه سا د، مشرتطایفای اعهاااش معاف می 

شواها مبنی بر انجام امام االش ها به منظور انجام اوماالا 

   را ارائه نمایا.  
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 شرایط راص قرارداد  -هفتم قسمت 

  

ــاد ــرایط  ه م ش

ـــــــومی  عم

 قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

 1بنلللا  8جلللز 

 1مللللللاد  
شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

ــدارکات  ادار نللام  ــت ت ــی وزارت    ریاس ــاع مل دف

 .ا.اا

 1بنللا  13جللز 

 1مللللللاد  
شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

  ا   انا عبارا /مقصا نهاییمحا  پرتژ 

(قومانـدانی عمـومی لوژسـتیک واقـع رواجـه 1یپو نمبر)د-1

 .شهر کابل 51بغرا نا یه 

 2بنلللا  1جلللز 

 0مللللللاد  

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

بللین المللللی در شللرایط  شللرایط اجللارایاصللطالحاا  نیامعلل

صلورایکه  دراجارا بلین الملللی اصلریح گردیلا  اسلت. 

حقللوق ت تجایللب  شللرایط اجللارای تیللک اصللطالح  معنللی

 Inco) الملللیشلرایط اجلارا بلین  ماننلاطر ین احت آن 

terms) { اصللریح نگردیللا  باشللا، اوسللطDDP  اصللریح }

 میگردد.

 2بنلللا  2جلللز 

 0مللللللاد  
شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 2020 (Incoterms) بللین المللللی اجللارا تیللرایش اصللطالحاا

 DDP میباشا.

 5مللاد   1بنللا 
شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 .  می باشد یا پشتو دری بان قرارداد  

 

 8  مللاد1بنللا 
شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 برای اطالعیه ها، آدرس اداره تدارکاتی درج گردد:

 آمریت تدارکات اجناس  توجه:

 ریاست تداکات وزارت دفاع ملی –  آدرس:

 4343213402 شماره تماس: 

  کابلشهر: 

 کشور: افغانستان
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 14  ملاد 2بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 شللرایط 14مللاد   2حکمیللت در مطابقللت بلله بنللا طر العمللا 

 ذیا خواها بود  طور عمومی قرارداد

ــی    -1 ــده دارل ــال کنن ــا اکم ــا ب ــارتقرارداده  ام

 اسالمی افغانستان:

در صورا بلرت  منا عله میلان ادار  ت اوملال وننلا  وله 

قبلا ا   موضلو اسلالمی ا غانسلتان باشلا،  املاراابعه 

بلله مروللز حللا منا عللاا  ارجللا  بلله محللاوم ذیصللالح

ت خللاماا حللا ت اجللارای ا غانسللتان را جللع مللی گللردد 

 صللا منا عللاا در رتشللنی قللوانین نا للذ  مربللوط اوسللط 

 آن مروز  راهم میگردد.

در صورا علام رضلایت یکلی ا  طلر ین بله ارجلا  منا عله 

بلله مرجللع حللا ت  صللا  للوق موضللو  بلله محکملله ذیصللالح 

 راجع میگردد. 

 13ملاد   1بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

سایر اسلناد یکلله اوسلط اوملال وننلا   انتقال ت جزئیاا 

 ا   ا انا رگردد عباارائه می

بـدوش متعهـد    سـب ضـرورت بـهجنس مورد ضـرورت  دنیرسان

 .باشدیم

 15مللاد   1بنللا 

شرایط عملومی 

 قرارداد

اومللال شللا  ت خللاماا قیمللت قابللا اادیلله بللرای اجنللاس 

 .نمی باشا"ضمنی اکمیا شا ، قابا اعایا 

 16ملاد   1بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

   پرداخت ها بشکا ذیا صورا میگیرد 

ازطریااااق ماااادیریت  0-   دیپااااوی مربوطااااه بعااااد از ترتیاااا   مااااودن فااااور   (8فااااور ) پااااو  متعهااااد برویاااات 

ریاساااات مااااالی وبودجااااه ریاساااات مخااااابره و تکنااااالوژی معلوماااااتی بااااه سلسااااله تنظاااای  و اداره منااااابع 

 .بعد از خت  تما  مکلفیت قراردادی اجرا مینرددوزارت دفاع ملی 
 

 16ملاد   5بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

اینکلله  رمللایش دهنللا   پرداخللت بعللا ا  میعللاد اللاخیر

ــل }بپللردا د  اکتانللهبایللا بلله اومللال وننللا   قاب

 {. تطبیق نیست

 .{قابل تطبیق نیست}قابا اجراء جبرانی نرخ 

 18  ملاد 1بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 {ستال م ا}اجراء  اضمین

ـــراء  ـــمین اج ـــغ تض ـــت  %14مبل ـــد از قیم ـــوعیفیص   مجم

 می باشد. قرارداد هر )الت( 
 

 18ملاد   3بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

  قابل تطبیق نیست.
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 ارائه می گردد.  بانک گرنتیبه شکا اجراء  اضمین

 18ملاد   0بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

( 28اضلمین اجلرا در خلالل ملاا ) } تضـمین اجـراءاسترداد 

رت  بعللا ا  اکمیللا اعهللااا منللارج قللرارداد بشللمول 

ترنتللی، بلله قللرارداد شللاما هرگونلله مکلفیللت هللای 

 .{ اومال وننا  مسترد میگردد

 23ملاد   2بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 بسته بنای، عالمه گذاری تارائۀ اسناد درداخا ت بیرتن بسته ها 

باشللا ولله بلله اجنللاس قابللا اللاارک  بسللته بنللای اجنللاس طللوری

 یللان تارد نگللردد، درصللورا صللامه  زیکللی مطللابق درخواسللت 

 .  رمایش دهنا  جنس در ماا  مان اعیین شا  اعویض گردد

 20  ملاد 1بنا 

رایط شللللللل

عملللللللومی 

 قرارداد

پوشللش بیملله بایللا طوریکلله در مسللوتلیت انتقللال اجنللاس، 

، مشلخص شلا  اسلت (Incoterms) شرایط اجلارا بلین الملللی

مسللئولیت قللراردادی ، رسللانیان جللنس بلله   -باشللا.مللی 

 میباشا  DDPمقصا نهایی )

 25ملاد   1بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

طوریکلله در شللرایط اجللارا بللین  لیت انتقللال اجنللاسوتمسلل

 می باشا.  ،مشخص شا  است (Incoterm- DDP-2020) المللی
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 26ملاد   1بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 .باشامی  { ینهت معا آ مایش

هئیت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش  .افتیش ت معایناا 
 ذیل را انجام رواهند داد.

  همه رسوماا دتلتی مطابق به قانون دتلت به دتش متعها

 می باشا.

  در پاوی ت صفائی محا او یع، عام موجودیت اجناس غیر

مناسب جهت او یع ضرتری در محا او یع ت اعیین محا 

مواد شاما قرارداد، متعها اوجه جای داشته باشا. در 

صورا مالحظه موارد  وق وه به دلیا آن به قطعاا ضرر 

متصور باشا، با قراردادی برخورد قانونی صورا می 

 گیرد.

   قراردادی مکلفیت دارد اا امام پرسونا  نی خود را ا

قوانین مقرراا موضوعه نظامی آگا  سا د اا به همه 

نظامی ت ادار بود ، ا  برت  حوادث غیر مترقبه، 

اهایااا ت حریق جلوگیری بعما آیا؛ در غیر آن در صورا 

برت  همچو حوادث همه خساراا تارد  باالی متعها جبران 

 می گردد.

حین اسلیمی جنس ا  نوعیت ت ویفیت جنس  -  تفتیش بصری اجناس
 صورا میگیرد.

  حلین اسللیمی ملواد  - اجنـاستفتیش برای تکمیلـی مقـدار
ا  اکمیللا مقللاار جللنس بلله مالحظلله سللنا  رمللایش صللورا 

 میگیرد.

   حلین اسللیمی  –تفتیش برای مشخصـات تخنیکـی اجنـاس
 ا  نوعیت ت ویفیت جنس اصایق صورا میگیرد.

سللایر افتللیش ت بررسللی ولله اداراا ذیللربط اخللذ وننللا  

تمصللرف وننللا  را در رابللط بلله اخنیکللی بللودن اجنللاس 

 ان دهااطمین

همه افتیشلی هلا ت بررسلی هلا حلین اسللیمی جلنس اوسلط  

  هئیاا موظف در موقع احول دهی جنس صورا میگیرد.

 26ملاد   2بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

را  انللاا ی  احللویلی جللنسمحللا  درمعاینلله  ت آ مللایش

 میگردد. 

 27ملاد   1بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 

ــوعی  4.1}جریملله اللآخیر  ــت مجم ــد قیم ــد فیص ــرارداد عق ق

 در مقابا هر رت  ااخیر میباشا.  {  (شده

ــد  14 –ده }جریملله اللآخیر  مبلللغ حللا اوثللر ــت  فیص  قیم

 ..می باشا{ ( قرارداد عقد شدهمجموعی 
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 28ملاد   3بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 ضرورت نمیباشد.  : مدت اعتبار ورانتی

 28ملاد   5بنا 

شلللللللرایط 

عملللللللومی 

 قرارداد

 می باشا. رت  واری (15)اعویض ماا  مان

 شرطنامه شعبه  یازمند در اخیر شرطنامه هذا درج و قابل تطبیق میباشد

 شرطنامه شعبه عایده( 1شماره )  مهیضم

( 23)به تعداد  1041امارت اسالمی افغانستان در سال مالی ریاست مخا بـره سـتردرسـتیز وزارت دفاع ملی 

تجهیزات و پرزه جات مورد ضرورت بخش مدیریت اوپراسیونهای کیبل و تیلفون طبق جدول تثبیت اجتیاج قلم 

با ذکر تمام مشخصات درج میباشد ضرورت داشته و از طریق داوطلبی آزاد بل شرایط ذیل عقد قرارداد 

 .مینماید

  بخش تورید)وارد کننده(تجهیزات ستراتیژکی داشته قرارداد کننده مکلف است جهت بدست آوردن پروژه، جواز اترا را در

 باشد در صورتیکه جواز مذکور را نداشته باشد پیشنهاد های شان واجد شرایط شناخته نمی شود.

  متعهد مکلف است تجهیزات متذکره را بعداز منظوری قرارداد طبق مشخصات تخنیکی درج تثبیت احتیاج

(قوماندانی عمومی لوژستیک واقع خواجه بغرا تهیه 5نمبر)در ظرف)دوماه(به داخل یک قسط در دیپوی 

 و در محضر هیئت مطابق مشخصات تسلیم نمایید.

 قابل قبول بوده، مشخصات پائین قابل قبول نیست. اقالم قرارداد شده طبق مشخصات 

 .اقالم قرارداد شده توسط وسایط وبارجامعه قراردادی انتقال وبارجامعه مسترد نمیشود 

 ( نماینده  ) هیت معاینه تجهیزات هیئت تخنیکیردادشده بعداز برسی دقیق  وآزمایش توسط کمیته تفتیش دریافت اقالم قرا

 میشود. شعبه عایده تسلیم گرفته

  .)نوع  تدارکات )باالمقطع 

 )روش تدارکاتی )دواطلبی باز 

 . اقالم قرارداد خالف مشخصات واوصاف اخذ نگردیده مسترد میشود 

 تدارکات متعهد  دارای اهلیت وشخصیت حقوقی باشد. طبق مواد قانون 

 -  فیصد افزود ویاکاهش بعداز منظوری امر اعطا در صورت %35درحجم قراداد میتوان با موافقت شعبه عایده ومتعهد

  موجودیت بودجه   قابل اجرا است

 ( 7( دیپوی اکماالت بعدازترتیب نمودن فورم )م8پول متعهد برویت فورم)  مدیریت مالی ریاست مخابره به سلسله ازطریق

 .ریاست محترم مالی وبودیجه وزارت دفاع ملی  و وزارت محترم مالیه بعد از ختم تمام مکلفیت قراردادی  اجرا میگردد

 ( طرزالعمل 143( قانون جدید تدارکات وحکم )23و23درصورت که متعهد درحصه اکمال  جنس عطالت نماید مطابق ماده )

( حجم 14( افغانی ازقیمت مجموعی قرارداد واگراین جریمه تاخیر الی )%%4.1ابل هرروز عطالت مبلغ)  تدارکات درمق

 ( فسخ قرارداد عملی میگردد.01مجموعی نهایی قرارداد قابل تطبیق بوده بعد ازآن حکم ماده )
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  تضمین اجراء به ضمانت بانکی نظربه طرزالعمل قانون تدارکات صورت گیرد. 

 ابق احکام فصل پنجم قانون تدارکات ازداوطلب ذیال" اخذمیگرددمطابق قانون تدارکات میباشد.تا مینات مط 

 از داوطلب ذیالً اخذ میگردد قانون تدارکاتاحکام مطابق  اتتامین. 

 .تضمین آفرمطابق قانون تدارکات درحاالت ذیل قابل استرداد نمیباشد 

  تسلیمی آفر.تغیرویا انصراف ازآفربعداز انتضای مدت معینه 

 .انکار داوطلب ازپزیرش اشتباهات حسابی در ورق آفر 

 . اجتناب ازعقد قرارداد تدارکات ازطرف داوطلب برنده مطابق شرطنامه 

 .فراهم نکردن تامینات اجرات توسط داوطلب برنده مطابق شرطنامه 

 .ارایه معلومات کاذب از طرف داوطلب برنده در رابطه به اهمیت آن 

 هرگاه متعهد مغایر محتویات ومندرجات شرطنامه به قسمت ویا تمام تعهدات خود وفا نکند قراردادتدارکات  فسخ قرارداد

 باایفای تمام تعهدات وشرایط مندرجه آن خاتمه میابد.

 

 

 

 حاالتی که قرارداد قبل ازایفای تعهدات خاتمه میابد شامل مواد ذیل میباشد:

مذکورنسبت برخی  ازعوامل که درشرایط  دولت الزم داند تاقرارداد ن قرارداد. هرگاه درجریاتوسط حکومت فسخ قرارداد

فسخ وتصفیه حسابات طور مکمل صورت میپذیرد.فسخ  قرارداد تذکرداده شده فسخ گردد درآنصورت بدون قصورطرفین قرارداد

 ترقبه صورت گرفته میتواند.به علت عدم امکان ایفای تعهدات وشرایط مندرج قرارداد بالثروقوع حوادث غیر م قرارداد

 اسباب مجبره ویا حوادث غیرمترقبه: -

ان اتشفش-امراض ساری -طغیان -طوفان-زلزله -عبارت ازحاالت است که پیش بینی آن طوردقیق ناممکن بوده وعبارت انداز -

آفات سماوی وزمینی حوادث زمینی حوادث بحری وحوادث بری وفضایی اعالن رسمی حرب قطع روابط تجارتی سکتورهای   ها

خصوصی ودولتی بامنابع خارجی درنتیجه بندش راها مواصالتی تجارتی بین الدول غرض تدارک وتهیه مواد اعتصابات عملی 

 به نشرمیرسد وباعث بندش وسکتگی کارمتعهد میگردد. ویا بعد ازعقدقرارداداوامروموضوعات که ازطریق حکومت

 بدین منظوربادرنظرداشت ملحوظات فوق ذیال اجرات صورت میگیرد:

الف نسبت جبرشرایط پیش آمده اجرای عملی پروسه الی اعاده شرایط نورمال به تعویق انداخته شده ومدت بندش به مدت مقاوله 

 نامه افزود میگردد.

که شرطنامه هامشخصات مندرجه اسناد را داوطلبان دقیقا" مطالعه نموده فیات های مقاوله نامه فسخ وتصفیه توقع برده میشود  -ب

 حسابات حقوق طرفین صورت میپذیرد.

 ویا بدیل مناسب دیگری میتواند بادرنظرداشت حفظ حقوق جانبین عملی گردد.-ج

 دواطلبی باز ( صورت میگیرد.روش دواطلبی تدارکات )  -

بر مبنای اشتراک درپروسه تدارکــــــاتی  کمپنی های خارجی که درافغانستان نمایندگی مقیم ندارد وتقـــــــاضای شانرا  -
ابرازمینماید ضرورت پنداشته میشود که دارای پاسپورت وویزه اقامه بوده کمپنی شان دروزارت امــــــورخارجه اسالمی 

اف کریدت راغرض انتقال پول دریکی ازبانک های مــــربوطه افغانستان داشــــته افغانستان ثبت شده باشد ونمبرحساب لیتر
ت کشوربوده ومطابق شرایط درج محتویا باشد وانعده کمپنی های خارجـــــی که نماینده مقیم درافغانستان دارد تابع قوانین نافذ

 تمام موادات فوق باالیش قابل تطبیق میباشد.قرارداد 
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آ ر     11اجناس/ ورمه 

 قراردادتنامه موا ق   12اجناس/ ورمه 

 اضمین اجراء ورم    13/اجناس ورمه 

 پیش پرداخت ینضم ورم ا   10/اجناس ورمه 
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 1نامه قبولی آفر

 11اجناس/ فورم

}ااریخ صاتر  تاری : را درج نماییا{}شمار  صاتر این نامه  شماره:

 این نامه را درج نماییا{

 }نام ادار  ااارواای را درج نماییا{ا   

 }آدرس ادار  ااارواای را درج نماییا{آدرس  

 }نام داتطلب برنا  ت شمار  جوا  عالیت تی را ذور نماییا{ :به

 }آدرس داتطلب برنا  را درج نماییا{ آدرس:

به اأسی ا  ماد  بیست ت سوم قانون ااارواا ت حکم هشتاد  این نامه قبولی آ ر

ارائه  اطال  داد  میشود وه آ ر ت پنجم طر العما ااارواا صادر ت بموجب آن

 ااارکبرای  شما }ااریخ را به ارایب رت ، ما  ت سال بنویسیا{مؤرخ  شا 

را  }مبلغ قطعی مجموعی مبلغ به قیمت}نام پرتژ  یا قرارداد را بنویسیا{، 

 طوریکه درمطابقت با دستورالعما برای داتطلبان به ارقام ت حرتف بنویسیا{،

 قبول این ادار  اوسطشا  است  اقیق ت اصحیحامنارج شرطنامه مربوطه، 

 است. گردیا 

( رت  اقویمی ا  ااریخ صاتر این 14لذا ا  شما اقاضا میگردد الی ماا د  )

ون ت طر العما ااارواا ت مواد نامه، در مطابقت به مواد  وق الذور قان

بیست ت هشتم قانون ت حکم هفتاد ت هشتم طر العما، اضمین اجرای قرارداد را 

طوریکه در شرطنامه مربوطه درج ت در ذیا اذور گردیا ، به ادار  اسلیم 

نماییا، در غیر آن در مطابقت به ماد  بیست ت نهم قانون ااارواا، اضمین 

 واها بود. معلوماا مزیا در جاتل ذیا درج می باشا آ ر شما قابا استرداد نخ

 }نام ت مشخصاا خلص ااارواا/ قرارداد را درج نماییا{مشخصاا ااارواا/ قرارداد  

 }شمار  قرارداد مربوطه را درج نماییا{  اشخیصیه اااروااشمارۀ 

 نماییا{}قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام ت حرتف درج قیمت مجموعی قرارداد  

}نوعیت اضمین اجرای قرارداد را وه در شرطنامه درج نوعیت اضمین اجرای قرارداد  

 گردیا  است را بنویسیا{

 }مبلغ اضمین اجرای قرارداد را به ارقام ت حرتف درج نماییا{مقاار اضمین اجرای قرارداد  

 }ااریخ ت ساعت عقا قرارداد را بنویسیا.{ مان عقا قرارداد  

 }محا عقا قرارداد را بنویسیا.{مکان عقا قرارداد  

همچنین غرض مطالعه ت مزیا معلوماا شما، مسود  موا قتنامه قرارداد 

ضمیمه این نامه به شما ارسال گردیا

                                                 

 

طر العما ااارواا؛ ادار  مکلف است، بعا ا  ختم  پنجم( حکم هشتاد ت 1طبق  قر  ) 1 

میعاد اطالعیه اصمیم اعطای قرارداد ت یا رسیاگی به اعتراضاا داتطلبان، در صورایکه 

قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشا، نامه قبولی آ ر را به داتطلب برنا  

یون ااارواا ملی باشا، بعا ارسال نمایا، در صورایکه قرارداد در حیطه صالحیت ومیس

 آ ر به داتطلب برنا  ارسال می شود.  یا  منظوری این ومیسیون، نامه قبول
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 قرارداد  هموافقتنام

 13اجناس/ فورمه

 

مربوط خانه پری می مطابقت با رهنمودهای  این  ورمه را در ا داتطلب برن}

 {نمایا

 میان  {رت ، ما  ت سال درج گردد} به ااریخقرارداد ه تنامقاین موا 

اسالمی  امارا {ادار  ت ادار  ااارواای درج گردد نام مکما} (1)

 ت وه منبعا بنام ادار  یاد می شود ا غانستان

وت ثبت شا  احت قوانین وه شر {درج گردد نام اومال وننا } (2)

آدرس اومال }{ وه د تر مروزی آن ل وننا  درج گرددنام وشور اوما}

د، عقا گردیا  منبعا بنام "اومال وننا " یاد میشو{درج گردد وننا 

 است. 

اجناس  جزئیاا }طوریکه ادار  مطابق اعالن ااارواا اجناس ت خاماا ضمنی 

داتطلب برنا  را برای ااارک اجناس  وق   رآ {درج گردد ضمنی ت خاماا

 اسعار مشخصه در به ارقام ت حرتف، باقیمت قرارداد را }به مبلغ 

، قبول منبعا بنام "قیمت قرارداد" یاد میشود وه {درج گرددقرارداد 

 نمود  است. 

  ینمایااصایق مموارد ذیا را این موا قتنامه 

ا اد  می نماینا را  همان معنیولماا ت اصطالحاا موا قتنامه،  این در -1

 است.ر ته شا  در نظر گ شرایط قرارداد برای آنها وه در

بود  ت  اومال وننا ادار  ت  قرارداد میاناشکیا دهنا  اسناد ذیا  -2

 برای هر یک ا  آنها منحیث بخشی ا  قرارداد استنباط میگردد 

 موا قتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

ت مشخصاا  نیا منایهااخنیکی )به شمول جاتل نیا منایهای  (0)

 اخنیکی(

 اصلی قیمت  های آ راومال وننا  ت جاتل (5)

 ادار اطالعیه اعطاء اوسط  (6)

 {عالت  گرددهرگونه اسناد دیگر }  (7)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورا موجودیت   -3

اناقض یا عام سا گاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به ارایب 

  هرست  وق خواها بود.  

اخت قابا اجرا اوسط ادار ، اومال وننا  اعها میسپارد پرد در مقابا  -0

اومال ت خاماا ضمنی را اهیه ت هر نو  نواقص را در مطابقت وه اجناس را 

 همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نمایا. 

مبالغ قابا اجرا احت نمایا وه قیمت قرارداد ت یا سایر می ادار  اعها  -5

احکام این قرارداد را در مقابا اومال اجناس، اهیه خاماا ضمنی ت ر ع 

 نواقص در  مان ت به شیو  منارج قرارداد بپردا د. 
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مطابقت با  مینماینا وه این موا قتنامه در باینوسیله جانبین اصایق

یخ ت سر ا  ااریخ  وق الی اار اسالمی ا غانستان بود  اماراقوانین 

 قابا اعتبار می باشا.  {درج گردد رت ، ما  ت سال}

 ادار  به نماینا  گی ا  

 {اسم درج گردد}اسم  

 { امضای مقام ذیصالح}امضاء  

 {عنوان تظیفه درج گردد}عنوان تظیفه امضا وننا  

 {شهرا شاها درج گردد}در حضور داشت 

 

  ا طرف ت به نماینا  گی ا  اومال وننا 

 {گردداسم درج }اسم  

 {عنوان تظیفه امضا وننا  درج گرددعنوان تظیفه امضا وننا   }

 {مقام ذیصالحامضای }امضاء  

 {شهرا شاها درج گردد}حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 12اجناس/ فورمه

به اساس درخواست داتطلب برنا ، بانک این  ورمه را مطابق رهنمود ارائه }

 {شا  خانه پری می نمایا

 {درج گردد اسلیمی آ ر رت ، ما  ت سال }ااریخ  

 {اشریح مختصر داتطلبی درج گرددشمار  ت }     ت عنوان داتطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک  اسم ب

 {ادار  درج گرددنام مکما }: مستفید شونده

 {اجرا درج گردداضمین   شمار} شمارۀ تضمین اجراء:

منبعا بنام وه {، درج گرددنام مکما اومال وننا  }حاصا نمودیم وه  اطال  

{ درج گرددقرارداد   شمار}شمار  یاد می شود، قرارداد "اومال وننا " 

را وه منبعا بنام قرارداد یاد می  {درج گردد سال رت ، ما  ت}مؤرخ 

اوضیح مختصر اجناس ت خاماا } اومال شود با ادار  محترم شما بمنظور 

 عقا می نمایا.  {ضمنی درج گردد

عالت  برآن، ما میاانیم وه طبق شرایط این قرارداد، اضمین اجراء نیز ال م 

 می باشا. 

مبلغ }یم وه باتن چون ت چرا مبلغ اعها می نمائ اومال وننا ،به درخواست 

وتبی شما وه نشان بمجرد دریا ت اقاضای  را{ به حرتف ت ارقام درج گردد

شرایط منارج قرارداد باشا، باتن ارائه دالیا دهنا  اخطی قراردادی ا  

  ت  مینه های ارسال اقاضا ا جانب شما، بپردا یم.

اعتبار دارد ت هر نو   {رت ، ما  ت سال درج گردد}این اضمین الی ااریخ 

اقاضا برای پرداخت مطابق این اضمین بایا قبا ا  ااریخ متذور  به 

 د تر بانک اسلیم داد  شود. 

اطاق اجارا بین المللی، به  785اابع مقرر  منتشر  شمار  اضمین  این

 )الف( آن میباشا. 24ماد   2استثنای  قرۀ 

 

 د{درج گردبا صالحیت بانک ت اومال وننا   نماینا   ، نام ت تظیفه}امضا

 

 {بانک مهر}

 

    {کننده اکمال مهر}
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 پردارت پیش تضمین

 10اجناس/ فورمه

برنا ، بانک این  ورمه را مطابق رهنمود ارائه شا  خانه پری به اساس درخواست داتطلب }

 {می نمایا

 {درج گردد اسلیمی آ ر رت ، ما  ت سال }ااریخ  

 {اشریح مختصر داتطلبی درج گرددشمار  ت }     ت عنوان داتطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک  اسم ب

 {گردداستفاد  ترق رسمی بانک }

 {ادار  درج گرددنام مکما }: مستفید شونده

 {درج گردداضمین پیش پرداخت   شمار}تضمین پیش پردارت:  هشمار

مکما اومال  ت آدرس نام}حاصا نمودیم وه  اطال  {نام قانونی ت آدرس بانک درج گردد}ما 

  شمار}شمار  یاد می شود، قرارداد منبعا بنام "اومال وننا "  وه{، درج گرددوننا  

را وه منبعا بنام قرارداد یاد  {درج گردد رت ، ما  تسال}مؤرخ { گردددرج قرارداد 

ضمنی درج اوضیح مختصر اجناس ت خاماا } اومالمی شود با ادار  محترم شما بمنظور 

 عقا نمایا. {گردد

پیش اضمین پیش پرداخت در مقابا عالت  برآن، ما میاانیم وه طبق شرایط این قرارداد، 

 پرداخت صورا میگیرد.  

مبلغ به حرتف ت }اعها می نماییم وه باتن چون ت چرا مبلغ  اومال وننا ،به درخواست 

بمجرد دریا ت اقاضای وتبی شما وه نشان دهنا  اخطی قراردادی  را{ ارقام درج گردد

ناشی ا  استفاد  پیش پرداخت برای اهااف غیر اسلیمی اجناس صورا گر ته باشا، به 

  ما بپردا یم.ش

الی  {رت ، ما  ت سال درج گردد} این اضمین ا  ااریخ اخذ پیش پرداخت اوسط اومال وننا 

 اعتبار ت قابا اجرا می باشا.   {رت ، ما  ت سال درج گردد}ااریخ 

 میباشا. اطاق اجارا بین المللی 785اضمین اابع مقرر  منتشر  شمار   این

 {گرددضا نماینا  با صالحیت اخذ ام}

 بانک{ }مهر

 

 


