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 محتویات 

 

 طرزالعمل های داوطلبی  بخش اول: 
 درستورالعمل برای داوطلبان    5قسمت 

 صفحه معلومات داوطلبی    2قسمت 

 معیارهای ارزیابی و اهلیت    3قسمت 

 فورمه های داوطلبی    0قسمت 
 

 

 : نیاز مندیها7بخش 
 جدول نیاز مندیها   1قسمت 

 

 

 بخش سوم: قرارداد 
 شرایط عمومی قرارداد   6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد   7قسمت 

  فورمه های قرارداد   8قسمت 
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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

 ساحه -5ماده 

 داوطلبی
صادر  نیازمندیهاجدول  5قسمت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 5.5

 هصفح رداین داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش  نمبرتشخیصیه ،. ناممینماید

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی 

 : شرطنامه این در

همراه با اسناد مانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریری به معنی  "کتبی"اصطالح  -5

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت یدریافت

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

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

از وجوه مالی  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.5 وجوه -2ماده 

به کار می  صادر گردیده است منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبرای تادیات  تعهد شده را

از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های  اختصاص داده شده برای ادارات ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو .گیرد

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

فساد و  -3ماده 

 تقلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوطلبی و اجرای اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.5

 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن را قرارداد

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت ،درخواستاز : عبارت فساد -5

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

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

تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت 

 گیرد. 

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

 سائرین طرح گردیده باشد. اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مق

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به عبارت از : اجبار -0

 ان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.نظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنم

 تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکاتعبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -1

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط

، تبانی فساد، تقلب،مرتکب  مستقیماً یا ازطریق نماینده کهای را برنده داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2

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

، موضوع را ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

  می نماید.  ارجاعدر اسرع وقت به مراجع ذیربط 

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از 5فقره )در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.0

 . نمایداشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

یادداشت ها و سایراسناد ، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.1

 فراهم نماید.  موظف از جانب اداره مفتشین توسط  را اجرای قرارداد و تسلیمی آفرمربوط به 

 -0ماده 

واجد  داوطلب

 شرایط

معلومات  هحصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  0.5
 یکدر ثبت  ساکن، تبعه و یا ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. نداشته باش داوطلبی

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد. بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمایدکشور 
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رح، ط هجهت انجام خدمات مشورتی برای تهی ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 0.2 

 و ارتباط داشتهیا درگذشته  گماشته شده درحال حاضر کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادمشخصات، وسایر 

این  53مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده باشد ) ارائه نمودهتدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر یا  بیشتر از

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشتهتضاد منافع،  وقوعدر صورت تضاد منافع واقع می گردد.  (مجاز باشد دستورالعمل

 می شود. 

بان محروم عقد نماید. لست داوطلمحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  0.3

 قابل دریافت می باشد. ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت   شده

 .تضاد منافع نداشته باشند که می باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط  0.0

در غیر  ،قابل قبول اداره باشد ارایه نماید. به شکل کهمکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 0.1

 تدارکات اجراات صورت می گیرد. طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3آن طبق هدایت فقره )

اجناس  -1ماده 

  و خدمات 

واجد ضمنی 

 شرایط 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 1.5

 باشد.  صفحه معلومات داوطلبی

تاسیسات صنعتی و خدمات  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  1.2

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

پروسس شده و یا در نتیجه ساخت، و  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطالح من 1.3

 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی   طی پروسس و یا

 شرطنامه محتویاتب.  

 -6ماده 

های  بخش

 شرطنامه

های ذیل می باشد. تمام ضمایم صادره  قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 5های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.5

 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :5قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :0قسمت 

 نیازمندیها : 7بخش 

 نیازمندیها جدول  :1قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

صفحه معلومات طوری که در  ویده تقیماً از اداره و یا نماینمس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3

شرطنامه و ضمایم آن بدوش در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشد ذکر شده، داوطلبی

  اداره نمی باشد. 
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عدم ارائه  بررسی نماید. فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه راداوطلب باید تمام دستورالعمل ها،  6.0

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

توضیح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.5

( 0در داوطلبی باز و )( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبی

( روز 3میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت )ختم قبل از روز در داوطلبی مقید 

به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند  توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح

 بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد. 

و  تتدارکا طرزالعمل کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2

 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 20 هماد 2بند 

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

 دعوت نماید.  داوطلبیمعلومات  هصفح در مندرجوقت  محل، تاریخ و قبل ازداوطلبی در هجلس

روز قبل از تاریخ ( 3)داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.0

  جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. اری برگز

تهیه شده بعد از جلسه  باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.1

  میگردد. ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 1)حد اکثر درمدت 

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

تعدیل  -8ماده 

 شرطنامه ها
 تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.5

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

 ارسال میگردد. 

جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد  داوطلبان برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3

 تمدید نماید. دستورالعملاین  20 هماد 2 بند در مطابقت با تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

 داوطلبی
  یاداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل تدارکاتتمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.5

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچ

بان ز - 54ماده 

 آفر
د. درمشخص گردیده ترتیب میگ صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  54.5

در اداره می تواند  ،سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه میگردداسناد حمایوی و 

تناد اس  ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیح جهتلزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. صورت 

   می گردد. 

اسناد  -55ماده 

 شامل آفر
 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 55.5

و  50، 52 مواددرمطابقت با  قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -5

 دستورالعمل؛این  51

 ؛ این دستور العمل 25درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2
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 ؛دستورالعملاین  22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

  ؛دستورالعمل این 56 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -0

این  57 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارک  -1

 ؛دستورالعمل

این   34و  58 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛

 صورتیدراین دستورالعمل  59طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  قبولی آفر

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 هفورم - 52ماده 

تسلیمی آفر و 

 های   جدول

 قیمت

بدون کدام تغییر خانه پری گردیده و    (فورمه های داوطلبی ) 0سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 52.5

 ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.  شخص بتوسط 

آن را به صورت مناسب طبق اصل آن با  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  52.2

مهر و امضا شخص با  از دو بعترتیب  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  موجود دراستفاده از فورمه های 

 نماید. تسلیم)رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت(  صالحیت

 -53ماده 

 آفرهای بدیل
از قبولی آن تذکر  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  53.5

 رفته باشد. 

 -50ه ماد

قیم آفر و 

 تخفیفات 

قیمت باید درمطابقت با های تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 50.5

 د. شرایط ذیل باش

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها برای  50.2

ی م،  قیمت مجموعی آفر تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 50.3

 .  باشد

( 3)فورم شماره آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 50.0

 در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود. نماید.  پیشنهاد و جدول قیمت خویش

ین جدید شرایط ب ویرایش سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 50.1

معلومات  هصفحطوریکه در پاریس،  اطاق بین المللی تجارت همنتشر (Incotermsتجارت ) المللی

 تذکر رفته است، می باشد.  داوطلبی

 صفحهاینکه در نمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  50.6

اده مطوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده و مطابق  معلومات داوطلبی

میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای  رد دستورالعملاین  34

 رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته می شود.  اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتقرارداد مجاز ب

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت ها  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  50.7

در صورت عدم ارائه قیمت برای تمام اقالم شامل اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدتمام بخش ها و برای 

داوطلب  می تواند در میباشد.  قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 5فقره ) 2 جزهر بخش 
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ک ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان باز

  را پیشنهاد نمایند. بخش 

اسعار  -51ماده 

 آفر
 معلومات داوطلبی صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 51.5

 طوری دیگر تذکر رفته باشد. 

 -56ماده 

 تثبیتاسناد 

اهلیت 

 داوطلب

تسلیمی آفر  هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این   0 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 56.5

 نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صورت ناقصرا خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 0 قسمت  مندرج

 واجد شرایط پنداشته نمیشود. 

 -57ماده 

 اسناد ثبوت

واجد شرایط 

بودن اجناس 

خدمات  و

 ضمنی

ه کور منشآ تولید اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 57.5

 این  1ماده درمطابقت با را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  شاملجدول های قیمت  شامل

 د.نمایخانه پری  دستورالعمل

 اسناد – 58ماده 

تثبیت تطابق 

اجناس و خدمات 

 ضمنی آن

 ،و معیارهای مربوط آن شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  58.5

 معیارات با مشخصات تخنیکی واجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر ضمداوطلب باید 

 ه نمایند.یارا (نیازمندی ها جدول) 5قسمت  مندرج

نقشه جات و اعداد و ، نوشته جات میتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 58.2

و مشخصات تخمینی آن و نشان ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در  دمات ضمنیو خاجناس جوابگو بودن  دهنده

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

و سایر ملزومات برای منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  58.3

 تهیه نماید. را معلومات داوطلبی هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص درکارآیی مناسب و مدا

ه ک ها توسط اداره ککتال وعالیم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 58.0

بمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه سایر اجناس مطابق معیارات  صرف در جدول نیازمندیها درج گردیده،

معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و  اجناس مطابق با سایر داوطلب می تواندمندرج را محدود نمی سازد. 

مندرج  بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نیازشماره های کتالگ 

 نماید.   ارایهاشد را ب اجدول نیازمندیه

 -59ماده 

 اسناد ثبوت

اهلیت 

 داوطلب

برای اداره با در نظر داشت حاالت  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  59.5

 ذیل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد،  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -5

اجازه  که نشان دهنده فورمه های داوطلبی () 0قسمت داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش امارت اسالمیتولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در 



تدارک اجناسشرطنامه معیاری   –اداره تدارکات ملی   

7 
 

افغانستان فعالیت تجارتی  امارت اسالمیدر  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

به منظور حفظ و مراقبت، توانمند و مجهز را   با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد نداشته و 

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

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

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  59.2

 موارد زیر می باشد: 

 مشترک باشد؛ رکایشیک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -5

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

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

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به  -0

 شد؛نمایندگی از سایر شرکا می با

 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛ -1

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

( فیصد و شریک اصلی حد 21، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  59.3

رقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می ا( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 04اقل )

عدم تکمیل شرط  ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.544و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) گردد

وسط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

 .داوطلب در نظر گرفته نمی شود

 -24ماده 

میعاد اعتبار 

 آفرها

در داوطلبی های ملی ید. این مدت درج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  24.5

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد  ( روز94از ) کمترنمی تواند 

ر ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتدر داوطلبی بیمندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 

 روز بوده نمی تواند.  524از 

کتبی مطالبه نماید. در صورت  طور ز داوطلبا آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 24.2

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

از جانب  میعاد اعتبار آفرتمدید  در صورت رد درخواست .در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید

 گردد.  می مسترد وی ، تضمین آفرداوطلب

 -25ماده 

 آفر تضمین
ین آفر بدون تضم تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  25.5

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

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  25.2

 اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

 ارایه گردد. به شکل ضمانت بانکی و پول نقد  -5

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

نهاد مالی مشابه در داخل موقعیت داشته باشد، باید افغانستان  امارت اسالمیخارج از تضمین آفر  کننده

 نماید.  تضمین آفر را  ضمانت اجرای اسالمی افغانستان  امارت
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 (فورمه های داوطلبی) 0قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3
 ، ترتیب گردد. منظور گردیده باشددیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره و یا فورمه های 

با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل ،  این دستورالعمل 25 هماد 1بند  هدایت در صورت تطبیق -0

 باشد.  پرداخت

 داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود. نسخه اصلی آن تسلیم  -1

ز میعاد ر ایشتب( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین  24 هماد 2بند مطابقت با آفر درمیعاد اعتبار تضمین  -6

 .اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد

این دستورالعمل مطالبه  25( ماده 5در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 25.3

د، غیر نباشگردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر 

 جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

  به آنان دستورالعملاین   00 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 25.0

 .مسترد میگردد

 در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 25.1

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغییر یا  -5

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

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

 داوطلب برنده؛توسط فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  -0

 به دلیل تخطی در این داوطلبی. در صورت محرومیت داوطلب  -1

بنام داوطلب  فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  25.6

 مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام تمامی شرکای شامل

  ترتیب گردد.   (داوطلبی ه هایفورم) 0 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  25.7

این  24ه ماد 2 انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -5

 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

را  اجراء تضمینامضای قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل این 03ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2

 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین  00 هدرمطابقت با ماد

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

 تذکر رفته باشد.   آن از  معلومات داوطلبی هصفح درمشروط بر اینکه  نماید.اعالم قرارداد با همان اداره 

امضاء  -22ماده 

 آفر 
ترتیب و با عالمه این دستورالعمل  55 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.5

به تعداد مندرج  شده و گذاریعالمه  "کاپی"کلمۀ نماید. بر عالوه کاپی های آفر با عالمه گذاری  "اصل"کلمۀ 

درصورت موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی هصفح

 . خواهد بود
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 نماینده قانونی داوطلبباید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

  امضاء گردد. 

را  رتوسط شخصیکه آف  نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد کههرگونه وسط  22.3

 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نامضا نموده 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 -23ماده 

و  تسلیمی، مهر

 مت گذاریعال

 آفر 

ن آ آفر ها در صورت تذکر یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصاً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.5

 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحهدر 

های آفر به شمولآن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -5

سربسته  هده شده باشد، در پاکت های جداگاندادستورالعمل اجازه این  53 هبدیل، درصورتیکه طبق ماد

در داخل یک  های آفرحاوی اصل و کاپی پاکت ها بنویسند.  "کاپی"و  "اصل" کلمۀو باالی آنها  گذاشته

 ه صورت میگیرد. ماداین   3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  پاکت گذاشته شوند.

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

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -5

   باشد؛ 20 ماده 5تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -2

 و هر نوع توضیحات اضافی مندرج  5ماده  5نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

  باشد.  معلومات داوطلبی هصفح

  باشد.  27ماده  5مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -0

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

  وقت آن نخواهد بود. 

 میعاد  –20ماده 

 هاتسلیمی آفر
 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 20.5

 تمدید نماید. در اینمیعاد تسلیمی آفر ها را ،  8 لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  20.2

  . ادامه می یابدمیعاد تسلیمی تمدید شده در طول مکلفیت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامصورت  

 –21ماده 

 آفر های نا

 رسیده وقت

 د. نمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 21.5

 -26ماده 

، انصراف

تعویض و 

تعدیل 

  هاآفر

با  سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  26.5

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

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

 باید: اطالعیه

ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -5

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

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

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

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

آفر  – 27ماده 

 گشایی
تذکر  یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخاداره آفر های دریافت ش 27.5

 صفحهدر  مربوط ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . رفته، باز می نماید

 درج گردد.معلومات داوطلبی 

 

بل نشانی شده و ق "انصراف" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهگشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2

اعالم و بدون باز شدن  را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهاز ختم میعاد تسلیمی آفر ها 

اشد، بئه شده ناراصالحیت نامه توام با  "انصراف"مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

موجودیت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر  گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباز می

ای که با کلمۀ است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر هباشد، مجاز 

الحیت ص توام با "تعویض"انی شده با کلمۀ باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نش نشانی شده "تعویض"

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

نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. بعداً آفر های که با 

تعدیل آفر ها صرف در صورتی ز و محتویات آن به تفصیل خوانده می شود. نشانی شده، با "تعدیل"کلمۀ 

موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر 

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

  

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل، موجودیت  27.3

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

در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر  اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بتخفیفات صرف در صورت که در 

 نا وقت رسیده باشد.  21ماده  5مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

 هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء 27.0

 با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید. ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئو بمنظور مص

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 -28ماده 

 محرمیت
طلبان و اهلیت داو بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.5

 افشاء گردد.  نبایدالی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادپیشنهاد ا

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

 میگردد.وی  منجر به رد آفر بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی 

را  ادارهعقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با  آفر گشایی الی زمان ، از28 هماد 2علی الرغم بند  28.3

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

 - 29ماده 

 ارزیابی ابتدایی 

 تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می نماید:اداره ارزیابی ابتدایی را جهت   29.5

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ -5
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ل قاب صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -2

 اعتبار است؛

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

 آفر به صورت درست مهر و امضاء گردیده است؛ -0

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -1

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

 فوق آفر رد میگردد.  29ماده  5در صورت عدم رعایت بند  29.2

 –34ماده 

 توضیح آفر ها
مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  34.5

، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح صورت گرفته و نمیتواند در محتوا مندرج در خواست،

 بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. هر نوع توضیح ارایه شده اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 -35ماده 

 جوابگویی آفرها
 تشخیص میدهد. آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  35.5

 با معیارات، شرایط و مشخصات مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  35.2

 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شواستثناء و از قلم اشرطنامه باشد. انحراف، 

 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشکارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -5

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

 ؛یدنمامحدود  خالف شرطنامه 

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

قلم  یا و بعداً با اصالح انحرافات، استثناترد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 35.3

 افتاگی جوابگو نمیگردد. 

عدم  – 32 ماده

انطباق، 

و از  اشتباهات،

 قلم افتادگی

  را که عمده نباشد، مد نظر نمی گیرد.  آفر در عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.5

معلومات ضروری یا سندی را  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

غیر عمده مطالبه نماید. تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ  به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی

 در صورت عدم ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند.  صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.

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

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت فی واحد با قیمت مجموعیدر صورت عدم توافق قیمت  -5

 اعشاری درقیمت فی واحد المهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر مجموعی تصحیح میگردد.

ه و قیمت فی واحد اصالح بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد

 می گردد؛

موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل  درصورت -2

 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ جمع

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

 رنظرد با حسابی باشد، که درینصورت مبلغ به ارقام شده به حروف مربوط به اشتباه اینکه مبلغ ذکر

 اعتبار خواهد بود. ( فوق مدار2( و )5داشت مندرجات اجزای )
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 وی غیر قابل و تضمین آفروی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.0

 اجرا می گردد.  25ماده 5بند  ( 2) جزءمطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر استرداد دانسته شده

 –30ماده 

ارزیابی 

 تخنیکی
 

تمام معیارات و شرایط مشخص در آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  30.5

 شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

 رجمند شرایطتمام با  اتانحراف  یا یریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان دستورالعملاین  58 هماد مطابق اداره  30.2

 می نماید. بررسی جنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت 

 - 31ماده 

تبدیل به 

 اسعارواحد

را به واحد  باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 31.5

 ،معلومات داوطلبی صفحهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحپولی مشخص در 

 تبدیل می نماید. 

 حترجی -36ماده 

 داخلی
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.5

ارزیابی  37ماده 

 مالی 

 این ماده ارزیابی میگردند. و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.5

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

ه ک تذکر رفته و قیمت آفر معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -5

 ارایه گردیده؛  50 هرمطابقت با مادد

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

 ؛50مادۀ  0خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3

 معلومات داوطلبی هصفح مندرجناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  قیمت تعدیل -0

 تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -1

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

اسالمی  امارتبر اجناسیکه در توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -5

 صورت اعطاء قرارداد؛تولید شده باشد در افغانستان 

اسالمی  امارتبر اجناسیکه در خارج از هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2

   اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد تولید شده افغانستان 

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

شرایط و  ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی،50 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.0

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات  معیار های تدارک

 3ها و معیارات باید مطابق بند  فکتور ها، روشباید به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده 

 باشد.  36 ماده

ش خوی قیمت ، داوطلبان می توانند برای یک یا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.1

را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک داوطلب اعطاء نماید. روش 

 (معیارات ارزیابی و اهلیت) 3قسمت در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برایارزیابی 
  مشخص می گردد. تذکر رفته 
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انجام مذاکره در اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید.  37.6

 روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

نامه که از آن در شرطرا لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفته

 - 38ماده 

 مقایسۀ آفرها
اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج  38.5

 شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

 صلمف ارزیابی لزوم صورت در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 38.2

. مایدن ارائه اعطاء آمر به را خویش گزارش ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو

 یاراد یبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده یابیارز قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در

  دهد. یقرار م مفصل ارزیابی لزوم صورت در و یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق

 -39ماده 

ارزیابی بعدی 

 برنده داوطلب

 داوطلببمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.5

 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.  

  صورت میگیرد.  59طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

ج به جه ارزیابی، منتیعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3

 انجام می دهد.   نازلترین قیمتآفر بعدی دارای  و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باگردیده  آفر جوابگو شدنغیر 

حق  -04ماده 

برای قبولی  اداره

یا رد یک یا تمام 

 آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات تخنیکی،  04.5

شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارک 

ع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین مناف

 طلبان فسخ نماید.داودر قبال 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 – 05ماده 

 اعطاء شرایط 

اجرای ارایه نموده و توانایی  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 05.5

  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  رضایت بخش قرارداد را

 –02ماده 

حق تعدیل 

در زمان مقدار 

 اعطای قرارداد 

جدول ) 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 02.5
 معلومات صفحهاز فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده (نیازمندیها

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

 شرطنامه نباشد. 

 – 03ماده 

اعطای 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه  03.5

 نماید، درمیقرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 

ز منظوری این کمیسیون، نامه صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد ا

  آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یقبول

تضمین  -00ماده

 اجراء

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را ( روز بعد ازدریافت 54مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  00.5

 (قرارداد ه هایفورم) 8قسمت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،در مطاب
 می باشد، ارایه نماید.
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ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین  عدم 00.2

 بعدی که آفر جوابگو داوطلبمی گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به  آفرآفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

  ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید. ب

امضای  -01ماده 

 قرارداد
 در طی اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء  01.5

( 54ت )داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مد ارسال می نماید. به داوطلب برندهمیعاد اعتبار آفر 

 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  بعد از دریافت روز

 -06ماده 

به  اطالع

داوطلبان 

 غیر برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 06.5

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

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات،  06.2

در ویب سایت  تدارکات ، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانونمشخصات اداره و قراردادی

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

حق –07 ماده

شکایت 

  داوطلب

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خویشرا به  07.5

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

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  07.2
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  معلومات داوطلبی هصفح  دوم:قسمت 

 یات عمومالف.  

دستورالعمل برای  1ه ماد

 داوطلبان

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

 کیوک ماقی)تخم مرغ ،ق یو تدارک سه قلم مواد اعاشو هیته :شماره این داوطلبی نام و

شش  یبرا یوزارت دفاع مل الفاروق  702قول اردو  ی( موردضرورت قطعات ،جزوتامهاتیفیباک

  یلدهیالت بادرنظرداشت محالت تحو یکدر 1001 یسال مال ریماه اخ

  MOD-1401-G-Q0019-21205 تحت شماره داوطلبی:

 (چهار چوبینوع قرارداد)

 (باز یداوطلبروش تدارکاتی )

 الت 8شامل   عبارتند از: این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

دستورالعمل  1.1 هماد

 برای داوطلبان
 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 .درج گردد "قابل تطبیق نیست"    

دستورالعمل  1.4 هماد

 برای داوطلبان

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

www.npa.gov.af  ویاwww.ageops.net  

 و یا لینک :

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

دستورالعمل   1.1مادۀ 

 برای داوطلبان

 ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

   "کشور های که در سایت تدارکات ملی ذکر گردیده است"  

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  3.4مادۀ 

 برای داوطلبان

  شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

 کابل افغانستان -51هیناح-گارد سابقه خواجه بغرا-تدارکات استیرآدرس: 

    2020150202 تماس:    شماره

دستورالعمل  1.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 مراجعه گردد: لیذ یشرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباط نیدر مورد ا حیتوض افتیجهت در

 51ناحیه گارد سابقه خواجه بغرا -ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی

 آمریت اجناس

      2020150202 دفتر: فونیتل

دستورالعمل  1.4مادۀ 

 برای داوطلبان

 .میگرددن دایرجلسه قبل از داوطلبی 

  

http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred-vendors
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 آفرها هتهیج.  

دستورالعمل  1..1 ماده

 برای داوطلبان

 ارایه گردد.   / پشتودری  آفر به زبان

دستورالعمل  11.1ه ماد

 برای داوطلبان

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

 ه،اساسنام ،اخرین دور قبل از آفر گشایی مالیاتیحسابات اسناد تصفیه  ،کاپی جواز فعالیت با اعتبار

تعهدنامه امضاء شده مبنی براینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحالل 

قرار ندارد، تعهد نامه مبنی بر نداشتن تضاد منافع و تعهد نامه مبنی بر عدم محکومیت باالثر تخلف در 

 تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراک در داوطلبی. 
اید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب باید تمام اوراق شرطنامه ب

بصورت درست و مکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی داده شده باید توسط رئیس، معاون و یا نماینده با صالحیت 
 امضا و مهر گردد. 

م معلوماتی اهلیت داوطلب را پس از مهرو داوطلب مکلف است، جدول قیمت های ارائه شده در آفر خویش و فور

 .نماید)اسکاشتپ (امضاء داوطلب بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

دستورالعمل  14.1 ماده

 برای داوطلبان

 .رائه آفر های بدیل مجاز نمی باشدا

دستورالعمل  11.1 هماد

 برای داوطلبان

 می باشد.  2020  DDP ,(Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )

دستورالعمل  11.1 ماده

 برای داوطلبان

وجدول (  5شماره )  مهیجهت معلومات در رابطه به محالت مقصود به ضم  محل مقصد:

 .شرطنامه مراجع گردد یانیصحفه پاسایت بندی 

تمامی مصارف الی محل تسلیمی با محصول گمرکی، تکس ، کرایه حمل و نقل و تخلیه اجناس در محل 

 میباشد. داوطلبمقصود به عهده 

دستورالعمل  11.1 ماده

 برای داوطلبان
وجدول (  5شماره )  مهیجهت معلومات در رابطه به محالت مقصود به ضم مقصد نهایی:

 .شرطنامه مراجع گردد یانیصحفه پاسایت بندی 

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

 مراجعه گردد. www.mof.gov.af/taxجهت معلومات مزید در باره مالیات در افغانستان به سایت 

دستورالعمل  11.3 ماده

 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  11.1 ماده

 برای داوطلبان

ه بصورت گیرنده مربوط مصارف قیمت آفررا که اسالمی افغانستان  امارتاست به واحد پولی  مکلفداوطلب 
 همان پول  میباشد، نرخ بدهد.

 میباشد. افغانی  اسعار ویا واحد پول 

http://www.mof.gov.af/tax
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دستورالعمل  4..1 ماده

 برای داوطلبان

 :مدت کارآیی اجناس

 م از تخ ضهیب یبهتر برخوردار بوده اقال وزن ف تیفیو ک تیاز کم یفارم یمرغ زراعت تخم

 عیو انقضا از توز دیتول خیوزارت صحت عامه ، تار تیکیفیسرت یگرام باشد، دارا 00-05

 یمرغ یباشد هرگاه انفلونزا یمرغ یاز امراض انفلونزا یمدت سه ماه را دارا باشد، عار یال

هوا از  ینسبت گرم ایو  دایپ هیهمسا یدر کشور ها ایدرکشور و  یامراض مرغ ریسا ایو 

نهاد مصرف کننده و  شنهادیبعد از پ یتخم استفاده شده نتواند نظر به گراف موسم

 عیرا اکمال و توز ماقیمتعهد مکلف است در عوض تخم مرغ ق صالحیمقامات ذ یمنظور

شکسته و گنده آن اخذ  ده،یجابجا گرد یصحستندرد و  یبدارند. تخم مرغ در کارتن ها

 . گرددینم

 حت شده وزارت ص دیآن تائ تیفیو غلظت خوب برخوردار بوده و ک قهیاز ذا تیفیباک ماقیق

 ادیمع یلدهیمدت شش ماه از زمان تحو یو انقضا حد اقل ال دیتول خیتار یعامه و دارا

 یکاغذ یگرام بداخل کارتن ها 700بوزن خالص  یاستفاده را دارا باشد. به داخل قوط

 .اشدجابجا ب یاستندرد کمپن

 یمذکور باس کیخوب برخودار باشد. ک ینیری، بو و ش قهی: از ذانیریش تیفیباک کیک  ،

وزن ب هیمانده ، سوخته ، خام و تلخ نباشد بلکه طعم خوب داشته به حال نرم و گرم ته رید

مطابق  عیگردد . هکذا داوطلب همه امورات طبخ ، توز عیگرام بوده اکمال و توز 100خالص 

 .را دارا باشد دیپخت و تول تیو ظرف اریوزارت صحت عامه ع یصح اراتیبه مع

به اکمال سه قلم  یمربوطه در بدل سند اصول یمتعهد طبق مندرجات شرطنامه هذا و الت ها

 .باشدیشامل قرار داد مکلف م اتیلبن

دستورالعمل  1..1 ماده

 برای داوطلبان

 .ستین قیقابل تطب   :اجازه نامه تولید کننده

دستورالعمل  1..1ماده 

 برای داوطلبان

 .قابل تطبیق نیست: خدمات بعد از فروش 

دستورالعمل  1..1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. روز (94) مدت اعتبار آفر 

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 .بشکل بانک گرنتی اخذ میگردد تضمین آفر 

  . باشدروز (111)آغاز از یوم آفرگشایی باید حد اقل آفرمیعاد تضمین  

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.مقدار تضمین آفر قرار ذیل 

 واحد پولی مقدار مبلغ مربوطه قول اردوی الت شماره

  5002222 الفاروق 020قول اردو  الت پنجم 

 ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود)افغانی( مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی 

 .میگردداخذ (بانک گرنتی و نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل )  
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دستورالعمل  11.1 هماد

 برای داوطلبان

 قابل تطبیق نیست. 

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 کاپی آفر قابل )تطبیق (نیست.

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

دستورالعمل  14.1ماده 

 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  14.1ماده 

 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  14.1ماده 

 برای داوطلبان

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

( تیفیباک کیوک ماقی)تخم مرغ ،ق یو تدارک سه قلم مواد اعاشو هیته :شماره داوطلبی نام و

 نیمجاهد یساحو یوقول اردو ها یموردضرورت قطعات ،جزوتامها،موسسات وادارات مرکز

 الفاروق  702پنجم قول اردو  الت 1001 یسال مال ریشش ماه اخ یبرا یوزارت دفاع مل

  یلدهیبادرنظرداشت محالت تحو

  MOD-1401-G-Q0019-21205 تحت شماره داوطلبی:

 (باز یداوطلبروش تدارکاتی ) نوع قرارداد)چهار چوبی(

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد 

ی"تین عبدالمتوجه:   "اکبر

 نداردایمیل آدرس: 

 15گارد سابقه خواجه بغرا ناحیه -ریاست تدارکات وزارت دفاع ملیآدرس:

 کابل شهر: 

 .1.1311.1. نمبر تیلفون:

    از ظهر مورخقبل  10:00ضرب االجل برای تسلیمی آفرها: ساعت 

 میباشد.  08/1100 /70          

دستورالعمل  11.1ماده 

 داوطلبان برای

  بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد:

 51 هیگارد سابقه خواجه بغرا ناح-یتدارکات وزارت دفاع مل استیر آدرس:

 00/20/5025           :خیتار

 .گرفت خواهد صورتاز ظهر به وقت کابل  قبل  02252  :وقت
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ها در محل و آدرس تذکر داده شده فوق گشایش آفر ها همزمان در عین روز بعد از اخذ آفر 

 صورت میگیرد.

نوت :درصورتیکه تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، آفر ها در روز بعدی 

 کاری در همان ساعت از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی صورت میگیرد.

دستورالعمل   11.1ماده 

 برای داوطلبان

 نمیباشد قابل تطبیق

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  41.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 است.  د افغانستان بانک بادله تمنبع نرخ 

 روز آفرگشائی  :تاریخ تبادله اسعار

دستورالعمل  43.1ماده 

 داوطلبانبرای 

مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ومتحد المال شماره   یتدارکات از منابع داخل حیترج

NPA/PPD/C20/196گردد. یم قیتطب 

و  یگذار هیاز سرما تیو حما قیمکلف اند، جهت تشو یاز ماده هفتم قانون تدارکات، ادارات تدارکات یتأس به

 یتدارکات یدر پروسه ها لیرا طور ذ یداخل داتیتول حیجمقدار تر یموارد حد اعظم ،یداخل داتیتول

 :ندینما یعمل ش،یخو

 صد؛ی( ف21)؛یخارج داتیتول ۀسیدر مقا یداخل داتی. تول5

( 54) میمق ریغ یخارج یشرکت ها  سهیافغانستان در مقا میمق یخارج یوشرکت ها یداخل ی.شرکت ها2

 صد؛یف

 یفرع یمتعهد به داشتن قرارداد ایدارند و  (Joint Venture) یداخل یکه شرکا یخارج ی.شرکت ها3

 صدی( ف1)یخارج یشرکت ها ریسا ۀسیباشند، در مقا یم یداخل

 .صدی(ف1افغانستان ) میمق یوداو طلب خارج یبا داوطلب داخل اسهیزن در مق ی.داو طلب داخل0

ماده سوم قانون تدراکات  3مندرج جز  یحکم، اشخاص حکم نی(ا5فقره ) یدر اجرا"داو طلب ".منظور از 1

و  تیاست که مالک یحکم یحکم عبارت از شخص نی(ا5فقره فقره ) 3زن مندرج جز  یاست وداو طلب داخل

 .دکارکنان آن متشکل از زنان باش صدی( ف14اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل )

 ((دیگرد لی(تعد7(و)3به) بی(وبعد ازآن به ترت2)یفقره ها شماره

 ،ادارهیگذار هیاشتغال وسرما زانیم شی، افزا یجهت رشد اقتصاد یداخل داتیازتول تیبه منظور حما عالتاً 

 :داردیم هیارا یآت فیتعر یداخل داتیحسب ضرورت،ازتول یتدارکات مل

 که گرددی)جنس/محصول(اطالق میبه آن دسته مواد قابل مصرف نها ی:در پروسه تدارکاتیداخل داتیتول

 وپروسس ان در داخل کشور انجام شده باشد. یطراح صدی(ف14حد اقل)

 :باشندیم یتدارکات یدر پروسه ها یمراتب آت تیتوجه به موارد فوق اداررت مکلف به رعا با

 یدرمراحل تدار کات،درشرطنامه ها یکننده کان داخل دیاشتراک تول زانییم شیافزا قی.اداره جهت تشو5

 ایماهانه/ربعوار/  دیتول یتوانا زانیآنان درنظر نگرفته، بلکه م یحجم معامالت ساالنه را برا اریمع شیخو

ه مشابه تجرب  اریمع ثیمنح شیخو ساالنه ایماهانه/ربعوار  یازمندین زانیکننده را باتوجه به م دیسالالنه تول
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 مد مد نظر قراردهند. یو

ت وعرضه اجناس ومحصوال دیتول تیبر ظرف یسناد ومدارک مبنا هیکننده( مکلف به ارا دیداوطلب )تول البته

مشخص شده در  عادیم یط دیپروسس و تول تیفیوک یازمندین زانیدر مطابقت به با م ازادارهیمورد ن

ودرصورت لزوم وفق حکم  هقرارداد یابیاسناد ومدارک فوق را مورد ارز یابیارز تی.هباشدیشرطنامه اداره م

 قراردهد. یمطالبه وتحت غور وبررس نهیپنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واسناد الزم را در زم

اجناس را  دینام ومرجع تول شی،درآفرخویداخل حیترج ازیاز امت دی.داوطلبان مکلف اند جهت مستف2

مندرج  ازیاجناس ومحصوالت مورد ن دیازنام مرجع تول  شیداوطلب در افر خو کهیمشخص سازند،درصورت

 .باشدینم یعمل یآفر و یباال یداخل حیترج قیتطب دهیشرطنامه متذکر نگرد

( ماده چهل هشتم قانون  5فقره) 5جز  تی(حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعا7.طبق فقره)3

نامه  قیمکلف اسناد مدارک وتصد یتدارکات از منابع داخل حیاز ترج یتدارکات،داوطلب جهت برخوردار

 صورت.دردیحاصل نما نانیاطم ربطیمراجع ذ قیاز صحت وسقم آن ازطر یابیارز تیوه هیالزم راارا یها

 یداخل حیترج ازاتی[داوطلب  نه تنها از امتیواقع ریاسنادومدارک مطالبه شده با معلومات غ هیعدم ارا

 .گرددیم یمعرف تیوفق ماده چهل و نهم قانون به پروسه محروم ده،بلکهینگرد دیمستف

،مکلف است اجناس مورد  دهیعقدگرد یوطبقاً قراردادباو دیمستف یداخل حیترج ازی.داوطلب از امت0 (1)

صورت،اداره  نیا ریغ د،دریواکمال نما هیطبق مشخصات ومندرجات قرارداد ته یازمنابع داخل ازراین

،جبران نقض قرارداد،فسخ  ریتاخ مهیعمل قرارداد در حصه وضع جرطبق احکام قانون وطرزال

 اجراات به موقع دارد. تیبه پروسه محروم یجبران خساره ومعرف قیقرارداد،تطب

دستورالعمل  41.1ماده 

 برای داوطلبان

  میگردد.اجرا {مجموعبه اساس }: ارزیابی

  

دستورالعمل  41.4ماده 

 برای داوطلبان

صورت می  تذکر رفته، (ارزیابی و اهلیت راتمعیا ) 0قسمت  درات ذیل که معیاربه اساس تعدیالت 

 گیرد:

 { خیرن}: سلیمیانحراف درجدول ت -1

 { نخیر} :انحراف درجدول پرداخت -1

 {  نخیر: }، و خدماتی الزامی، پرزه جات اضافهتعویض اجزای عمدمصارف  -4

 امارت اسالمیر فر دارایه شده آ خدمات بعد ازفروش تجهیزات موجودیت پرزه جات و -1

 {نخیر}افغانستان

 { نخیر}تجهیزات عمر استفاده  درجریانپیشبینی شده عملیاتی و مراقبت  مصارف -1

 { نخیر}شده؛ کارآیی و مولدیت ارائه  -3

 {  الزم نیست} -1

دستورالعمل  11.1ماده

 برای داوطلبان

 نرخ ارایه نمایند.مندرج شرطنامه را  اقالم شامل هر الت %522داوطلبان باید 

یمت قلم یا ق( 5ریاست پالیسی تدارکات بخش سوم فقره ) NPA/PPD/C27/1400مطابق متحدالمال 
در آفرهای  اقالمکه برای آن قیمت ارائه نشده است، از اوسط قیمت های ارائه شده برای همان قلم یا الم اق

سایر داوطلبان محاسبه و شامل قیمت آفر داوطلب می گردد. در صورتیکه آفر دیگری ارائه نگردیده باشد، آفر 
که برای آن  المیدر صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اق .وی طبق حکم ماده بیست و پنجم قانون رد می گردد

 .نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز( 1)قیمت ارائه نشده است، از 
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 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 فیصد برای  قیمت مجموعی هر )الت( 11 عبارت است از مقدار فی قلم که زیاد می گرددفیصدی  حد اکثر

 قیمت مجموعی هر )الت(  فیصد برای  11عبارت است از  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفیصدی 

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

    اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک، وزارت دفاع ملی، تدارکاتست ریا
  افغانستان -کابل -51ناحیه -گارد سابقه خواجه بغرا

 



 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

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

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

 فهرست عناوین 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 36 هماد 5ترجیح داخلی )بند  .5

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37  هماد 3بند  0)جزء  اضافی اتمعیار .2

 (دستورالعمل برای داوطلبان 37 هماد 1)بند  چندگانهقرارداد های  .3

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39 هماد 2)بند  بعدیارزیابی  شرایط .0

  میباشد. تطبیق قابل داوطلبان( برای دستورالعمل 30 هماد 1 )بند ترجیح داخلی .1

 یم قیتطبNPA/PPD/C20/196مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ومتحد المال شماره   یتدارکات از منابع داخل حیترج 

 گردد.

حد  موارد ،یداخل داتیو تول یگذار هیاز سرما تیو حما قیمکلف اند، جهت تشو یاز ماده هفتم قانون تدارکات، ادارات تدارکات یتأس به

 :ندینما یعمل ش،یخو یتدارکات یدر پروسه ها لیرا طور ذ یداخل داتیتول حیمقدار ترج یاعظم

 صد؛ی( ف21)؛یخارج داتیتول ۀسیمقادر  یداخل داتی. تول5

 صد؛ی( ف54) میمق ریغ یخارج یشرکت ها  سهیافغانستان در مقا میمق یخارج یوشرکت ها یداخل ی.شرکت ها2

 ۀسیباشند، در مقا یم یداخل یفرع یمتعهد به داشتن قرارداد ایدارند و  (Joint Venture) یداخل یکه شرکا یخارج ی.شرکت ها3

 صدی( ف1)یخارج یشرکت ها ریسا

 .صدی(ف1افغانستان ) میمق یوداو طلب خارج یبا داوطلب داخل اسهیزن در مق ی.داو طلب داخل0

زن  یماده سوم قانون تدراکات است وداو طلب داخل 3مندرج جز  یحکم، اشخاص حکم نی(ا5فقره ) یدر اجرا"داو طلب ".منظور از 1

 صدی( ف14و اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل ) تیاست که مالک یحکم یحکم عبارت از شخص نی(ا5فقره فقره ) 3مندرج جز 

 .دکارکنان آن متشکل از زنان باش

 ((دیگرد لی(تعد7(و)3به) بی(وبعد ازآن به ترت2)یفقره ها شماره

حسب  یتدارکات مل ،ادارهیگذار هیمااشتغال وسر زانیم شی، افزا یجهت رشد اقتصاد یداخل داتیازتول تیبه منظور حما عالتاً 

 :داردیم هیارا یآت فیتعر یداخل داتیضرورت،ازتول

 یطراح صدی(ف14که حد اقل) گرددی)جنس/محصول(اطالق میبه آن دسته مواد قابل مصرف نها ی:در پروسه تدارکاتیداخل داتیتول

 وپروسس ان در داخل کشور انجام شده باشد.

 :باشندیم یتدارکات یدر پروسه ها یمراتب آت تیمکلف به رعات اتوجه به موارد فوق ادار با

حجم معامالت  اریمع شیخو یدرمراحل تدار کات،درشرطنامه ها یکننده کان داخل دیاشتراک تول زانیم شیافزا قی.اداره جهت تشو5

ماهانه/ربعوار  یندازمین زانیکننده را باتوجه به م دیساالنه تول ایماهانه/ربعوار/  دیتول یتوانا زانیآنان درنظر نگرفته، بلکه م یساالنه را برا

 مد مد نظر قراردهند. یتجربه مشابه و  اریمع ثیمنح شیخو ساالنه ای

طابقت در م ازادارهیوعرضه اجناس ومحصوالت مورد ن دیتول تیبر ظرف یاسناد ومدارک مبن هیکننده( مکلف به ارا دیداوطلب )تول البته

را  اسناد ومدارک فوق یابیارز تی.هباشدیمشخص شده در شرطنامه اداره م عادیم یط دیپروسس و تول تیفیوک یازمندین زانیبه با م

 یمطالبه وتحت غور وبررس نهیودرصورت لزوم وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واسناد الزم را در زم هقرارداد یابیمورد ارز

 قراردهد.

اوطلب د کهیاجناس را مشخص سازند،درصورت دینام ومرجع تول شی،درآفرخویداخل حیترج ازیاز امت دی.داوطلبان مکلف اند جهت مستف2

 یآفر و یباال یداخل حیترج قیتطب دهیمندرج شرطنامه متذکر نگرد ازیاجناس ومحصوالت مورد ن دیازنام مرجع تول  شیدر افر خو

 .باشدینم یعمل

از  ی( ماده چهل هشتم قانون تدارکات،داوطلب جهت برخوردار 5فقره) 5جز  تیورعا(حکم چهارم طرزالعمل تدارکات 7.طبق فقره)3

مراجع  قیاز صحت وسقم آن ازطر یابیارز تیوه هیالزم راارا ینامه ها قیمکلف اسناد مدارک وتصد یتدارکات از منابع داخل حیترج

 حیترج ازاتی[داوطلب  نه تنها از امتیواقع ریمعلومات غ اسنادومدارک مطالبه شده با هیعدم ارا صورت.دردیحاصل نما نانیاطم ربطیذ

 .گرددیم یمعرف تیوفق ماده چهل و نهم قانون به پروسه محروم ده،بلکهینگرد دیمستف یداخل
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طبق  یازمنابع داخل ازرای،مکلف است اجناس مورد ن دهیعقدگرد یوطبقاً قراردادباو دیمستف یداخل حیترج ازی.داوطلب از امت0 (5)

 مهیصورت،اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل قرارداد در حصه وضع جر نیا ریغ د،دریواکمال نما هیمشخصات ومندرجات قرارداد ته

 اجراات به موقع دارد. تیبه پروسه محروم یجبران خساره ومعرف قیقرارداد،تطب ،فسخ،جبران نقض قرارداد ریتاخ

 صفحه پایانی شرطنامه. ( 1) شماره مهیضم یگزار هیسرماطرح تدارکات در بدل  : اضافیرات معیا .7

 است. قابل تطبیق   دستورالعمل برای داوطلبان( 37 ماده 1)بند چندگانهقرارداد های  .3 

 آفر( و با ارائه نموده )یک قرارداد برای هر آفرهای دارای نازلترین قیمت راترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره

 نماید.اعطا می ، را بر آورده نماید 0 هفقرمندرج ارزیابی بعدی  رهایمعیا

 :مکلف است اداره

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

  ؛بخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (5)

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

 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 هماد 7)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  0

 ارزیابی بعدی آفر می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،  38ه ماد 5دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از

شامل متن ذیل نشده  یکه شرایطراه اندازی کند. شده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با 39ه را طبق ماد

  باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:

  توانایی مالی: -5

صورت حساب بانکی، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و سایر اسناد و مدارک که نشان دهنده داوطلبان 

 .ارایه نمایند باشد مبالغ مندرج ذیل حداقل اوطلب بوده و بنام وی )شرکت( توانمندی مالی د

 نوعیت اسعار حد اقل توانایی مالی  مقدار مبلغ مربوطه یقول اردو  شماره

 افغانی 50022222 الفاروق 020قول اردو  الت پنجم

 بدارند هیرا ارا شیخو یمال یداوطلبان توانمند NPA/PPD/C22/1397در مطابقت به مواد متحد المال شماره 

 نوت

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

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

 آفر انضمام آفر ارائه نمایند.

نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت : داوطلب باید اسنادی را که از قبیل مواد اعاشوی کاری مشابهجربه ت -2

 داشته باشند ارائه نماید: را  مندرج ذیل تخنیکی 

د قراردا 2سال اخیر که قیمت آن حداقل مبلغ مندرج ذیل تدارکات مورد نظر را تکمیل نماید. ویا  54در خالل  د مشابهقراردا 5تطبیق 

 که تطبیق نموده باشد و مجموع آن حداقل مبلغ مندرج ذیل را تکمیل نماید ارایه نمایند: مشابه

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

الت 
 پنجم

 020قول اردو 
 الفاروق

 افغانی 00222222 یک قرارداد به حجم

 افغانی 12002222 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

 سال اخیر ارایه بدارند 10داوطلبان کارمشابه خویش را در خالل   13972NPA/PPD/C2/در مطابقت به مواد متحد المال شماره

  در مطابقت به مواد متحد المال شماره   کنندهداوطلب تولیدNPA/PPD/C20/1396  اسناد و مدارک مبنی بر ظرفیت

 موجود میباشد.( www.npa.gov.af  )متحد المال متذکره در ویب اداره تدارکات ملیتولیدی خویش را ارایه نماید. 

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

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 ارایه نمایند. ذیل سال اخیر به شرح 5ل الدر خداوطلب حجم معامالت دوسال  ،:ت ساالنهحجم معامال-3

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

 نوعیت اسعار

الت 
 پنجم

 الفاروق 020قول اردو 
11022222 

 افغانی

سال اخیر  5داوطلبان حجم معامالت دوسال خویش را در خالل  NPA/PPD/C22/1397 در مطابقت به مواد متحد المال شماره

 ارایه بدارند

( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل 04( فیصد و شریک اصلی حد اقل )21اقل )، هر شریک باید حد داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت : نوت

عدم تکمیل  ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.544و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد

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

 : داوطلب باید تاییدی وزارت صحت عامه را ضم آفر خویش ارایه نمایند.0نوت

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

یه ه نماید. هر گاه تصفیدوره قبل از آفرگشایی )صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خویش ارا تصفیه حسابات مالیاتی آخرین سند

حسابات مالیاتی  داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم 

 . ه نمایدیمالیه( را ارا
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 داوطلبیقسمت چهارم: فورمه های 

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 45اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 42اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر    43فورمه اجناس/

 ساخته شده انداسالمی افغانستان  امارتدر بیرون از  جدول قیمت برای اجناس وارداتی که 40فورمه اجناس/

 ساخته شده اند اسالمی افغانستان امارتازبیرون  که در ای وارد شده قبالً جدول قیمت برای اجناس 41اجناس/فورمه 

 شده اندساخته  اسالمی افغانستان امارتجدول قیمت برای اجناسیکه در   46اجناس/فورمه              

 ضمنی خدمات یل تکم جدول قیمت و 47اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 48اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 49اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  54اجناس/فورمه 

 مالکیت ذینفع.               55فورمه اجناس/
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  معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 

 {                                                     } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونینام }داوطلب:  قانونینام   5.5

 {نام قانونی هر شریک مشترک درج گردد}شریک شرکت مشترک:  هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   5.2

 {نام کشور درج گردد} یا راجستر می گردند: ( راجستر شده اند وJVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  5.3

 {درج گرددسال راجسترداوطلب }سال راجستر داوطلب:   5.0

 {درج گردد آدرس مکمل} :داوطلب در کشور راجستر شدهقانونی آدرس   5.1

 داوطلب باصالحیت ه مورد نمایند معلومات در  5.6

 {صالحیت درج گردد نام نماینده با}: نام

 {صالحیت درج گردد آدرس نماینده با}آدرس: 

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

 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیل}ایمیل آدرس: 
 

 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

 {درج گرددداوطلب  تشخیصیه مالیه نمبر}:   (TIN)داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   5.7
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 ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید: کاپی های اصلی اسناد  5.8

  دستورالعمل   0ه ماد 2بند  و 5بند  این فورمه در مطابقت به 5اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء

  برای داوطلبان؛

 5مطابقت با بند  درسند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک شرکت های مشترک ،  درصورت 

 ؛دستورالعمل برای داوطلبان  0ه ماد

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

 با قانون تجارت باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 

 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در7

حروف  قرارداد هاتعداد }: پنج سال اخیر داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.5
 {درج گرددو ارقام 

 {درج گرددارزش به حروف و ارقام }سال اخیر:  1 حجم معامالت ساالنه داوطلب در  2.2

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

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی }سال گذشته:  54اکمال عمده اجناس مشابه در جریان   2.0
 { تحویلی و اکمال تعهد شده را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

ا یمربوط همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی یاتفتیش های  ضرر یا راپور و مفاد حساب بیالنس شیت یاهای مالی یا  راپور  3.5

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

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

 {ه با صالحیت درج گرددنمایندنام }نام: 

 {ه با صالحیت درج گرددآدرس نمایند}آدرس: 

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

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

 20اجناس/ هفورم

ه شرطنامنباید شامل  شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  تکمیل نمودن فورمه در در یتدارکات هکمک به اداراین یادداشت صرف جهت 
 گردد. شده صادر

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

 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبان

 { } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 {درج گردد نام قانونی داوطلب}نام قانونی داوطلب:   5.5 

 {درج گرددنام شریک شرکت های مشترک }مشترک:  داوطلب یکانام شر  5.2

 {، درج گرددآن شرکت های مشترک راجستر شده است کشوریکه در}مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر  5.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  شریک سال راجستر} مشترک: داوطلب یاکشرهر سال راجستر   5.0

 کشوریکه آدرس شریک شرکت های مشترک را در}کشوریکه راجستر شده است:  مشترک در داوطلب یاکشر هرآدرس قانونی   5.1
 {ه، درج گرددراجستر شد

 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند  5.6

 {درج گردد صالحیت با هنام نمایند}نام: 

 {درج گردد صالحیت با هآدرس نمایند}آدرس: 

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

 {درج گرددایمیل آدرس }ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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 {یدئبکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نما}میباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   5.7

 دستوراالعمل برای   0ماده  2و  5بند های پاراگراف های فوق، درمطابقت با  5.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه

 . داوطلبان

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

 تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم
 03اجناس/ه فورم

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

ه مربوطواد م واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در به مقاصد تشخیص اهلیت و ذیلصفحات  این معلومات باید توسط داوطلبان در

 گیرد. مورد استفاده قرار دولج تهیه شده است در دستورالعمل برای داوطلبان

 { داوطلبی:شماره 

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحهه شمار} حاتصف
 

 {درج گردداداره  نام مکمل}به:
 

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

شماره و تاریخ صدور ضمیمه را }شمول ضمیمه شماره:هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .5
 نداریم؛ {درج گردد لزوم درصورت

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

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

 :شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بودقبول  ما درصورتیکه آفر: پیشنهاد شده تخفیفات .0

 قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:........................ (5)

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

 در هاجل تسلیمی آفراز تاریخ  ضرب اال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  24ماده  5 میعاد مشخص در بندبرای  ما فرآ .1

باالی ما آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاریخ هر داشته و در اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان  20ماده  2 مطابقت با بند

 قابل قبول بوده میتواند؛الزامی و 

 58 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان 00ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادمومی قراردشرایط ع

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

 می باشیم.{درج گرددکننده گان 

 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  0ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8

 0 هماد 3مطابقت با بند  ، درافغانستان امارت اسالمی ، تحت قوانینتهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9

 ؛نشده ایم شناختهواجد شرایط  غیر اسالمی افغانستان امارتدولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شده قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .54
 

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

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

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

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

 20اجناس/ هفورم

 { 11Q00-G-1400-MOD-21205}   :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه هر شمار} حاتصف

 نیازمندیهای ادارهجدول  مشخص درضمنی باید با لست اجناس و خدمات  جدول قیمت5ره . لست اقالم در فقمربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمود های  }داوطلب این جدول قیمت را در
 یمرکز یقطعات و جزوتام ها نیمجاهد .منطبق باشد

 الفاروق 020الت پنجم قول اردو 

شمار
 ه

 توضیح اجناس
 

شور
ک

 
منبع

 

 واحد قیاسی

قیمت فی  

 واحد
 

 مقدار

 حداقل
 مقدار حداکثر

قیمت مجموعی 

 حداقل
 کثرحدا یمجموع متیق

   5210222 025222  بیضه  بهتر تیفیو ک تیکمبا یفارم یتخم مرغ زراعت 5

و غلظت خوب برخوردار  قهیذا با تیفیباک ماقیق 0

 شده وزارت صحت عامه دیآن تائ تیفیبوده و ک
  کیلوگرام 

00022 00022 
  

خوب  ینیری، بو و ش قهی: از ذانیریش تیفیباک ککی 0

 برخودار باشد

 
 کیلوگرام

 
515522 050022 

  

 الفاروق   020الت پنجم قول اردو   قیمت مجموعی

 

 {درج گرددنام داوطلب }: نام داوطلب                    

 {که آفر را امضا مینماید، درج گردد امضای شخصی} : امضای داوطلب                

تاریخ درج گردد}: تاریخ                  
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 08اجناس/ه فورم
 

 {  :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار} حاتصف
 

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

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل }ذینفع: 
 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 
اعالن تحت  {درج گردد نام قرارداد}خود برای اجرای  آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتیماطالع 

 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتاعالن  هشمار}شماره  تدارکات

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

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

در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده دریافت اولین تقاضای تحریری شما  بعد از را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}

 باشد، بپردازیم:

 تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (5)

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

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

 فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (0)

 چهل و نهم این قانون مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (1)

 اعتبارخواهد شد: حاالت ذیل فاقد این ضمانت در

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

روز بعد از ختم میعاد  28( 2) ؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 5) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

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

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

 میباشد. اطاق تجارت بین المللی 781تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 {گردددرج  مسئول مربوطامضای }امضا: 

 

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

 09اجناس/ه فورم

 { }  :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

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

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (5)

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

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

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده (0)

 .فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (1)

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

 می گردد. 

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

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

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

 10اجناس/ هفورم

 

 {  :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار} حاتصف
 

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

 {اداره درج گرددنام مکمل }به: 
 

 

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

 عقد قرارداد نماید. ارائه نموده و  {مفصل اجناس درج گردد

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

 نماییم. 

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

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

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه: 

 {نام مکمل داوطلب درج گردد}امضا از جانب: 

 {تاریخ امضا درج گردد}تاریخ: 
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 نفعیذ تیفورمه اظهار معلومات مالک

 11/ اجناس فورم

 الف( هدایات:

 گردیده است.آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب این فورم جهت جمع -5

 داوطلب )رئیس یا معاون آن( مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید.  -2

 پری نمایند.داگانه خانهو یا کنسرسیوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت ج (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترک ) -3

 قراردادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد. -0

 در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد. -1

یا دارائی بوده یا باالی وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و تسلط داشته باشد شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه  طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ -6

و غیر مستقیم، کلی یا جزئی در شخص حکمی  بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم

 رول و یا در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.کنت

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

 این فورم به مراجع ذیصالح ارجاع می گردد. -8

 ب( هویت شرکت:

 نام شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

   مرجع صدور جواز فعالیت:   شماره جواز فعالیت:

تاریخ صدور جواز 

 فعالیت:

  
 تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:

  

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

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

ش
 

 اسم پدر اسم

تخلص 

یا نام 

خانواد

 گی

شماره 

 تذکره
 تماس شماره آدرس محل سکونت

موقف وظیفوی 

 در شرکت

دارای سهام 

شرکت )طور 

مستقیم یا 

 غیرمستقیم( 

 بلی / نخیر

مقدار و فیصدی 

 سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین هیئت 

مدیره یا کارکنان شرکت 

 )مستقیم یا غیرمستقیم(

 بلی / نخیر
فیصد مقدار

 ی

1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران: 

ره
ما

ش
 

تخلص  اسم پدر اسم 

یا نام 

خانواد

 گی

شماره 

 تذکره

موقف وظیفوی  شماره تماس آدرس محل سکونت

 در شرکت

)در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت )طور 

مستقیم یا 

 غیرمستقیم( 

 بلی / نخیر

مقدار و فیصدی 

 سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین هیئت 

مدیره یا کارکنان شرکت 

 )مستقیم یا غیرمستقیم(

 بلی / نخیر
فیصد مقدار

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:
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ره 
ما

ش
 

تخلص یا  اسم پدر اسم 

نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره

نوعیت مالکیت  شماره تماس آدرس محل سکونت

 ذینفع

موقف وظیفوی 

 در شرکت

)در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت )طور 

مستقیم یا 

 -غیرمستقیم 

در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

 بلی / نخیر

مقدار و فیصدی 

 سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

 غیر مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین هیئت مدیره 

یا کارکنان شرکت )مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 مقدار بلی / نخیر

 فیصدی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 ی( تعهد نامه:

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

 باشم.جوابگو می 

 مهر و امضا: اسم:

 تاریخ: موقف:

 این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد.

 

 



تدارک اجناسشرطنامه معیاری   –اداره تدارکات ملی   

38 
 

 

 

   هایازمندیجدول  ن  -قسمت پنجم 
 

 فهرست محتویات

 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .5

 جدول تکمیلو ضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .0

 و معاینات آزمایشات .1
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  قول اردو های ساحوی ماهه مجاهدین شش برای  ،قیماق وکیک  یزراعت یتخم مرغ فارم یقلم مواد اعاشو کیو تدارک  هیته تحویلی لست اجناس و جدول 

 
 

 

ره 
ما

ش
 

 کمیت توضیح اجناس 

 

نهایی محل تحویل  واحد 

ه صفح )مندرج

 (داوطلبی معلومات

 Inco terms)) طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

مقدار 

 حداقل   

مقدار 

 حداکثر

اولین تاریخ 

 تسلیمی اجناس 

آخرین تاریخ تسلیمی 

 اجناس

 

 هپیشنهاد شدتحویلی  تاریخ

توسط داوطلب } توسط 
 {خانه پری گرددداوطلب 

5.  

 یتخم مرغ زراعت

و  تیکمبا یفارم

 بهتر تیفیک

3
0
7
5
4
4
4

 

0
6
2
8
4
4
4

 
 بیضه

مراجع به ضمیمه 

شماره یک مطابق 

جدول سایت بندی 

 شود.
 

 بعد از عقد قرارداد
برای شش ماه اخیر سال 

5025 

 

2.  

 با تیفیباک ماقیق

و غلظت خوب  قهیذا

برخوردار بوده و 

 دیآن تائ تیفیک

شده وزارت صحت 

 عامه

5
0
4
0
4
4

 

5
8
7
2
4
4

 

  کیلوگرام

3.  

 تیفیباک ککی

، بو  قهی: از ذانیریش

خوب  ینیریو ش

 برخودار باشد

8
8
1
3
4
4

 

9
3
4
8
4
4

 

  کیلوگرام
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 قابل تطبیق نیست :  آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات 

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

 {باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت

 

 مشخصات تخنیکی .1

( موردضرورت قطعات ،جزوتامها،موسسات وادارات تیفیباک کیوک ماقی)تخم مرغ ،ق یو تدارک سه قلم مواد اعاشو هیته

 702پنجم قول اردو   الت 1001 یسال مال ریشش ماه اخ یبرا یوزارت دفاع مل نیمجاهد یساحو یوقول اردو ها یمرکز

  یلدهیبادرنظرداشت محالت تحو الفاروق 

 (باز یروش)داوطلب یقرارداد:چهارچوب نوع

 MOD-1401-G-Q0019-21205 :یشماره داوطلب

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل اجرا 

 (باشد

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

درج  هشمار}
 {گردد

توضیحات خدمات }
 {دضمنی درج گرد

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

درج  محلنام }

 {گردد

 {درج گرددتاریخ تکمیل }

      

      

      

      

      

 مشخصات جنس عنوان جنس شماره

تخم مرغ زراعتی فارمی  5
 باکمیت و کیفیت بهتر

تخم مرغ زراعتی فارمی از کمیت و کیفیت بهتر برخوردار بوده اقال وزن فی بیضه تخم  -
گرام باشد، دارای سرتیفیکیت وزارت صحت عامه ، تاریخ تولید و انقضا از  01-02از 

توزیع الی مدت سه ماه را دارا باشد، عاری از امراض انفلونزای مرغی باشد . هرگاه 
امراض مرغی درکشور و یا در کشور های همسایه پیدا و یا انفلونزای مرغی و یا سایر 

نسبت گرمی هوا از تخم استفاده شده نتواند نظر به گراف موسمی بعد از پیشنهاد نهاد 
مصرف کننده و منظوری مقامات ذیصالح متعهد مکلف است در عوض تخم مرغ قیماق را 

حی جابجا گردیده، شکسته و اکمال و توزیع بدارند. تخم مرغ در کارتن های ستندرد و ص
 گنده آن اخذ نمیگردد

2 
قیماق باکیفیت با ذایقه و 

غلظت خوب برخوردار بوده 
و کیفیت آن تائید شده 

 وزارت صحت عامه

قیماق باکیفیت از ذایقه و غلظت خوب برخوردار بوده و کیفیت آن تائید شده  -
دت شش ماه از زمان وزارت صحت عامه و دارای تاریخ تولید و انقضا حد اقل الی م

گرام بداخل  022تحویلدهی معیاد استفاده را دارا باشد. به داخل قوطی بوزن خالص 
 .کارتن های کاغذی استندرد کمپنی جابجا باشد

 

3 
کیک باکیفیت شیرین: از 

ذایقه ، بو و شیرینی خوب 
 برخودار باشد

ی ، باشد. کیک مذکور باسکیک باکیفیت شیرین: از ذایقه ، بو و شیرینی خوب برخودار •  
دیر مانده ، سوخته ، خام و تلخ نباشد بلکه طعم خوب داشته به حال نرم و گرم تهیه بوزن 

گرام بوده اکمال و توزیع گردد . هکذا داوطلب همه امورات طبخ ، توزیع  522خالص 
 مطابق به معیارات صحی وزارت صحت عامه عیار و ظرفیت پخت و تولید را دارا باشد.
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 معاینات و آزمایشات

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

 

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

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

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

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

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

 تعریفات -5ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 5.5

 است. اسالمی افغانستان امارتدولت دولت:  -5

 شمول ضمایم، ملحقاتشامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار اکمال کنندهکتبی میان  هقرارداد: موافقتنام -2

 میباشد. آناسناد مربوط  و

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

 می گردیده وقرارداد مشخص  هموافقتنام در است کهقیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -0

 و یا تعدیل گردد. بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید تواند مطا

 روز تقویمیروز:  -1

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

 قرارداد. شرایط مندرج

این قرارداد اکمال کننده آن را تحت شرایط موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که  اجناس: -7

 نماید.می تهیه  ادارهبرای 

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

حفظ و مراقبت ابتدائی  بیمه، نصب، آموزش ومتمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی: -9

 های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد. مکلفیت سایر و

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت ماهیت و  -54

 نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

 یا اجرای تحت این تدارکاتاجناس  از یقسمتحقیقی و یا حکمی است که اکمال  قراردادی فرعی: شخص -55

 ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.خدمات از  بخش

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با وی عقد قراداد کننده: شخص  اکمال -52

 گردیده باشد.

 .مشخص می گردد شرایط خاص قرارداد درمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -53

 

اسناد  -2ماده 

 قرارداد

 

مبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و ملزوم  و متمممرتبط،  ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.5

موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث یک کل اسناد قرارداد محسوب و ترتیب تقدم آن ها در یکدیگر بوده 

 می گردد. 

تقلب و  -3ماده 

 فساد 
ی در مراحل داوطلبی یا اجری قرارداد اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.5

روز قرارداد را فسخ نماید. در این  )50اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت )میتواند با اطمینان حاصل نماید، 

 31صورت گرفته و احکام ماده  عمومی قرارداد شرایط  31ماده  5قرارداد در روشنی بند  صورت فسخ

 قابل تطبیق می باشد.  شرایط عمومی قرارداد

 :در این ماده معانی ذیل را افاده می نماینداصطالحات آتی    -5
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مستقیم صورت مستقیم یا غیر هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد (5)

)کارمندان تدارکات یا مدیریت  های جانب دیگر غیرمناسب کارکرد هرچیز با ارزشیکه به صورت

 ؛را تحت تاثیر قرار دهدقرارداد( 

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

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

 ورت گیرد؛مکلفیت ها ص

کارمندان اداره که ر داوطلبان و یا میان داوطلبان و دو یا بیشت: عبارت از سازش میان تبانی (3)

سائرین  اعمال نادرستقراردادن  صد نامناسب به شمول تحت تاثیرابدست آوردن مقبه منظور 

 طرح گردیده باشد؛

رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان تهدید و یا ضرر  :اجبار (0)

 به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه ایجاد  (1)

 تدارکات. 

این ماده گردد، مطابق احکام  5اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2

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

 معانی -0ماده 
 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    0.5

 تجارت بین المللیشرایط  0.2

مشخص  شرایط خاص قراردادوجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -5

 می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛

رایط شاین سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی پاریس که در در  -2

 استفاده صورت می گیرد.  ، مشخص می گردد خاص قرارداد

 تمامیت توافق  0.3

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

 میان جانبین ملغی می گردد.شفاهی قبلی 

 تعدیل 0.0

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

 شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 0.1

مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت ها توسط  تخفیف،   این بند، هیچگونه 2با رعایت جز  -5

و استثنا قرار مجاز نبوده یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید 

  را مجاز نمی سازد. تداوم نقض قرارداد  از جانبین، یکینقض قرارداد توسط دادن 

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشته و  هیا جبران خسارالحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، ص -2

 توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و اندازه استثنا باشد. 
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 قابلیت جدایی 0.6

غا و ، این امر منجر به الشودتطبیق دانسته  قابل غیرملغی یا یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه

 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و عدم تطبیق سایر 

 زبان -1ماده 
اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی ترتیب میگردد. در سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  1.5

د. ه، ترتیب میگردمشخص گردیدشرایط خاص قرارداد  داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در

یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترت

 آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

 اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می باشد.  1.2

شرکت  -6ماده 

 های مشترک
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت مشترک در قبال هرگاه  6.5

ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده صالحیت نمایندگی می باشد. 

 واند. وده نمی تترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نم

واجد  -7ماده 

 بودن شرایط
اکمال کننده و یا  کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.5

قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان 

 د، اتباع همان کشور محسوب میگردند. کشور فعالیت نماین

اصطالح منشآ منشا از کشور واجد شرایط را داشته باشند. س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

ا در نتیجه ساخت، پروسس عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و ی

  سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد. و یا طی 

یه اطالع -8ماده 

 ها 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از  8.5

 تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می باشد.  

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

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

قانون  -9ماده 

 نافذ
ی اسالم امارتبوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین  اسالمی افغانستان امارتقوانین این قرارداد تابع  9.5

 صورت میگیرد.  افغانستان

حل  -54ماده 

 منازعات 
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی از این قرارداد با  54.5

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااستفاده از مذ

موضوع به ، به نتیجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  54.2

 ارجاع میگردد.  شرایط خاص قراردادمرجع حل وفصل منازعات مندرج 

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 54.3

 ؛ ونمایندطرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری موافقه  -5

 پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید. تمام  اداره -2
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تفتیش  -55ماده 

و بررسی ها 

 توسط حکومت

مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط این  اکمال کننده 55.5

 از تفیتش یاکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیرقرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به 

 فسخ قرارداد می گردد. 

 حدود -52ماده 

 تاکماال
 می شود. مشخص  نیازمندیها جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  52.5

 تحویل -53ماده 

 مربوط و اسناد
 5با رعایت بند جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  53.5

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد که توسط اکمال کننده باید  قرارداد شرایط عمومی  33ماده 

 مشخص میگردد.  شرایط خاص قراردادتسلیم داده شوند، در 

 -50ماده 

ی لیت هاوومس

 اکمال کننده

جدول تحویل و  قرارداد شرایط عمومی 52ماده  مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 50.5

 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد 53در مطابقت به ماده و تکمیل 

قیمت  -51ماده 

 قرارداد
کننده صورت میگیرد. هر نوع  اکمالو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر  پرداخت ها به اجناس 51.5

  از این امر مستثنی است.  شرایط عمومی قراردادتعدیل قیمت مجاز در 

شرایط  -56ماده 

 پرداخت
صورت  شرایط خاص قراردادطبق ، (پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 56.5

 میگیرد. 

درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اجناس و خدمات اکمال کننده  56.2

  ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید. 

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، صورت 34به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 56.3

 میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می گردد.  

 تصفحه معلوماافغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 56.0
 طور دیگر تذکر رفته باشد. داوطلبی 

تانه مندرج مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکدر صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  56.1

 شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. 

مالیات  -57ماده 

و مکلفیت های 

 گمرکی

ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر اسالمی افغانستان  امارت بیرون ازدر صورتیکه اجناس  57.5

قابل پرداخت اسالمی افغانستان  امارتمعامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از 

 باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

 تمام مالیات،پرداخت مسؤلیت کلی  شده باشد،ساخته  اسالمی افغانستان امارتداخل  درصورتیکه اجناس در  57.2

 عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. 

)در  امتیازاتمعافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها یا اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  57.3

 ، استفاده نماید. کشورفرمایش دهنده در صورت موجودیت(
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تضمین  -58ماده 

 اجرا
روز بعد از در  54تذکر رفته، اکمال کننده باید در مدت شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  58.5

  تهیه نماید.  ،شرایط خاص قراردادیافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 

 در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد می باشد.  58.2

رایط شباید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده تضمین اجرا  58.3

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

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 58.0

 مشخص شده باشد. دیگر طورشرایط خاص قرارداد  مگراینکه دربه اکمال کننده مسترد میگردد، 

حق  -59ماده 

 و نشر چاپ
پ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده به اداره ارائه حق چا 59.5

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

 گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد. 

 -24ماده 

 معلومات محرم
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سایر  24.5

طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این 

فسخ یا ختم قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده معلومات قبل، در جریان و یا بعد از 

می تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای 

اردادی فرعی را به انجام وظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد قر

 اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  24منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده 

منظوریکه به این قرارداد  دریافت شده از اکمال کننده را به هر ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  24.2

ر معلومات ارقام و یا سای اسناد، اکمال کننده نباید همچو، ترتیب. به همین نمایدارتباط نداشته باشد، استفاده 

 .نمایداز اجرای این قرارداد، استفاده  غیر مقاصدرا به  اداره دریافت شده از

 این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد: 2و  5های مندرج  بند مکلفیت  24.3

 تمویل کننده این قرارداد شریک می سازند؛و دولت با سایر نهاد های  اکمال کننده آن معلومات که  -5

 یا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛ -2

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت طرف علنی  -3

 کننده بوده است ؛ یا 

جانب طرف سوم که مکلف به رعایت محرمیت نمی معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از  -0

 باشد، قرار گرفته باشد.

جانبین را قبل از تاریخ  رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از نباید هرگونه تعهد دراین ماده احکام  24.0

 ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید. قرارداد در

  این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  احکام 24.1
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عقد  -25ماده 

 قرارداد فرعی
آفر  صورتیکه قبالً در تحت این قرارداد، در فرعی هایقرارداداعطای  مورد در تباً که باید اداره را اکمال کنند 25.5

. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و باشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  داوطلب 

ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده 

 تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

 یت نمایند.را رعا شرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادهای فرعی باید احکام  قرارداد 25.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، یا قرارداد  24در صورتیکه قرارداد فرعی الی  25.3

این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  24فرعی بیشتر از 

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

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

 -22ماده 

 مشخصات و

 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.5

 5قسمت  مندرجقابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های اجناس و خدمات  -5
نشده باشد،  قابل اجرا ذکرستندرد صورتیکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نیازمندیهاجدول 

 آن قابل اجرا می باشد.  از باالترستندردهای رایج در کشور منشا و یا 

که اسناد  مشخصات یا سایرمی تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات،  اکمال کننده -2

به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وی قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به 

 اداره انکار نماید.

ابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر رفته باشد، مط از کودها و ستندردهایکه قرارداد دررارداد در صورتیکه در ق -3

مشخص گردیده است. در  جدول نیازمندیهاویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در 

 قابل اجرا می باشد.  شرایط عمومی قرارداد  33مطابقت با ماده 

بسته  -23ماده 

 و اسناد بندی
منظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به مقصد ه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.5

د. بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در نمای نهایی بسته بندی می

ی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت معرض هوای

  و بارچاالنی تعیین گردد. 

با معیارات خاص که در قرارداد درج  داخل یا بیرون بسته ها باید درو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2

و سایر رهنمود های ارائه شده توسط اداره مطابقت  خاص قراردادشرایط گردیده بشمول معیارات مندرج  

  داشته باشد. 

 بیمه  -20ماده 
ز ا که به آسانی قابل تبدیل پولی واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 20.5

جریان تولید، انتقال، نگهداری و تحویل در ، تخریب در مقابل مفقودی در –بوده  کشور واجد شرایط

شرایط خاص اجراء یا به طوریکه در  قابل(Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیبا مطابقت 

طوری دیگر ذکر شده  شرایط خاص قرارداد، مگر اینکه در بیمه شده باشد ،مشخص شده است قرارداد

 باشد. 
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 انتقال  -21ماده 
اینکه صورت میگیرد، مگر (Incoterms2020) شرایط تجارت بین المللیقت با انتقال اجناس در مطاب 21.5

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگر شرایط خاص قرارداددر 

  -26ماده 

آزمایشات و 

 معاینات 

اجناس و خدمات  معاینات  تمام آزمایشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.5

 نجام خواهد داد.درج گردیده، اشرایط خاص قرارداد  طوریکه دررا ضمنی مربوط 

در محل تحویل،  ،قراردادی فرعی ، اکمال کننده مربوط محالت درفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2

از آن تذکر رفته  شرایط خاص قراردادغانستان که در  فا امارت اسالمیسایر محالت در داخل  یا ومقصد نهایی 

این ماده در صورتیکه آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا  3باشد انجام یابد. با رعایت بند 

قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و 

 ارف از جانب اداره فراهم میگردد. معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مص

را  شرایط عمومی قرارداد  26.2 ماده مندرج معاینات آزمایشات و یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3

 ف مربوط به همچو حضور را متحمل شود. تمام مصاراداره  اینکهخواهد داشت، مشروط بر

ه قبلی که محل و زمان انجام معاینه اطالعیاینات باشد، با معهمچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.0

و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا 

 توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده وی در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

نبوده اما بمنظور تثبیت مطابقت قرارداد درج  را که دریا معاینه  و اکمال کننده هر آزمایش  میتواند از اداره 26.1

و ستندرد های مندرج این قرارداد  ضروری پنداشته شود، با مشخصات تخنیکی  مشخصات و کار آیی اجناس

قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات به 

جایب وی تحت این وصورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر 

 قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگیرد. 

 ماید. نمی  ارائه ادارهرا به شات و معاینات آزمایراپور نتایج همچو  اکمال کننده 26.6

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

نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات 

که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. را 

اکمال کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر 

 تکرار می نماید. 

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

فراهم سازی ورنتی ها و سایر مکلفیت های تحت این  این ماده  6 جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بند

 قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 

ریمه ج -27ماده 

 تاخیر 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن  27.5

 قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 

 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد  31فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده  54
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 ورانتی -28ماده 
مودلها میباشد و اینکه آنها جدید ترین  مستعمل و از جدید، غیر اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس 28.5

 گردیده باشد.  تصریحدیگری  قرارداد طور ، مگراینکه درمی باشند طرح و مواد را شامل درسازی ها تمام به

اکمال کننده تضمین مینماید که  ،شرایط عمومی قرارداد  22ماده  5بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2

اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت  اجناس عاری از نواقص ناشی از

 استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  

شرایط ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در  52ورانتی باید برای مدت  28.3

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیری از کشور منشا، هر  58تذکر رفته است و یا به مدت  خاص قرارداد

طور دیگر تذکر رفته  ص قراردادشرایط خامگر اینکه در دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 باشد.

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود مطلع می سازد.  28.0

 اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم میسازد.  

اجناس ناقص را  بدون  ،شرایط خاص قرارداد مندرجمدت در ده ، اکمال کنناطالع از نواقصمحض دریافت  به 28.1

 تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

 شرایط خاص قرارداددر صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6

نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست میگیرد. این اقدامات سایر حقوق اداره 

  تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.   

حق  -29ماده 

 ثبت اختراع
این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.5

موجود در اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . یردمی پذتوسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل معیاد قرارداد 

 آنجا واقع میباشد؛ و کشوریکه محل آن در اجناس در هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -5

 آنجا تولید شده اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا در قرارداد این 

ضمناً از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات که توسط 

 اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد. 

با اطالعیه را این ماده، اداره اکمال کننده  5در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2

بمنظور به طی مراحل دعوی و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات و اکمال کننده اقدام کتبی مطلع ساخته 

  را به مصرف خود انجام می دهد.یا دعوی تسویه ادعا 

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خویش به منظور  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

 حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

و مذاکره را به درخواست اکمال کننده انجام داده، و اکمال طی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  29.0

 کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   
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اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق  29.1

ارداد توسط اداره را  به شمول مصارف حقوقی به مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قر

 عهده می گیرد.  

ود حد -34ماده 

 لیتوومس
 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثنای 34.5

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از دست کننده  اکمال -5

ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا وجایب دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را 

 اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد بوده ممج -2

نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا 

 ه تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  خسارمکلفیت اکمال کننده برای جبران 

 یریغت -35ماده 

قوانین و  در

 نافذه مقررات

( روز قبل 28هشت ) بیست و مدتبعد از در صورتیکه دیگری ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 35.5

 امارت حیثیت قانونی در داراینظامنامه که قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا  تاریخ تسلیمی آفر از

ی یا طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیم تعدیل گردیده باشد، یا ملغی ،باشد، تصویب، نشراسالمی افغانستان 

وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه  در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، قیمت قرارداد گردد، تغییرات معادل

ا اجرتغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل 

 . دانسته نمی شود

حاالت  -32ماده 

 غیرمترقبه

(Force 

Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد تضمین اجرا یا فسخ  32.5

 قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

این ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از کنترول اکمال ( در Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وی نباشد. این حاالت می 

جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر،  تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

 می تواند. بوده  تحریم حمل و نقل، قرنطینودیت های محد

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقوع آن  32.3

مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد 

نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده  غیرمترقبهکه متآثر از حاالت 

 باشد. 

  - 33ماده 

و  دستور تغییر

 تعدیالت قرارداد

، در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییرات الزم را در شرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.5

  ند موارد ذیل وارد نماید:محدوده حدود قرارداد در یک یا چ

تحت این قرارداد صرف برای اداره تولید  صورتیکه اجناس یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزایندر ترسیمات -5

 گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -0
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در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز برای اجرای مکلفیت های  33.2

اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و 

روز بعد از  28ال کننده تحت این ماده باید قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل توسط اکم

 تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد. 

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد. اما  قیم 33.3

نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز 

 نماید. 

 صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر می باشد.  هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.0

تعدیل  -30ماده 

 میعاد قرارداد 
میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در اکمال به موقع  هرگاه در 30.5

گردد، موضوع را فوراً طور  شرایط عمومی قرارداد  53اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

صورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده تآخیر و دالیل آن اطالع می دهد. در کتبی با ذکر مدت محتمل

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمسی ام قانون تدارکات و حکم نو

، تاخیر توسط  اکمال کننده در انجام  ردادشرایط عمومی قرا  32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 30.2

 شرایط عمومی قرارداد  26اد، منجر به وضع جریمه تآخیر در مطابقت با ماده دمکلفیت هایش تحت این قرار

  این ماده تعدیل گردیده باشد.   5میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند 

ختم و  -31ماده 

 قرارداد فسخ
 به اثر تخطی قراردادیفسخ  31.5

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد را تمامًا یا  -5

 قسماً فسخ نماید. 

مندرج قرارداد یا در  تمد بخش یا تمام اجناس دریک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (5)

  ، نگردد. قرارداد شرایط عمومی  30هآن طبق ماد همدت تمدید شد

 ؛ یاموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

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

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

، اکمال کننده شرایط عمومی قرارداد 31ماده  5بند  5مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

اکمال در صورت فسخ قسمی قرارداد مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

 کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  31.5

اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را فسخ در صورت افالس اکمال کننده،  -5

 نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  31.2

خ . اطالعیه باید مبین فسفسخ نماید قرارداد را قسماً یا کالً  ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -5

 یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  
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مطابق شرایط قرارداد و  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

 قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره یکی از موارد ذیل را انتخاب می نماید:

 و یاقیم قرارداد؛  شرایط ور مطابقت با بخش د تحویل و تکمیل هر (5)

خدمات  قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس وانصراف از  (2)

 که قبالً توسط اکمال کننده تهیه شده است.ئیبخش ها مواد و که قسماً تکمیل و ضمنی

 -36ماده 

 واگذاری
ه فقاینکه موا د، مگرنکرده نمیتوان خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذار اکمال کننده مکلفیت های و اداره 36.5

 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگر

منع  -37ماده 

 صادرات
 امارتدر انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه اداره، اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.5

اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجنیت دو یا محدواسالمی افغانستان 

مال اک دات مندرج قرارداد را سلب نمایدتوانائی اکمال کننده در ایفای تعه که توسط کشور منشا وضع گردد و

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام  براینکه سازد، مشروطکننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می 

   تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

شرایط عمومی  ه ماد

 قرارداد
 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

 5ماده  5بند  8جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .ا.اادفاع ملی وزارت   : ادارهنام 

 5ماده  5بند  53جز 

 شرایط عمومی قرارداد

در رابطه به محالت مقصود  جهت معلومات :جدول سایت بندی  از: اند عبارت /مقصد نهاییمحل  پروژه

 شرطنامه مراجع گردد یانی(  در صحفه پا5شماره )  مهیبه ضم

 0ماده  2بند  5جز 

 شرایط عمومی قرارداد

صورتیکه  ردبین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده است.  شرایط تجارتیاصطالحات  نیامع

 المللیشرایط تجارت بین  مانندطرفین تحت آن حقوق و وجایب  شرایط تجارتی ویک اصطالح  معنی

(Inco terms) { تصریح نگردیده باشد، توسطDDP .تصریح میگردد } 

 0ماده  2بند  2جز 

 قراردادشرایط عمومی 

 DDP میباشد. 2020 (Incoterms) بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

شرایط  1ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد.   دری یا پشتوزبان قرارداد: 

 

شرایط  8ه ماد5بند 

 عمومی قرارداد

 برای اطالعیه ها، آدرس اداره تدارکاتی درج گردد:

 دفاع ملیوزارت ریاست تدارکات - "اکبری" تینعبدالم  توجه:

 افغانستان -کابل–15گارد سابقه خواجه بغرا ناحیه –  آدرس:

 0707017029شماره تماس:   

شرایط  54 هماد 2بند 

 عمومی قرارداد

  ذیل خواهد بود: طور عمومی قرارداد شرایط 54ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 

قبل از  موضوعباشد، اسالمی افغانستان  امارتدر صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه 

و خدمات حل و فصل به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع می گردد  ارجاع به محاکم ذیصالح

 منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه ذیصالح 

 راجع میگردد. 

شرایط  53ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 از: ت اند رگردد عباسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می انتقال و جزئیات 

 (یقدمه واحد ادار نی)آخر دفاع ملیوزارت  محالت مقصود یجنس مورد ضرورت  ال دنیرسان

 .باشدیبدوش متعهد م  بهوقول اردو های ساحوی 

شرایط  51ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 .نمی باشد"اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل قیمت قابل تادیه برای اجناس 
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شرایط  56ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

  پرداخت ها بشکل ذیل صورت میگیرد: 

( وم ــ 8فورم ) یاسناد اصول تیوعقد قرارداد برو یمواد اکمال شده بعد از منظور متیدر مرکز،ق

ه ب بیحواله ترت دیقطعات توح کیلوِژست یها تیریامور مد نیمسول قیاز طر ومی 30-15هر   2

وزارت محترم  قیوازطر یوبودجه وزارت دفاع مل یمال استیواداره منابع ر میتنظ استیسلسله ر

قابل اجرا   یکار ومی 30یال15قرارداد حد اقل در مدت   طیدر مطابقت به شرا  یاز بانک مرکز هیمال

  .باشدیم

 یاسناد اصول تیمواد اکمال شده حسب قرار داد به رو متیق  یساحو یدر قول اردوها •

 و به بیقول اردو ترت تکیلوِژس تیریمد عالقهیمربوط و شعبات ذ یلوا ها قیاز طر 2و م  8فورم 

  طیدر مطابقت به شرا اتیوال یو بانک ساحو تیمستوف قیقول اردو و از طر یمال تیسلسله آمر

قطعات و  کیلوژست تیری. مدباشدیقابل اجرا م  یکار ومی 30 یال 15اقل در مدت  حدقرارداد 

حواله و جذب بودجه  یمتعهد را در اسرع وقت جهت اجرا یجزوتامها مکلف اند اسناد پرداخت مال

 .و به دسترس متعهد قرار دهند بیسال ترت

شرایط  56ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

یق تطبقابل }بپردازد  تکتانهاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده  پرداخت بعد از میعاد تاخیر

 {. نیست

 .{قابل تطبیق نیست}قابل اجراء جبرانی نرخ 

شرایط  58ه ماد 5بند 

 عمومی قرارداد

 {الزم است}اجراء  تضمین

  قانون وطرزالعمل تدارکات اخذ میگردد.طابق م

شرایط  58ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

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

 ارائه می گردد.  بانک گرنتیبه شکل اجراء  تضمین

شرایط  58ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد 28تضمین اجرا در خالل مدت ) }:تضمین اجراءاسترداد 

 .{ ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگرددقرارداد شامل بشمول هرگونه مکلفیت های 

شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 بسته بندی، عالمه گذاری وارائۀ اسناد درداخل و بیرون بسته ها:

بسته بندی اجناس طوری باشد که به اجناس قابل تدارک زیان وارد نگردد، درصورت صدمه فزیکی مطابق درخواست 

 . جنس در مدت زمان تعیین شده تعویض گردد فرمایش دهنده

رایط ش 20ه ماد 5بند 

 عمومی قرارداد

، مشخص شده است (Incoterms) پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللیمسوولیت انتقال اجناس، 

 میباشد  DDPمسئولیت قراردادی ، رسانیدن جنس به مقصد نهایی )  -باشد.می 

شرایط  21ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد.  ،مشخص شده است (Incoterm- DDP) طوریکه در شرایط تجارت بین المللی لیت انتقال اجناسوومس
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شرایط  26ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 .باشدمی  { ینهو معا آزمایش
 خواهند داد.هئیت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش ذیل را انجام  .تفتیش و معاینات:

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

  در پاکی و صفائی محل توزیع، عدم موجودیت اجناس غیر ضروری در محل توزیع و تعیین محل

مناسب جهت توزیع مواد شامل قرارداد، متعهد توجه جدی داشته باشد. در صورت مالحظه موارد 

 طعات ضرر متصور باشد، با قراردادی برخورد قانونی صورت می گیرد.فوق که به دلیل آن به ق

  قراردادی مکلفیت دارد تا تمام پرسونل فنی خود را از مقررات موضوعه نظامی آگاه سازد تا به همه

قوانین نظامی وفادار بوده، از بروز حوادث غیر مترقبه، تهدیدات و حریق جلوگیری بعمل آید؛ در 

 وز همچو حوادث همه خسارات وارده باالی متعهد جبران می گردد.غیر آن در صورت بر

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

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

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

 سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد
 هی جنس صورت میگیرد. همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع تحول د 

شرایط  70ماده  7بند 

 عمومی قرارداد
 میگردد. راه اندازی  تحویلی جنسمحل  درمعاینه  و آزمایش

شرایط  27ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 

 در مقابل هر روز تاخیر میباشد.  {   قرار داد فیصد قیمت مجموع 0.1}جریمه تآخیر 

 ..می باشد{ مجموع قرار داد قیمت  فیصد  10 –ده }جریمه تآخیر  مبلغ حد اکثر

شرایط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 ضرورت نمیباشد.  : مدت اعتبار ورانتی

شرایط  28ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 ئتیمتعهد اکمال گردد از طرف ه عهیمواد مورد ضرورت خالف اوصاف ومشخصات شرطنامه ذر کهیدر صورت

و متعهد مکلف است تا جنس متذکره  را در ظرف  دهیامور بجانب متعهد مسترد گرد نیومسول نهیمعا

 قابل ریتاخ مهیدر عکس حال جر دینما یریقطعات جلو گ یواز ناغه گ دینما و اکمال ضیتعودوساعت 

شده و تفاوت آن از شرکت متعهد عالوه از  یداریخر تیو جنس ناغه شده از منابع مارک باشدیم قیتطب

 . گرددیاخذ م ریتاخ مهیجر
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 (5ضمیمه شماره )

 : شرایط شعبه عایده

قرار داد تعداد سه قلم مواد اعاشوی تخم مرغ فارمی زراعتی ، قیماق و کیک باکیفیت ضرورت قطعات 
،جزوتامها ، موسسات وادارات مرکزی و قول اردوهای ساحوی مجاهدین وزارت دفاع ملی برای شش ماه 

 نوع چهار چوبیاز داوطلبی بازالت با درنظر داشت محالت تحویلدهی به شکل یک در  5025اخیر سال مالی 

هدف قرارداد : جهت تامین نمودن بهتر و بموقع اکمال مواد اعاشوی بلند بردن سطح احضارات محاربوی 
قطعات و جزوتام های مجاهدین وزارت دفاع ملی عبارت از تهیه وتدارک تخم مرغ فارمی زراعتی ، قیماق و 

 الت  میباشد. یکساحوی  وزارت دفاع ملی در   الفاروق022 قول اردوکیک باکیفیت ضرورت پرسونل 

آنعده شرکت های ئیکه آفر ارائه مینمایند مکلف به مطالعه موادات مندرج شرطنامه بوده تا خود را از محتویات 
با خبر و بعدآ آفر ارائه بدارند بعد از منظوری و عقد قرار داد هیچ نوع تعدیالت در اجناس مندرج شرطنامه و 

 ج قابل پذیرش نبوده مگر در صورت بروز حوادث غیر مترقبه .تثبیت احتیا

در صورت اعزام قطعات و جزوتامهای وزارت دفاع ملی به وظایف محاربوی در والیات و ولسوالی های زون 
مربوطه ) ساحه مسئولیت قول اردو قرار دادی مکلف به اکمال جنس بوده که نماینده گی خود را در جوار قرار 

ده شده ایجاد و تخم مرغ ، قیماق و کیک مورد ضرورت قطعات را تهیه و در بدل سند اصولی به گاه پیش ران
 محضر هیئت معاینه توزیع نماید و توسط وسایط قطعه انتقال گردد .

 الت مربوطه عبارت اند از :ــ  یکمواد اعاشوی مورد ضرورت حسب مندرجات شرطنامه در 

گرام باشد،  01-02فیت بهتر برخوردار بوده اقال وزن فی بیضه تخم از تخم مرغ زراعتی فارمی از کمیت و کی
دارای سرتیفیکیت وزارت صحت عامه ، تاریخ تولید و انقضا از توزیع الی مدت سه ماه را دارا باشد، عاری 
از امراض انفلونزای مرغی باشد . هرگاه انفلونزای مرغی و یا سایر امراض مرغی درکشور و یا در کشور 

همسایه پیدا و یا نسبت گرمی هوا از تخم استفاده شده نتواند نظر به گراف موسمی بعد از پیشنهاد نهاد  های
مصرف کننده و منظوری مقامات ذیصالح متعهد مکلف است در عوض تخم مرغ قیماق را اکمال و توزیع 

خذ نمیگردد. تعداد پرسونل بدارند. تخم مرغ در کارتن های ستندرد و صحی جابجا گردیده، شکسته و گنده آن ا
 نصف النهار شامل تثبیت احتیاج نمیباشد.

قیماق باکیفیت از ذایقه و غلظت خوب برخوردار بوده و کیفیت آن تائید شده وزارت صحت عامه و دارای تاریخ 
وزن تولید و انقضا حد اقل الی مدت شش ماه از زمان تحویلدهی معیاد استفاده را دارا باشد. به داخل قوطی ب

 گرام بداخل کارتن های کاغذی استندرد کمپنی جابجا باشد. 022خالص 

کیک باکیفیت شیرین: از ذایقه ، بو و شیرینی خوب برخودار باشد. کیک مذکور باسی ، دیر مانده ، سوخته ، 
ع گرام بوده اکمال و توزی 522خام و تلخ نباشد بلکه طعم خوب داشته به حال نرم و گرم تهیه بوزن خالص 

گردد . هکذا داوطلب همه امورات طبخ ، توزیع مطابق به معیارات صحی وزارت صحت عامه عیار و ظرفیت 
 پخت و تولید را دارا باشد.

متعهد طبق مندرجات شرطنامه هذا و الت های مربوطه در بدل سند اصولی به اکمال سه قلم لبنیات شامل قرار 
 داد مکلف میباشد.

 اد : خالف مشخصات و اوصاف مندرجه شرطنامه اخذ نمیگردد. همه مواد شامل عقد قرارد

بادرنظرداشت مواد قانون و طرزالعمل تدارکات قراردادی نمیتواند قرارداد عقد شده را به شخص دیگری عقد 
نماید. هیچ یک از متعهدین نمیتواند بعد از عقد قرار داد ، قرار داد را به دست دوم و سوم تسلیم نماید متعهد 

ف است که نماینده های خویش را رسمآ زریعه مکاتبه رسمی با تائیدی ریاست محترم تدارکات وزارت دفاع مکل
ملی به قطعات و جزوتا مهای وزارت دفاع ملی معرفی نمایند در غیر آن با متعهدین مطابق قانون و طرزالمعل 

 تدارکات برخورد قانونی صورت میگیرد .

 دولت بدوش متعهد میباشد. همه رسومات دولتی مطابق قانون 

 تضمینات وتامینات مطابق احکام طرز العمل قانون تدارکات اخذ واسترداد وضبط میگردد . 
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ترجیحات داخلی حسب احکام طرزالعمل قانون تدارکات افغانستان منحیث یک اصل در قرار داد ها محسوب میگردد برای 
مواد را وطنی در آفر خویش ذکر مینمایند ضم آفر خویش اسناد محصوالت وطنی ترجیحات داده می شود متعهدین که 
 معتبر کمپنی تولید کننده را با جواز کمپنی ارایه نماید.

جریمه تاخیر)عطالت (: هرگاه متعهد حسب مواد قانون تدارکات احکام طرزالعمل تدارکات عامه در رسانیدن مواد تاخیر 
( افغانی از مجموع قرارداد عقد شده جریمه میپردازد     2,5تاخیر مبلغ ) % یا عطالت نماید در مقابل هر روز عطالت یا 

( ازحجم قرارداد بوده هرگاه جریمه تاخیر به حد اکثر خود برسد  52.ازجانب دیگر حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر )٪
تا خیر خارج از کنترول اداره  به اساس پیشنهاد اداره ومنظوری آمر اعطاء قرارداد میتواند فسخ گردد هرگاه عطالت یا

وقراردادی وبدون قصور یا اهمال آنها صورت گرفته باشد جریمه تاخیر قابل تطبیق نمیباشد.  و شعبات ذیربط مکلف 
میباشند تا موضوع را در وقت و زمان از طریق شفر به ریاست لوژستیک ستردرستیز و ریاست محترم تدارکات معاونیت 

 سازند . مطلع ستیک وزارت دفاع ملی ارسال و تامینات تکنالوژی ولوژ

در صورتیکه عدم اکمال بموقع که باعث متاثر شدن سطح اکمال و پائین امدن احضارات محاربوی گردیده ،صحت ، 
امنیت ، منافع علیای کشور وامالک ودارائی ها را به خطر مواجه نمایند اداره تدارکاتی میتواند قرارداد را مطابق به 

 نون تدارکات  جدید افغانستان فسخ وبتاسی از احکام طرزالعمل تدارکات افغانستان اجراات خویش را مرعی نمایند. مواد قا

بوده از اینکه مواد مندرج تثبیت احتیاج و شرطنامه هذا مواد فاسد شونده بازنوع و روش قرارداد به شکل داوطلبی 
مصرف کننده مکلف به اخذ مکمل حجم  جع چهار چوبی ، و مر بوده و یومیه طبق راپور اخذ و اکمال میگردد از نوع

قرار داد در اخیر سال مالی نبوده . وپرداخت ها به اساس فیات قرارداد مقدار جنس تحویل گردیده صورت خواهد گرفت 
 یدرصورت لزوم اداره میتواند مقادیر جنس درخواست شده خویش را نظر به وضعیت  )  سوق الجهیشی ؛ وضع الجهیش

وزمان (  به مقادیر ) حداقل ، حداکثر ویا مجموع نیازمندی ( های خویش از جانب قرار دادی رسمآ  درخواست نموده 
 وقراردادی مکلف به تحویلی جنس حسب درخواست نهاد استفاده کننده میباشد . 

لعمل تدارکات صورت گرفته فسخ قرارداد وجبران خساره : فسخ قرارداد طبق مواد قانون تدارکات عامه ،  احکام طرزا
 میتواند.

در صورتیکه مواد مورد ضرورت خالف اوصاف ومشخصات شرطنامه ذریعه متعهد اکمال گردد از طرف هیئت معاینه  
ومسولین امور بجانب متعهد مسترد گردیده و متعهد مکلف است تا جنس متذکره  را در ظرف دوساعت تعویض و اکمال 

لو گیری نماید در عکس حال جریمه تاخیر قابل تطبیق میباشد و جنس ناغه شده از منابع نماید واز ناغه گی قطعات ج
 مارکیت خریداری شده و تفاوت آن از شرکت متعهد عالوه از جریمه تاخیر اخذ میگردد .

 هر گاه و در هر حالت در صورت تفتیش از قرار داد و جنس ، مقدار و کیفیت جنس خالف مشخصات قرارداد   )کمتر
 وبی کیفیت ( برمال گردد.  با متعهدین متخلف  و هئیت معاینه اجراات قانونی صورت میگیرد.  

مواد مورد ضرورت بعد از منظوری و عقد قرارداد همه روزه از  صورت تحویلدهی مواد : صورت تحویلدهی مواد :
( با درنظر داشت مقدار 8مندرج فورم )به محضر هئیت معاینه بالوزن و تعداد  8نماینده گی قراردادی به رویت فورم 

طبق مندرجات قرارداد  و با الفاروق  022قول اردو عمومی ضرورت تخم مرغ ، قیماق و کیک به قطعات و جزوتامها 
 میگردد.  توزیع الت با سایت های آن   یکدرنظر داشت 

 صورت حساب دهی : 

یوم  02-51هر   2( وم ــ 8د برویت اسناد اصولی فورم )در مرکز،قیمت مواد اکمال شده بعد از منظوری وعقد قراردا
از طریق مسولین امور مدیریت های لِوژستیک قطعات توحید حواله ترتیب به سلسله ریاست تنظیم واداره منابع ریاست 

ل در مالی وبودجه وزارت دفاع ملی وازطریق وزارت محترم مالیه از بانک مرکزی  در مطابقت به شرایط  قرارداد حد اق
 یوم کاری  قابل اجرا میباشد.  02الی51مدت 

از طریق لوا های  2و م  8در قول اردوهای ساحوی  قیمت مواد اکمال شده حسب قرار داد به رویت اسناد اصولی فورم 
مربوط و شعبات ذیعالقه مدیریت لِوژسیتک قول اردو ترتیب و به سلسله آمریت مالی قول اردو و از طریق مستوفیت و 

یوم کاری  قابل اجرا میباشد. مدیریت  02الی  51نک ساحوی والیات در مطابقت به شرایط  قرارداد حد اقل در مدت با
لوژستیک قطعات و جزوتامها مکلف اند اسناد پرداخت مالی متعهد را در اسرع وقت جهت اجرای حواله و جذب بودجه 

 سال ترتیب و به دسترس متعهد قرار دهند

ت : قراردادی مکلفیت دارد تا تمام پرسونل خدماتی خود را به مقررات نظامی آشنا ساخته بفهماند تا ماحول ومحیط زیس
به مقررات موضوعه وفادار باشد واز مسایل غیر مترقبه جلوگیری نماید در عکس  حال در صورت بروز حوادث همه 

 خسارات وارده باالی متعهد جبران میگردد. 

یصد تعدیل و یا تزئید در قرارداد با در نظر داشت پیشنهاد شعبه عایده و موجودیت وجوه  ف 01حسب احکام طرزالعمل ٪ 
 مالی ومنظوری مقامات ذیصالح  در جریان قرار داد صورت خواهد گرفت . 
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نقاط تماس دولتی. در مرکز و والیات از آغازالی ختم قرارداد نقاط تماس دولتی، شعبات مسول لِوژستیکی، ریاست 
 وزارت دفاع ملی و معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک میباشد. تدارکات

 شرایط عام وخاص قرارداد مطابق  اسناد داوطلبی معیاری اداره محترم تدارکات ملی باالی داوطلبان قابل تطبیق است 

هـ ش  5025مالی  مدت خدمت)میعاد( قرارداد : شروع قرارداد بعد از منظوری وعقد قرارداد و ختم قرارداد ، ختم سال 
 وتصفیه حساب طرفین در صورتیکه وجوه مالی به سال بعدی دوریه نماید الی مدت یک ماه انجام میپذیرد.

شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی ضم آفر خویش جواز تجارتی ، اسناد تصفیه مالیاتی و گمرکی آخرین دوره و هر 
 ن دهد و مورد قبول اداره باشد ارایه بدارند آن اسنادیکه بتواند واجدیت شرایط متعهد را نشا

هیئت معاینه در زمان تخلیه وتحویلدهی جنس از نوعیت ، کمیت و کیفیت جنس طبق مشخصات شرطنامه و مقاوله نامه 
 مسولیت دارد 

ه گی متعهد جهت جلو گیری از حوادث ناگوار در هنگام توزیعات قطعات و جزوتا مهای اردوی ملی مکلف است تا نمایند
های خویش را در نزدیک ترین محل اقامت جزوتام های اکمال شونده الی یک کیلو متری درساحه امن ایجاد و اجراات 
نماید . و جزوتامها جهت جلوگیری از حوادث ناگوار جنس را از نماینده کی قرار دادی اخذ و به هیچ صورت اجازه ورود 

و اکماالت بصورت عموم قطعات مرکزی از نماینده گی های قرار دادی ، به وسایط قرار دادی را به داخل جزوتام ندهد 
قطعات و جزوتا مهای ساحوی وزارت دفاع ملی و قوای سرحدی الی سطح کندک ها و تولی ها در مراکز ولسوالی ها 

 صورت میگیرد. 

باشد باید توسط متعهد روغتون های مرکزی وساحوی توصیه داکتر هر نوع لبنیات که در هر موسم سال ضرورت داشته 
 .اکمال گردد و تابع گراف نمی باشد
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 الفاورق والیت هرات 022سایت های قول اردوی الت پنجم :
 والیت هرات ، فراه ، بادغیس ، غورو نمیروز الی قدمه کندک ها ، تولی ها سایت های اکماالتی میباشد. 

 سایت اکماالتیموقعیت محالت  اسم جزوتام  شماره

 گارنیزیون ظفر  -والیت هرات  قطعات داخل کمپ ظفر بشمول کندک ها مستقل 1

 اسبق  71فرقه  -والیت هرات  آمریت حفظ تاسیسات زون غرب 2

 میدان هوائی -والیت هرات  مفرزه هوائی هرات  3

 جوار کمپ ظفر -والیت هرات  کوماندو  9کندک  4

 مسیر شاهراه آبخرما الی تورغندی -والیت هرات   7لوای  6کندک  5

 ولسوالی اوبه و مربوطات آن -والیت هرات  7لوای  2کندک  6

 ولسوالی چشت شریف و مربوطات آن -والیت هرات  7لوای  2کندک  7

 ولسوالی شیندند و مربوطات آن -والیت هرات  لوای اول  3قوای هوائی شیندند و کندک  8

 ولسوالی شیندند و مربوطات آن -والیت هرات  عملیات خاص 2کوماندو و لوای  4کندک  9

 ولسوالی کروخ و مربوطات آن -والیت هرات   3لوای  6کندک  10

 ولسوالی کشک کهنه و مربوطات آن -والیت هرات  7لوای  2کندک  11

 کمپ سیار -والیت فراه  قطعات مقیم والیت فراه ) کمپ سیار ( 12

 والیت نیمروز 2لوای  7کندک  13

 ولسوالی پشت رود و مربوطات آن -والیت فراه  2لوای  2کندک  14

 ولسوالی خاک سفید و مربوطات آن -والیت فراه  2لوای  2کندک  15

 ولسوالی باالبلوک و مربوطات آن -والیت فراه  2لوای  1و  3کندک های  16

 شاهراه باالبلوک الی بکوامسیر  -والیت فراه   2لوای  6کندک  17

 ولسوالی انار دره و مربوطات آن -والیت فراه  2لوای  1کندک  18

 کمپ مرکز قلعه نو -والیت بادغیس  قطعات مقیم والیت بادغیس ) قلعه نو ( 19

 ولسوالی آبکمری و مربوطات آن -والیت بادغیس  3لوای  4و  7کندک های  20

 ولسوالی باالمرغاب و مربوطات آن -بادغیس والیت  3لوای  3کندک  21

 ولسوالی جوند و مربوطات آن -والیت بادغیس  3لوای  7کندک  22

 ولسوالی قادیس و مربوطات آن -والیت بادغیس  3لوای  2کندک  23

 ولسوالی مقر و مربوطات آن -والیت بادغیس  3لوای  2کندک  24

 مرکز ) کمپ استقالل ( -والیت غور  قطعات مقیم والیت غور ) چخجران ( 25

 ولسوالی چهارصده و مربوطات آن -والیت غور  7لوای  7کندک  26

 ولسوالی پسابند و مربوطات آن -والیت غور  7لوای  7کندک  27

 ولسوالی دولینه -والیت غور  7لوای  7کندک  28

 مربوطات آن ولسوالی تولک و -والیت غور   3لوای  7و کندک  7لوای  7کندک  29

 ولسوالی شهرک و مربوطات آن -والیت غور  7لوای  7کندک  30

 موقعیت جزوتام های لوای نمبر پنجم والیت هرات 

 موقعیت جزوتام شماره

 شهر هرات  5قرار گاه لوا نمبر  7

 شهر هرات کندک واکنش سریع  2

 شهر هرات تولی تعلیمی  3

 شهر هرات (OCCRمراکز هماهنگی )  4

 والیت فراه  (OCCRمراکز هماهنگی )  5

 والیت بادغیس  (OCCRمراکز هماهنگی )  6

 قلعه کاه فراه  کندک اول  1

 کالته نظر خان انار دره فراه کندک دوم  8

 کوهسان هرات  کندک سوم  9

 تورغندی کشک هرات  کندک چهارم  71

 قلعه نو بادغیس  کندک پنجم  77
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 موقعیت جزوتام های لوا نمبر پنجم هرات  

 موقعیت جزوتام شماره

 مرکز " هرات " قرار گاه لوای ششم هرات 7

 داخل قرار گاه لوا  کندک حمایه  2

 داخل قرار گاه لوا کندک اول  3

 ادر سکن  " هرات " کندک دوهم  4

 شیندند  " هرات " کندک سوم  5

 مرکز "غور " کندک چهارم  6
 نوت :سایت ها نظربه شرطنامه قبلی ذکر گردیده است ولی نظربه ضرورت جزوتام و هدایات قوماندانان سایت ها حذف و زیاد شده میتواند.
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -5

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     55اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   52اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    53/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   50/اجناسفورمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تدارک اجناسشرطنامه معیاری   –اداره تدارکات ملی   

62 
 

 1نامه قبولی آفر

 11اجناس/ فورم

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

 تدارکاتی را درج نمایید{ }نام ادارهاز: 

 }آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس: 

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

 }آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:

 ارکات صادر و بموجب آناین نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تد

}نام پروژه یا قرارداد را  تدارکبرای  شما }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{مؤرخ  ارائه شده اطالع داده میشود که آفر
طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای  }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{، قطعی مجموعی مبلغ به قیمتبنویسید{، 

 است. گردیده قبول این اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،  داوطلبان

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل 54لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه تدارکات و مواد 

درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما 

 ل ذیل درج می باشد:قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدو

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

 }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{ :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

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

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

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

 }تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{زمان عقد قرارداد: 

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

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

                                                 

 
طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم  پنجم( حکم هشتاد و 5طبق فقره ) 1 

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

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

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

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یاز منظوری این کمیسیون، نامه قبول
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 قرارداد  هموافقتنام

 17اجناس/ فورمه

 {مربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمودهای  این فورمه را در دهداوطلب برن}

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد} به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

 و که منبعد بنام اداره یاد می شود اسالمی افغانستان امارت {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل} (5)

 { که دفتر مرکزیل کننده درج گرددنام کشور اکما}کت ثبت شده تحت قوانین که شر {درج گردد نام اکمال کننده} (2)
 د، عقد گردیده است. یاد میشو "اکمال کننده"منبعد بنام {درج گردد آدرس اکمال کننده}آن 

داوطلب برنده  فرآ {درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

منبعد بنام  که {درج گرددقرارداد  اسعار مشخصه در به ارقام و حروف، باقیمت قرارداد را }به مبلغ را برای تدارک اجناس فوق 

 ، قبول نموده است. یاد میشود "قیمت قرارداد"

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

در نظر گرفته شده  شرایط قرارداد برای آنها که درافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -5

 است.

بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط  اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد (5)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 و مشخصات تخنیکی( نیازمندیهاتخنیکی )به شمول جدول نیازمندیهای  (0)

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (1)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گرددهرگونه اسناد دیگر }  (7)

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

 د بود.  ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواه

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

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

مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -1

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

اریخ فوق الی و سر از ت بوده اسالمی افغانستان امارتمطابقت با قوانین  مینمایند که این موافقتنامه در بدینوسیله جانبین تصدیق

 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد روز، ماه و سال}یخ تار

 اداره:به نماینده گی از 

 {اسم درج گردد}اسم: 

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

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 {گردداسم درج }اسم: 
 {عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: }

 {مقام ذیصالحامضای }امضاء: 

 شهرت شاهد درج گردد}حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

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

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"منبعد بنام که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 

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

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

بمجرد دریافت  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از تقاضای 

  ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

 )الف( آن میباشد. 24ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  781تابع مقرره منتشره شماره تضمین  این

 

 د{درج گردبا صالحیت بانک و اکمال کننده  نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 {بانک مهر}

 

    {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 10اجناس/ فورمه

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

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت  هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

منبعد بنام  که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

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

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

بمجرد دریافت  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت 

  ما بپردازیم.گرفته باشد، به ش

 {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد} این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده
 اعتبار و قابل اجرا می باشد.  

 میباشد. اطاق تجارت بین المللی 781تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 {گرددضا نماینده با صالحیت اخذ ام}

 بانک{ }مهر

 


