
  

 

 

 

 

 اسالمی افغانستان امارت

 دفاع ملیوزارت 

 

 شرطنامه تدارک اجناس 

 برای

الت ضرورت قول اردو های  سهظروف و لوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه در قلم  112 و تدارک هیته

 از روش داوطلبی باز 1041ساحوی از بابت سال مالی 

 (قرارداد:)باالمقطعنوع 

                                                    

 سابقه خواجه بغراد ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع گار آدرس مکمل اداره:
 

 MOD-1041-G-Q0025A-22742: یداوطلب هشمار  
 

 دولتی  22742 بودجه:

   الت )حصه( سهشامل تعداد بخش ها: 

 

 1041/قوس/   تاریخ صدور

 



2 

 

  محتویات 
 

 

 طرزالعمل های داوطلبی  بخش اول: 

 درستورالعمل برای داوطلبان    1قسمت 

 صفحه معلومات داوطلبی    2قسمت 

 معیارهای ارزیابی و اهلیت    3قسمت 

 فورمه های داوطلبی    0قسمت 

 

 

 : نیاز مندیها2بخش 

 جدول نیاز مندیها   5قسمت 

 

 

 بخش سوم: قرارداد 

 شرایط عمومی قرارداد   6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد   7قسمت 

  فورمه های قرارداد   8قسمت 

  



3 

 

 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

صادر  نیازمندیهاجدول  5قسمت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 

 هفحص دراین داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش  نمبرتشخیصیه ،. ناممینماید

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی 

 : شرطنامه این در

 یهمراه با اسناد دریافتمانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریری به معنی  "کتبی"اصطالح  -1

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت

 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

د تعهاز وجوه مالی  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه -2ماده 

 هوجو .گیردبه کار می  صادر گردیده است منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبرای تادیات  شده را

از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های  اختصاص داده شده برای ادارات عبارت از هر نوع منابع پولی

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

 داوطلبی و اجرای قرارداداصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

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

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

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

نه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات ارتکاب هرگو: تقلب -2

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

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

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

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

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

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

 می باشد. امور نظارتی مربوط

، بانیتفساد، تقلب، مرتکب  مستقیماً یا ازطریق نمایندهکه ای 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 در ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

  ارجاع می نماید. اسرع وقت به مراجع ذیربط 

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک 1فقره )در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.0

 . نمایددر مراحل تدارکات محروم می 

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

 فراهم نماید.  موظف از جانب اداره مفتشین توسط  را اجرای قرارداد و به تسلیمی آفر
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واجد  داوطلب -0ماده 

 شرایط

 

 معلومات داوطلبی هحصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  0.1

بوده و یا یک کشور در ثبت  ساکن، تبعه و یا ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. نداشته باش

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد. مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید

طرح،  هجهت انجام خدمات مشورتی برای تهی ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 0.2

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

 این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده باشد ) ارائه نمودهتدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر بیشتر از

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

و   بان محروم شدهعقد 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 تحت 

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

ر آن ، در غیقابل قبول اداره باشد ارایه نماید. کهبه شکل مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 0.5

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

و اجناس  -5ماده 

ضمنی   خدمات 

 واجد شرایط 

ه صفحمی تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1

 باشد.  معلومات داوطلبی

تاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  5.2

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

پروسس شده و یا در نتیجه ساخت، و  استخراج، کشت، تولیدبارت از کشور است که اجناس در آن بع اصطالح من 5.3

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

 شرطنامه محتویاتب.  

های  بخش -6ماده 

 شرطنامه

های ذیل می باشد. تمام ضمایم صادره طبق  قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1

 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :0قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 

 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 
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 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

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

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

عدم ارائه  بررسی نماید. داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.0

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

توضیح  -7ماده 

 شرطنامه

صفحه بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1
( روز در داوطلبی 0در داوطلبی باز و )( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) معلومات داوطلبی

( روز توضیح کتبی را به 3میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت )ختم قبل از مقید 

داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست 

 رسال میگردد. دهنده ا

 2ند و ب تدارکات طرزالعمل کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2

 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 20 هماد

بل ق هاشتراک در جلسد، از داوطلب برای میتوان دارها پیرامون مندرجات شرطنامه، االتوجواب به س توضیح و به منظور 7.3

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

اری ( روز قبل از تاریخ برگز3)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. 

تهیه شده بعد از جلسه درمدت  باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هجلسگزارش  7.5

  میگردد. ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 5)حد اکثر 

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

 تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.1 تعدیل شرطنامه ها -8ماده 

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

 میگردد. 

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

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

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

 داوطلبی

 گونهچهی  ینتیجه مراحل تدارکاتاداره بدون در نظر داشت تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس

اسناد  د.درمشخص گردیده ترتیب میگ صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  14.1 بان آفرز - 14ماده 

مه لزوم ترجدر صورت اداره می تواند  ،میگرددسایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه حمایوی و 

   می گردد. استناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیح جهتتصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. 
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اسناد شامل  -11ماده 

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 11.1

این  15و  10، 12 مواددرمطابقت با  قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛

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

 ؛دستورالعملاین  22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

  ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -0

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

 دستورالعمل؛این   34و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6

قبولی  صورتیدراین دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  آفر

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 هفورم - 12ماده 

تسلیمی آفر و 

 های   جدول

 قیمت

بدون کدام تغییر خانه پری گردیده و  توسط   (فورمه های داوطلبی ) 0سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1

 گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.   ا صالحیت داوطلب امضا و مهرشخص ب

آن را به صورت مناسب طبق اصل آن با استفاده  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2

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

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

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

 باشد. 

قیم آفر و  -10ه ماد

 تخفیفات 

یط با شراقیمت باید درمطابقت های تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 10.1

 د. ذیل باش

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها برای  10.2

 .  اشدمی ب،  قیمت مجموعی آفر تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 10.3

 خویش( 3)فورم شماره آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 10.0

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

 مللیجدید شرایط بین ال ویرایش سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 10.5

ته تذکر رف معلومات داوطلبی هصفحطوریکه در پاریس،  اطاق بین المللی تجارت همنتشر (Incotermsتجارت )

 است، می باشد. 

ت معلوما صفحهاینکه در نمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  10.6

این  34ماده طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده و مطابق  داوطلبی

شد، امیگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب رد دستورالعمل

 ظر گرفته می شود. رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در ن آفر ارایه شده با قیمت ثابت

مام تدر روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت ها برای  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  10.7

 2 جزدر صورت عدم ارائه قیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدبخش ها و 
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داوطلب  می تواند در صورتیکه آفر های تمام میباشد.  قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 1فقره )

  . را پیشنهاد نمایندک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند بخش ها در عین زمان باز

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

 تذکر رفته باشد. 

اسناد  -16ماده 

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

  مندرجتسلیمی آفر  هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این   0 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1

نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط را خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 0 قسمت

 پنداشته نمیشود. 

اسناد  -17ماده 

واجد  ثبوت

شرایط بودن 

 اجناس و

خدمات 

 ضمنی

 املکه شور منشآ تولید اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1

خانه  دستورالعمل این  5درمطابقت با ماده را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  شاملجدول های قیمت 

 د.نمایپری 

 تثبیت اسناد – 18ماده 

تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

، و معیارهای مربوط آن شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1

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

 ه نمایند.یارا (نیازمندی ها جدول) 5قسمت 

نقشه جات و اعداد و ارقام ، نوشته جات میتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 18.2

ابگو جو و مشخصات تخمینی آن و نشان دهندهبوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب  دمات ضمنیاجناس و خبودن 

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

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

 تهیه نماید. را معلومات داوطلبی هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص درمدامناسب و 

ر که د ها توسط اداره ککتال وعالیم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 18.0

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

معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ  اجناس مطابق با سایر داوطلب می تواندمحدود نمی سازد. 

اشد را ب امندرج جدول نیازمندیه بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نیاز

 نماید.   ارایه

اسناد  -19ماده 

اهلیت  ثبوت

 داوطلب

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

 قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب اجازه  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1

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

 ارایه نماید؛  را دمی افغانستان باشاسال امارتجهت عرضه اجناس مربوط در 
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اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی نداشته و  امارتدر  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

لفیت انجام مک به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و توانمند و مجهز را   با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد 

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

 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 موارد ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

 زیر می باشد: 

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

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

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

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

 شد؛از سایر شرکا می با

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

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

( فیصد و شریک اصلی حد اقل 25، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3

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

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد  ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.144مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )

وسط داوطلب در نظر گرفته آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

 .نمی شود

میعاد  -24ماده 

 اعتبار آفرها

نمی در داوطلبی های ملی ید. این مدت درج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  24.1

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این  ( روز94از ) کمترتواند 

روز بوده  124از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر در داوطلبی بیشرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 

 نمی تواند. 

کتبی مطالبه نماید. در صورت تمدید  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 در آفر تمدید میعاد اعتبار میعاد اعتبار آفر، 

 ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید  در صورت رد درخواست .شده خویش تغییرات وارد نماید

 گردد.  می مسترد وی

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

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

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

 تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

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

 اسالمی امارتنهاد مالی مشابه در داخل موقعیت داشته باشد، باید اسالمی افغانستان  امارتخارج از تضمین آفر 

 نماید.  تضمین آفر را  ضمانت افغانستان اجرای 
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و یا  (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 فورمه های 

 پرداختبا درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل ،  این دستورالعمل 21 هماد 5بند  هدایت در صورت تطبیق -0

 باشد. 

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

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

 .و یا میعاد تمدید شده آن باشد

این دستورالعمل مطالبه گردیده  21( ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 21.3

نداشته د، غیر جوابگو پنباشباشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر 

 شده رد می گردند. 

مسترد   به آنان دستورالعملاین   00 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  وفق مغیر آفر داوطلبان  تضمین 21.0

 .میگردد

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

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

 جدول قیمت های ارایه شده در 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  -5

بنام داوطلب مشترک  فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

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

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

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

این دستورالعمل از  24ه ماد 2 انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1

 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 قرارداد 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 با همان اداره 

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

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

 . درصورت موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بودتسلیم گردد.  معلومات داوطلبی

  ردد. نماینده قانونی داوطلب امضاء گباید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2
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ا امضا ر توسط شخصیکه آفر  نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد کههرگونه وسط  22.3

 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب ننموده 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -23ماده 

 مت گذاریو عال

 آفر 

در ن آ آفر ها در صورت تذکر یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصاًداوطلب می تواند آفر خویش را  23.1

 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحه

یل، آفرهای بد به شمولآن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1

و باالی  سربسته گذاشته هده شده باشد، در پاکت های جداگاندادستورالعمل اجازه این  13 هدرصورتیکه طبق ماد

تباقی م در داخل یک پاکت گذاشته شوند. های آفرحاوی اصل و کاپی پاکت ها بنویسند.  "کاپی"و  "اصل" کلمۀآنها 

 ه صورت میگیرد. ماداین   3و  2 های بند اجراآت در روشنی 

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

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

   باشد؛ 20 ماده 1تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -2

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

  باشد.  معلومات داوطلبی

  باشد.  27ماده  1مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -0

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

  نخواهد بود. 

 میعاد  –20ماده 

 هاتسلیمی آفر

 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 20.1

صورت   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  یتمام

آفر  –25ماده 

 وقت های نا

 رسیده

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

، انصراف -26ماده 

تعویض و 

  هاتعدیل آفر

ت با صالحی سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  26.1

داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن 

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

، "انصراف"ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -1

  نشانی شده باشد. "تعدیل"یا  "تعویض"

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

  از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد.  در صورت انصراف 26.2
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میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر   در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

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

تذکر رفته، باز  یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخاداره آفر های دریافت ش 27.1 آفر گشایی – 27ماده 

 معلومات داوطلبی صفحهدر  مربوط ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . می نماید
 درج گردد.

 

ز ختم نشانی شده و قبل ا "انصراف" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهدر مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گش 27.2

اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید.  را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهمیعاد تسلیمی آفر ها 

از آفر  گردد. انصرافباشد، باز میارائه شده نحیت نامه صالتوام با  "انصراف"هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

است. صالحیت نامه در موجودیت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز  ها صرف در صورت

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

صالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در  توام با "تعویض"ر پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ آف

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

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

تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر خوانده می شود. 

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 تضمین  27.3

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

در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر  اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بدر صورت که در 

 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1اینکه مطابق بند 

و  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 ئبمنظور مص

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

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

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

نیکی و تخارزیابی ، 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 دادارزیابی 

مورد  را درهر 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 مربوط به 

ارزیابی  - 29ماده 

 ابتدایی 

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

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

ار قابل اعتب صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -2

 است؛
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 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؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

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

مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  34.1 توضیح آفر ها –34ماده 

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

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

جوابگویی  -31ماده 

 آفرها

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

رطنامه ش با معیارات، شرایط و مشخصات مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2

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

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

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

 ؛یدنمامحدود  شرطنامه 

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

تاگی یا قلم اف و بعداً با اصالح انحرافات، استثناترد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

 جوابگو نمیگردد. 

عدم انطباق،  – 32 ماده

و از قلم  اشتباهات،

 افتادگی

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

به 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 صورت مرتبط  منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی

 در صورت عدم ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند.  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 مجموعی فی واحد با قیمت مجموعیدر صورت عدم توافق قیمت  -1

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

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

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

 حاصل تفریق باید اصالح گردد؛

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

درجات داشت من درنظر با حسابی باشد، که درینصورت مبلغ به ارقام شده به حروف مربوط به اشتباه مبلغ ذکر

 اعتبار خواهد بود. ( فوق مدار2( و )1اجزای )

داد وی غیر قابل استر و تضمین آفروی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.0

 اجرا می گردد.  21ماده 1بند  ( 2) جزءمطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر دانسته شده
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 –30ماده 

 ارزیابی تخنیکی

 

تمام معیارات و شرایط مشخص در شرایط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  30.1

 عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

 مندرج شرایطتمام با  اتانحراف  یا یریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان دستورالعملاین  18 هماد مطابق اداره  30.2

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

تبدیل به  - 35ماده 

 اسعارواحد

را به واحد پولی  باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1

، تبدیل می معلومات داوطلبی صفحهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحمشخص در 

 نماید. 

 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.1 داخلی حترجی -36ماده 

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

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

که  تذکر رفته و قیمت آفر معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -1

 ارایه گردیده؛  10 هرمطابقت با مادد

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

 ؛10مادۀ  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. -5

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

 اسالمی افغانستان امارتبر اجناسیکه در توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1

 تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

اسالمی افغانستان  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 

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

معیار شرایط و  ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی،10 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.0

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

 باشد.  36 ماده 3فکتور ها، روش ها و معیارات باید مطابق بند باید به مبلغ پولی بیان گردد. نظر گرفته شده 

خویش را  قیمت ، داوطلبان می توانند برای یک یا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

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

مشخص تذکر رفته  (معیارات ارزیابی و اهلیت) 3قسمت در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص

  می گردد. 

انجام مذاکره در روش نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید. اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت  37.6

 تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

ذکر تکه از آن در شرطنامه را لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  نرفته
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اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه  38.1 مقایسۀ آفرها - 38ماده 

 جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

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

 یکهصورت در. نماید ارائه اعطاء آمر به را خویش گزارش ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص

شده  یابیزنازلتر ار یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده یابیارز قیمت نازلترین دارای آفر

  دهد. یقرار م مفصل ارزیابی لزوم صورت در و یکیتخن یابیرا مورد ارز

ارزیابی  -39ماده 

 برنده بعدی داوطلب

ه، برند داوطلببمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.1

 ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید. 

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

یر جه ارزیابی، منتج به غیعقد 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 شدن

 ادارهحق  -04ماده 

برای قبولی یا رد یک یا 

 تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات تخنیکی، شرایط  04.1

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

 طلبانداوع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین مناف

 فسخ نماید.

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط  – 01ماده 

 اعطاء

 اجرای رضایتارایه نموده و توانایی  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 01.1

  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  بخش قرارداد را

حق  –02ماده 

در تعدیل مقدار 

 زمان اعطای قرارداد 

 (جدول نیازمندیها) 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 02.1
وده تجاوز ننم داوطلبی معلومات صفحهاز فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده

 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد.  هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیاردر برگیرنده  و

اعطای  – 30ماده 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد  03.1

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

ه آفر ب یز منظوری این کمیسیون، نامه قبولقرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد ا

  داوطلب برنده ارسال می شود.

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در ( روز بعد ازدریافت 14مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  00.1 تضمین اجراء -00ماده

می باشد،  (قرارداد ه هایفورم) 8قسمت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،مطاب

 ارایه نماید.

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین آفر و  عدم 00.2

ین ا نازلترب بعدی که آفر جوابگو داوطلبمی گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به  آفریا اجرای اظهار نامه تضین 

  قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید. 
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امضای  -05ماده 

 قرارداد

میعاد  در طی اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء  05.1

بعد از  ( روز14ت )داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مد ارسال می نماید. به داوطلب برندهاعتبار آفر 

 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  دریافت

به  اطالع -06ماده 

 داوطلبان غیر برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 06.1

 نماید.می را مسترد آنان 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، مشخصات  06.2

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

 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 اداره و  07.1

 ارسال نماید. کمیته بررسی اداریدر 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.  

دسااتورالعمل  1ه ماااد

 برای داوطلبان

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

مطبخ و طعام خانه در  زاتیقلم ظروف و لوازم تجه 112و تدارک  هیته :شماره این داوطلبی نام و

 باز یاز روش داوطلب 1041 یاز بابت سال مال یساحو یالت ضرورت قول اردو هاسه 

 MOD-1401-G-Q0025A-22702 تحت شماره داوطلبی:

 :باالمقطعنوع قرارداد

 داوطلبی بازروش تدارکاتی:

 1.1 همااااااااااااااد

دساااااتورالعمل 

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 .درج گردد "قابل تطبیق نیست"      

 1.4 همااااااااااااااد

دساااااتورالعمل 

 برای داوطلبان

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

  www.ageops.net  

 و یا لینک :

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

  1.1ماااااااااااااااادۀ 

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

 ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

   "قابل تطبیق نیست"   

 مندرجات شرطنامهب.  

 3.4ماااااااااااااااادۀ 

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

  دریافت می باشد:شرطنامه از مراجع ذیل قابل 

 وزارت دفاع ملی{ ریاست تداکات

 {تدارکات اجناس}آمریت 

وزارت دفــاع ملــی گــارد ســابقه تــدارکات ریاســت  4منــزل دوم بــالک  702اطــان نمبــرآدرس:

 کابل. 51خواجه بغرا ناحیه

 1.1مااااااااااااااادۀ  

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

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

 وزارت دفاع ملی{ ریاست تداکات

 (دگرمن عبدالغنی بارکزی) {تدارکات اجناس مدیر}

 {4242212472} شماره تلیفون :

وزارت دفااااااع ملااااای گاااااارد تااااادارکات ریاسااااات  0مناااااز  دو  بااااا    247آدرس: اطاااااار  مبااااار

 کابل. 15سابقه خواجه بغرا  احیه

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

 برای داوطلبان
 .یگرددنم دایرجلسه قبل از داوطلبی 

  

 آفرها هتهیج.  

 1..1 مااااااااااااااده

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

 ارایه گردد.   / پشتودری  آفر به زبان

 11.1ه ماااااااااااااد

دساااتورالعمل بااارای 

 داوطلبان

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

عهدنامه ت اساسنامه، قبل از آفر گشایی هاخرین دور مالیاتیحسابات اسناد تصفیه  ،کاپی جواز فعالیت با اعتبار
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 بصورت تمام اوراق شرطنامه ب
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. 

داوطلب مکلف اسات، جادول قیمات هاای ارائاه شاده در آفار خاویش و فاورم معلومااتی اهلیات داوطلاب را پاس از 

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

دساااتورالعمل  14.1 مااااده

 برای داوطلبان
 .رائه آفر های بدیل مجاز نمی باشدا

دساااتورالعمل  11.1 همااااد

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

 11.1 ماااااااااااااااده

دساااااااتورالعمل 

 برای داوطلبان

قـرارداد وشـرطنامه را وعقـد قـرارداد متعهـدمکلف اسـت جـنر منـدرج  یمواد مورد ضرورت بعـداز منوـور :محل ممصدل 

 یلیمـاه ازتحـو کیـبعـد از 40٪وقسـط دوم  یـوم 00الـی مـدت وعقـد قـرارداد  یبعدازمنوور 00٪قسط اول  ،دردوقسط

بـاالوزن بـه وزن  نـهیمعا ئتیبـه محضـره یبـو هـای سـاحویدر قول اردو هـای سـاحوی بـه د الی مدت دو ماهقسط اول 

 داده شود میوتسل لیمندرج شرطنامه تحو طیخالص جنر طبق نمونه وشرا

تمااامی مصااارف الاای محاال تساالیمی بااا محصااول گمرکاای، تکااس ، کرایااه حماال و نقاال و تخلیااه اجناااس در محاال 

 میباشد. داوطلبمقصود به عهده 

 11.1 ماااااااااااااااده

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

م  (میباشد75207010705دیپو های قول اردو های) :مصد منهای 

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

مراجعااه  www.mof.gov.af/taxجهاات معلومااات مزیااد در باااره مالیااات در افغانسااتان بااه سااایت 

 گردد.

دسااتورالعمل  11.3 ماااده

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

دسااتورالعمل  11.1 ماااده

 برای داوطلبان
ه بصورت گیرنده مربوط مصارف اسالمی افغانستان قیمت آفررا که  امارتاست به واحد پولی  مکلفداوطلب 

 همان پول  میباشد، نرخ بدهد.

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


18 

 

 میباشد. افغانی  اسعار ویا واحد پول 

دسااتورالعمل  4..1 ماااده

 برای داوطلبان
 قابل تطبیق نیست :مدت کارآیی اجناس

دسااتورالعمل  1..1 ماااده

 برای داوطلبان
 .ستین قیقابل تطب :اجازه نامه تولید کننده

 1..1مااااااااااااااده 

دساااتورالعمل بااارای 

 داوطلبان

 .قابل تطبیق نیست: خدمات بعد از فروش 

      1..1ماااده 

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

 باشد.می روز (24}مدت اعتبار آفر 

دسااتورالعمل  11.1ماااده 

 برای داوطلبان
 است.الزم  تضمین آفر

( 28+24آغاز از یوم آفرگشایی باید حد اقل ) میعاد تضمین آفرشرطنامه ارائه گردد.  5مطابق محتویات فورم شماره  

  باشد. روز  118

 11.1مااااااااااااااده 

باااارای دسااااتورالعمل 

 داوطلبان

مآفرمبرایمقولماردومهایمساحویمقرارمذی م ن  .یممباش .ممص ارمتضمی 

 واحد پویل مقدار مبلغ قول اردوی مربوطه شماره الت 

م 0..,273 خالد ابن ولید 705قول اردو م1  افغاین

م ...,374 البدر 701قول اردو م1  افغاین

م ...,371 عمری 752قول اردو م4  افغاین

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

ع هیچ نواین شرطنامه بوده و  80مطابق فارمت مندرج فورمه تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. 

 .پول نقد قابل قبول نمی باشدفوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.

 11.1 همااااااااااااااد

دساااااااتورالعمل 

 برای داوطلبان

 قابل تطبیق نیست. 

 11.1ماااااااااااااده 

دسااااااتورالعمل 

 برای داوطلبان

 قابل تطبیق نمیباشدکاپی آفر 

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  
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 14.1مااااااااااااااده 

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

 
 

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

 

 

 14.1ماااااااااااااده 

دسااااااتورالعمل 

 برای داوطلبان

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

 14.1ماااااااااااااده 

دسااااااتورالعمل 

 برای داوطلبان

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

الت ضرورت  سهمطبخ و طعام خانه در  زاتیقلم ظروف و لوازم تجه 112و تدارک  هیته اسم پروژه:
 باز یاز روش داوطلب 1041 یاز بابت سال مال یساحو یقول اردو ها

 MOD-1401-G-Q0025A-22702 شماره تشخیصیه:

 11.1ماااااااااااااده 

دساااتورالعمل بااارای 

 داوطلبان

 عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد 

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

 منزل وشماره اطاق: } اطاق جلسات آفرگشائی { 

 شهر کابل{ 15شهر: }ناحیه 

 الیضرب االجل برای تسلیمی آفرها: 
 شهـ 10/21/1041از ظهر مورخ قبل 4414:ساعت 

 

 11.1مااااااااااااااده 

 دسااااتورالعمل باااارای
 داوطلبان

  بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد:

 گارد سابقه خواجه بغرا{ تدارکاتآدرس:}ریاست 

 منزل و شماره اطاق: } اطاق جلسات آفرگشائی {

 شهر کابل{ 15شهر: }ناحیه 

 هـ ش 10/21/1041  :تاریخ
 ظهراز  قبل ده{14:44زمان: }ساعت 

ها همزمـان در عـین روز بعـد از اخـذ آفـر هـا در محـل و آدرس تـذکر داده شـده گشایش آفر 

 فون صورت میگیرد.

نوت :درصورتیکه تاریخ مشخص شده بـرای تسـلیمی آفـر بـه روز رخصـتی تصـادف نمایـد، آفـر هـا در 

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

  11.1مااااااااااااااده 

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نمیباشد
 

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

 41.1مااااااااااااااده 

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

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

 است.  افغانستان بانکد بادله تمنبع نرخ 

 آفرگشائیروز  :تاریخ تبادله اسعار
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 43.1مااااااااااااااده 

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

مطااابق حکاام چهااارم طرزالعماال تاادارکات ومتحااد المااال شااماره   یتاادارکات از منااابع داخلاا حیتاارج

NPA/PPD/C20/196گردد. یم قیتطب 

 هیاز سارما تیاو حما قیمکلاف اناد، جهات تشاو یاز مااده هفاتم قاانون تادارکات، ادارات تادارکات یتأسا به

در پروساه  لیارا طاور ذ یداخلا داتیاتول حیمقادار تارج یماوارد حاد اعظما ،یداخل داتیو تول یگذار

 :ندینما یعمل ش،یخو یتدارکات یها

 صد؛ی( ف25)؛یخارج داتیتول ۀسیدر مقا یداخل داتی. تول1

 ریااغ یخااارج یشاارکت هااا  سااهیافغانسااتان در مقا میمقاا یخااارج یوشاارکت هااا یداخلاا ی.شاارکت هااا2

 صد؛ی( ف14) میمق

 یمتعهاد باه داشاتن قارارداد ایادارناد و  (Joint Venture) یداخلا یکاه شارکا یخاارج ی.شرکت هاا3

 صدی( ف5)یخارج یشرکت ها ریسا ۀسیباشند، در مقا یم یداخل یفرع

 .صدی(ف5افغانستان ) میمق یوداو طلب خارج یبا داوطلب داخل اسهیزن در مق ی.داو طلب داخل0

مااده ساوم قاانون  3منادرج جاز  یحکام، اشاخاص حکما نیا(ا1فقاره ) یدر اجارا"داو طلاب ".منظور از 5

 یحکاام عبااارت از شخصاا نیاا(ا1فقااره فقااره ) 3زن مناادرج جااز  یتاادراکات اساات وداو طلااب داخلاا

کارکنااان آن  صاادی( ف54و اسااهام آن متعلااق بااه زنااان بااوده و حااد اقاال ) تیاااساات کااه مالک یحکماا

 .دمتشکل از زنان باش

 ((دیگرد لی(تعد7(و)3به) بیبه ترت (وبعد ازآن2)یفقره ها شماره

 هیاشااتغال وساارما زانیاام شی، افاازا یجهاات رشااد اقتصاااد یداخلاا داتیااازتول تیاابااه منظااور حما عالتاااً

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

)جنس/محصااول(اطالق یبااه آن دسااته مااواد قاباال مصاارف نها ی:در پروسااه تاادارکاتیداخلاا داتیااتول

 وپروسس ان در داخل کشور انجام شده باشد. یطراح صدی(ف54که حد اقل) گرددیم

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

درمراحااال تااادار  یکنناااده کاااان داخلااا دیااااشاااتراک تول زانییااام شیافااازا قی.اداره جهااات تشاااو1

آنااان درنظاار نگرفتااه، بلکااه  یحجاام معااامالت ساااالنه را باارا اریاامع شیخااو یکات،درشاارطنامه هااا

 یازمناادین زانیااکننااده را باتوجااه بااه م دیااسااالالنه تول ایااماهانااه/ربعوار/  دیااتول یتوانااا زانیاام

 مد مد نظر قراردهند. یتجربه مشابه و  اریمع ثیمنح شیخو ساالنه ایماهانه/ربعوار 

وعرضااه اجناااس  دیااتول تیاابار ظرف یاسااناد وماادارک مبناا هیااکننااده( مکلااف باه ارا دیااداوطلااب )تول البتاه

 عاادیم یطا دیاپروساس و تول تیافیوک یازمنادین زانیادر مطابقات باه باا م ازادارهیومحصوالت مورد ن

 یابیاااسااناد وماادارک فااوق را مااورد ارز یابیااارز تی.هباشاادیمشااخص شااده در شاارطنامه اداره م

ودرصااورت لاازوم وفااق حکاام پنجاااهم طرزالعماال تاادارکات،معلومات واسااناد الزم را در  هقاارارداد

 قراردهد. یمطالبه وتحت غور وبررس نهیزم

اجنااس را  دیاناام ومرجاع تول شی،درآفرخاویداخل حیتارج ازیااز امت دی.داوطلبان مکلف اناد جهات مساتف2

اجناااس ومحصااوالت مااورد  دیااازنااام مرجااع تول  شیداوطلااب در افاار خااو کهیمشااخص سازند،درصااورت

 .باشدینم یعمل یآفر و یباال یداخل حیترج قیتطب دهیمندرج شرطنامه متذکر نگرد ازین

( ماااده چهاال هشااتم قااانون  1فقااره) 1جااز  تیاا(حکاام چهااارم طرزالعماال تاادارکات ورعا7.طبااق فقااره)3

مکلااف اسااناد ماادارک  یتاادارکات از منااابع داخلاا حیاز تاارج یتاادارکات،داوطلب جهاات برخااوردار

 ناانیاطم ربطیامراجاع ذ قیااز صاحت وساقم آن ازطر یابیاارز تیاوه هیاالزم راارا یناماه هاا قیوتصد
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[داوطلااب  نااه یواقع ریاااساانادومدارک مطالبااه شااده بااا معلومااات غ هیااعاادم ارا صااورت.دردیحاصاال نما

وفااق ماااده چهاال و نهاام قااانون بااه پروسااه  ده،بلکااهینگرد دیمسااتف یداخلاا حیتاارج ازاتیااتنهااا از امت

 .گرددیم یمعرف تیمحروم

،مکلااف اساات اجناااس  دهیااعقدگرد یوطبقاااً قراردادباااو دیمسااتف یداخلاا حیتاارج ازیاا.داوطلااب از امت0 (1)

 نیااا ریااغ د،دریااواکمااال نما هیااطبااق مشخصااات ومناادرجات قاارارداد ته یازمنااابع داخلاا ازرایاامااورد ن

،جبااران نقااض  ریتاااخ مااهیعماال قاارارداد در حصااه وضااع جرصااورت،اداره طبااق احکااام قااانون وطرزال

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

 

 41.1ماااااااااااااااده 

دسااااتورالعمل باااارای 

 داوطلبان

آفااار جوابنو) اااازل رین قیمااات ارزیاااابی شاااده(  } ارزیاااابی باااه اسااااس  اااازل رین قیمااات: ارزیاااابی بااارای

 مینیرد.صورت 

  

 41.4ماااااااااااااده 

دسااااااتورالعمل 

 برای داوطلبان

صااورت ماای  تااذکر رفتااه، (ارزیــابی و اهلیــت راتمعیــا ) 0قســمت  درات ذیاال کااه معیاااربااه اساااس تعاادیالت 

 گیرد:

 { تخیر}: سلیمیانحراف درجدول ت -1

 { نخیر} :انحراف درجدول پرداخت -1

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

اسااالمی  امااارتر فاار دارایااه شااده آ خاادمات بعااد ازفااروش تجهیاازات موجودیاات پاارزه جااات و -1

 {نخیرافغانستان}

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

 { نخیر}شده؛ کارآیی و مولدیت ارائه  -3

 الزم نیست{  } -1

 11.1مااااااااااااااده

دساااتورالعمل بااارای 

 داوطلبان

 مندرج شرطنامه را نرخ ارایه نمایند. هر التاقالم شامل  %500داوطلبان باید 

که برای آن قیمت ارائه نشاده اسات، از اوساط قیمات هاای ارائاه شاده بارای هماان قلام الم یمت قلم یا اقق
در آفرهاای ساایر داوطلباان محاسابه و شااامل قیمات آفار داوطلاب مای گاردد. در صااورتیکه  اقاالمیاا 

در  .آفر دیگاری ارائاه نگردیاده باشاد، آفار وی طباق حکام مااده بیسات و پانجم قاانون رد مای گاردد
فیصاد قیمات ( 14)کاه بارای آن قیمات ارائاه نشاده اسات، از  المایصورتیکه مجموع قیمت قلم یاا اق

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

 اعطای قراردادو.  

 11.1ماااااااااااااده 

دساااتورالعمل بااارای 

 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 

 11.1ماااااااااااااده 

دساااتورالعمل بااارای 

 داوطلبان

   اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 {ریاست  تدارکات وزارت دفاع ملی}

 {گارد سابقه خواجه بغراریاست تدارکات  آدرس: }

 {ریاست تدارکات 1منزل دوم بالک نمبر 707اطان نمبرشماره اطان: } -منزل

 {شهرکابل  51ناحیه  شهر: }



  

 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

ظر مد ن دارای اهلیتکه 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 گیرد.می گیرد تکمیل می نماید. 

 فهرست عناوین 

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

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

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

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

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

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

مقدار  یموارد حد اعظم ،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 حیترج

 صد؛ی( ف25)؛یخارج داتیتول ۀسیدر مقا یداخل داتی. تول1

 صد؛ی( ف14) میمق ریغ یخارج یشرکت ها  سهیافغانستان در مقا میمق یخارج یوشرکت ها یداخل ی.شرکت ها2

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

 صدی( ف5)یخارج یها

 .صدی(ف5افغانستان ) میمق یوداو طلب خارج یبا داوطلب داخل اسهیزن در مق یداو طلب داخل.0

 3زن مندرج جز  یماده سوم قانون تدراکات است وداو طلب داخل 3مندرج جز  یحکم، اشخاص حکم نی(ا1فقره ) یدر اجرا"داو طلب ".منظور از 5

کارکنان آن متشکل از  صدی( ف54و اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل ) تیاست که مالک یحکم یحکم عبارت از شخص نی(ا1فقره فقره )

 .دزنان باش

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

 یآت فیتعر یداخل داتیحسب ضرورت،ازتول یتدارکات مل ،ادارهیگذار هیاشتغال وسرما زانیم شی، افزا یجهت رشد اقتصاد یداخل داتیازتول تیبه منظور حما عالتاً

 :داردیم هیارا

وپروسس ان در  یطراح صدی(ف54که حد اقل) گرددی)جنس/محصول(اطالق میبه آن دسته مواد قابل مصرف نها ی:در پروسه تدارکاتیداخل داتیتول

 داخل کشور انجام شده باشد.

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

 یحجم معامالت ساالنه را برا اریمع شیخو یدرمراحل تدار کات،درشرطنامه ها یکننده کان داخل دیاشتراک تول زانییم شیافزا قی.اداره جهت تشو1

 ثیمنح شیخو هساالن ایماهانه/ربعوار  یازمندین زانیکننده را باتوجه به م دیسالالنه تول ایماهانه/ربعوار/  دیتول یتوانا زانیآنان درنظر نگرفته، بلکه م

 مد مد نظر قراردهند. یتجربه مشابه و  اریمع

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

 هقرارداد یابیاسناد ومدارک فوق را مورد ارز یابیارز تی.هباشدیمشخص شده در شرطنامه اداره م عادیم یط دیپروسس و تول تیفیوک یازمندین

 قراردهد. یمطالبه وتحت غور وبررس نهیودرصورت لزوم وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واسناد الزم را در زم

  شیداوطلب در افر خو کهیاجناس را مشخص سازند،درصورت دینام ومرجع تول شی،درآفرخویداخل حیترج ازیاز امت دی.داوطلبان مکلف اند جهت مستف2

 .باشدینم یعمل یآفر و یباال یداخل حیترج قیتطب دهیمندرج شرطنامه متذکر نگرد ازیاجناس ومحصوالت مورد ن دیازنام مرجع تول
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تدارکات از  حیاز ترج ی( ماده چهل هشتم قانون تدارکات،داوطلب جهت برخوردار 1فقره) 1جز  تی(حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعا7طبق فقره).3

حاصل  نانیاطم ربطیمراجع ذ قیاز صحت وسقم آن ازطر یابیارز تیوه هیالزم راارا ینامه ها قیمکلف اسناد مدارک وتصد یمنابع داخل

وفق  ده،بلکهینگرد دیمستف یداخل حیترج ازاتی[داوطلب  نه تنها از امتیواقع ریاسنادومدارک مطالبه شده با معلومات غ هیعدم ارا صورت.دردینما

 .گرددیم یمعرف تیماده چهل و نهم قانون به پروسه محروم

طبق مشخصات ومندرجات  یازمنابع داخل ازرایاجناس مورد ن،مکلف است  دهیعقدگرد یوطبقاً قراردادباو دیمستف یداخل حیترج ازی.داوطلب از امت0 (1)

 ،فسخ،جبران نقض قرارداد ریتاخ مهیصورت،اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل قرارداد در حصه وضع جر نیا ریغ د،دریواکمال نما هیقرارداد ته

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

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

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

دی ارزیابی بع رهایآفر( و با معیا )یک قرارداد برای هرارائه نموده  آفرهای دارای نازلترین قیمت راترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره

 نماید.اعطا می ، را بر آورده نماید 0 هفقرمندرج 

 :مکلف است اداره

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

  ؛بخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)

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

 داوطلبان( برای دستورالعمل 32 هماد 2)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  0

 39ه را طبق ماد ارزیابی بعدی آفر می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،  38ه ماد 1دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از

شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت  یکه شرایطراه اندازی کند. شده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با

  داوطلب استفاده شوند:

  توانایی مالی: -1

وطلب امدارک که نشان دهنده توانمندی مالی دصورت حساب بانکی، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و سایر اسناد و داوطلبان 

 .ارایه نمایند باشد مبالغ مندرج ذیل حداقل بوده و بنام وی )شرکت( 

 نوعیت اسعار حد اقل توانایی مایل  مقدار مبلغ قول اردوی مربوطه شماره الت 

م ...,.2,29 خالدابن ولید 705قول اردو م1  افغاین

م 0..,3,101 البدر 701قول اردو م1  افغاین

م ...,3,111 عمری 752قول اردو م4  افغاین

درصورتیکه شرکت های اش را   -از یکی از با ک های کشور با اع بار در  سخه اصلیی س منت با ک به شکل  مندی مالی اتو

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

 مبالغ فور می وا د به یکی از اسعار خارجی که به آسا ی قابل تبادله باشد  یز ارائه گردد 

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

 ا ضما  آفر ارائه  مایند.
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داشته ا ر مندرج ذیل شدن معیارات تجربه کاری مشابه نشان دهنده بر آورده : داوطلب باید اسنادی را که و ظرفیت تخنیکی کاری مشابه -2

 باشند ارائه نماید: 

که تطبیق نموده  هد مشابقراردا 2سال اخیر که قیمت آن حداقل مبلغ مندرج ذیل تدارکات مورد نظر را تکمیل نماید. ویا  14در خالل  د مشابهقراردا 1تطبیق 

 باشد و مجموع آن حداقل مبلغ مندرج ذیل را تکمیل نماید ارایه نمایند:

 

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

1 
خالدابن  705قول اردو 

 ولید

 5,516,597 یک قرارداد به حجم
م مافغاین

 0700000 آن به حجم ویا دو قرارداد که مجموع

 بدرال 701قول اردو  1
 7,448,495 یک قرارداد به حجم

م مافغاین
 50000000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

 عمری752قول اردو  4
 7,466,818 یک قرارداد به حجم

م مافغاین
 50000000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

 در مطابقت به مواد متحد المال شماره   داوطلب تولید کنندهNPA/PPD/C20/1396  اسناد و مدارک مبنی بر ظرفیت تولیدی

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

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

 ارایه نمایند. ذیل سال اخیر به شرح 5ل الدر خداوطلب حجم معامالت دوسال :ت ساالنهحجم معامال-3

 نوعیت اسعار سال اخی   1حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل  قول اردو مربوطه شماره الت 

 ...,10,111 خالدابن ولید 705قول اردو م1
م مافغاین

 ...,..13,1 البدر 701قول اردو م1
م مافغاین

 ...,..13,1 عمری 752قول اردو م4
م مافغاین

فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ( 04( فیصد و شریک اصلی حد اقل )25، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت : نوت

عدم تکمیل شرط  ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.144و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد

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

( 3( و )2(،)1: در صورتیکه داوطلب برای اضاافه تاراز یاک الت آفار ارایاه مای نمایاد، داوطلاب ماذکور بایاد معیاارات فاوق الاذکر ارزیاابی اهلیات شاامل )2نوت

 را برای مجموع الت های که آفر ارایه می نماید، تکمیل نماید.

 یکنناده گاان داخلا دیاتول یحجام معاامالت سااالنه بارا اریادرمراحال تادارکات، مع یکنناده کاان داخلا دیااشاتراک تول نزایام شیافازا قی: جهت تشو3نوت

 شیخاو هسااالن ایاماهاناه/ربعوار  یازمنادین زانیاکنناده را باتوجاه باه م دیاسااالنه تول ایاماهاناه/ربعوار/  دیاتول یتواناا زانیادرنظر گرفتاه نشاود، بلکاه م

 مد مد نظر قراردهند. یتجربه مشابه و  اریمع ثیمنح

 .ردیگیافغانستان صورت م یمرکز حل منازعات تجارت قیاز قرارداد از طر ی: حل فصل منازعات ناش0نوت

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

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

ه یمالیاتی  داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم مالیه( را ارا

 . نماید

  

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

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 41اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 42اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   43فورمه اجناس/

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

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند امارتازبیرون  که در ای وارد شده قبالً جدول قیمت برای اجناس 45اجناس/فورمه 

 شده انداسالمی افغانستان ساخته  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  14اجناس/فورمه 
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  معلومات داوطلب هفورم

 41اجناس/فورمه 

 {درج گردد داوطلبیشماره } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 {  درج گردد داوطلب قانونینام }داوطلب:  قانونینام   1.1

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

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

 {درج گرددسال راجسترداوطلب }سال راجستر داوطلب:   1.0

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

 داوطلب باصالحیت ه مورد نمایند معلومات در  1.6

 {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   1.7
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 ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید: کاپی های اصلی اسناد  1.8

  0ه ماااد 2بنااد  و 1بنااد  ایاان فورمااه در مطابقاات بااه 1اساساانامه شاارکت یااا سااند راجسااتر شاارکت مناادرج جاازء  

   داوطلبان؛دستورالعمل برای 

 مطابقات باا بناد  درساند تمایال باه ایجااد شارکت و یاا موافقتناماه شارکت هاای مشاترک شرکت های مشاترک ،  درصورت

 ؛دستورالعمل برای داوطلبان  0ه ماد 1

  نهاااد دولتاای داوطلااب باشااد، سااند تثبیاات اسااتقاللیت مااالی و سااند کااه نشااان دهنااده فعالیاات داوطلااب در درصااورتیکه

 تجارت باشد؛مطابقت با قانون 

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 
 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

 قاارارداد هاااتعااداد }: پاانج سااال اخیاار داوطلااب در اکمااال شااده توسااط  مشااابه ضاامنیاجناااس و خاادمات قاارارداد هااای تعااداد   2.1
 {درج گرددحروف و ارقام 

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

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

جزئیاات اکماال اجنااس مشاابه تحات اکماال را باا تااریخ تخمینای }ساال گذشاته:  14اکمال عمده اجنااس مشاابه در جریاان   2.0
 { تحویلی و اکمال تعهد شده را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

مرباوط هماراه باا اساناد  ساایر معلوماات باانکی یااتفتایش هاای  ضارر یاا راپاور و مفاد حساب بیالنس شیت یاهای مالی یا  راپور  3.1

داده کاااپی  لساات مناادرجات ذیاال را ترتیااب}. دارایاای نقاادی در دسااترسنمایااانگر موجودیاات کااه  اینهااا از ا ترکیباای یاا
 {های آن را ضمیمه کنید

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

 {ه با صالحیت درج گرددنام نمایند}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: 

 

 



32 

 

  کمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم

 20اجناس/ هفورم

شاارطنامه نبایااد شااامل  شاارطنامه میباشااد، امااا هتهیااحااین  تکمیاال نمااودن فورمااه در در یتاادارکات هایاان یادداشاات صاارف جهاات کمااک بااه ادار
 گردد. شده صادر

در صاافحات ذیاال توسااط داوطلااب درج میگااردد جهاات تثبیاات واجااد شاارایط بااودن و اهلیاات داوطلبااان مطااابق مااواد ماارتبط بااه  معلوماتیکااه

 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبان

 {داوطلبی درج گرددشماره } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

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

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

 {، درج گرددشده است آن شرکت های مشترک راجستر کشوریکه در}مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر  1.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  شریک سال راجستر} مشترک: داوطلب یاکشرهر سال راجستر   1.0

 آدرس شااریک شاارکت هااای مشااترک را در}کشااوریکه راجسااتر شااده اساات:  مشااترک در داوطلااب یاکشاار هاارآدرس قااانونی   1.5
 {ه، درج گرددراجستر شد کشوریکه

 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند  1.6

 {                               }نام: 

 {                                   }آدرس: 

              }فکس:  شماره های تلیفون و

 {                              }ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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 {یدئبکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نما}میباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   1.7

 دســتوراالعمل   0ماااده  2و  1بنااد هااای پاااراگراف هااای فااوق، درمطابقاات بااا  1.2ر یااا راجسااتر شاارکت نااامبرده د اساساانامه

 .  برای داوطلبان

 دهناده فعالیات داوطلاب در مطابقات باا اساتقاللیت ماالی و ساند کاه نشاان اوطلاب باشاد، ساند تثبیات نهاد دولتای دصورتیکه  در

 قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم

 43اجناس/ه فورم

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

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

 {درج گرددداوطلبی  شماره} داوطلبی:شماره 

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحهه شمار} حاتصف

 

 {درج گردداداره  نام مکمل}به:
 

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

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

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

مختلف  لغامب ارقام، بیانگر 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  و

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

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

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

دستورالعمل برای   20ماده  2 مطابقت با بند در هاجل تسلیمی آفراز تاریخ  ضرب اال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  24ماده  1 برای میعاد مشخص در بند ما فرآ .5

 قابل قبول بوده میتواند؛باالی ما الزامی و آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاریخ هر داشته و در اعتبار داوطلبان

قرارداد  بموقع اجرای ، بخاطرادقراردمومی شرایط ع 18 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان 00ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 فراهم می نمائیم؛

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

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

دولت  از طرف داوطلباندستورالعمل برای  0 هماد 3مطابقت با بند  ، دراسالمی افغانستان امارت ، تحت قوانینتهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9

 ؛نشده ایم شناختهواجد شرایط  اسالمی افغانستان غیر امارت

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شده قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .14

 

 {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

 { :داوطلبی شماره

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

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

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

 باز یاز روش داوطلب 1041 یاز بابت سال مال یساحو یمطبخ و طعام خانه در چهار الت ضرورت قول اردو ها زاتیقلم ظروف و لوازم تجه 112و تدارک  هیته
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شمار
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منبع

ی 
واحد قیاس

 

 مقدار ضرورت     
قیمت فی    

 واحد
 قیمت مجموعی 

5x6=7 

 خالدابن ولید 124قول اردو 

1 
ه معه رسپوش دارای چهار 2دیگ کالن المونییم  سی 

گرام( 400-کیلو)+74سانتی بوزن  500دسته با قطر 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه و و زن 

2 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم پنج سی 

کیفیت   (  با -گرام+700کیلو )  77چهاردسته  بوزن 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   50 حلقه و و زن 

3 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم چهار سی 

(  با کیفیت -گرام+700کیلو )  70چهاردسته  بوزن 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   50 حلقه و و زن 
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0 
ه معه رسپوش دارای چهارد  دیگ المونییم سه سی 

کیفیت (  با  -گرام گرام+700کیلو )51سته  بوزن 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   50 حلقه و و زن 

5 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم دو سی 

(  با کیفیت طبق مشخصات -گرام+500کیلو )57

 ساخت وطن

   65 حلقه و و زن 

6 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم یک سی 

( با کیفیت طبق -گرام+500(کیلو )0.100)

 وطن. مشخصات ساخت 

   75 حلقه و و زن 

7 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم نیم سی 

( با کیفیت طبق -گرام+500( کیلو ) 4.100)

 مشخصات ساخت وطن

   100 حلقه و و زن 

8 

دیگ کالن المونییم وطتی باکیفیت معه رسپوش 

دهندار بوزن  -کیلو )+45دارای چهار دسته شی 

طبق مشخصات گرام (برای جوش دادن آب 100

 ساخت وطن. 

   0 حلقه و و زن 

9 
مجمه نکیل گرد کالن برای انتقال ظروف عرض محور 

) 5.21آن +0سانتی میی ( با کیفیت طبق -سانتی

 مشخصات. 

   . عدد 

14 
گرام باکیفیت   070خانه یی اصل بوزن  4پطنوس نکیل 

 طبق مشخصات 
   10,000 عدد 

11 
ه آهن چادری از اهن 70سماوار  گیچ با    70چادر لییی

 کیفیت بدون شی  دهن ساخت وطن . 
   0 پایه  

12 

ه آهن چادری ازآهن چادر  500سماوار  گیج در   70لییی

کیلووات  با کیفیت معه شی  دهن 7داخل آبگریم 

یک انچ و دارای دودسته  طبق مشخصات ساخت 

 وطن. 

   0 پایه 

13 
 41گیج به ظرفیت   51تشت آهنچادری از آهنچادر

باکیقیت طبق مشخصات   لییی
   0 عدد 

10 

گیج به   74تشت برنج شویی آهنچادری از آهنچادر 

 10سانتی عمق  10سانتی میی وعرض  5.70طول 

سانتی بشکل بیضوی دو طرف دسته داشته باشد 

 اصل باکیفیت ساخت وطن. 

   60 عدد 
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15 
سانتی  5.70تشت ظرفشویی  کالن بیلری بطول آن 

سانتی وبشکل بیضوی با  10سانتی عمق 10میی عرض

 کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 عدد 

16 
گوشت بری بوزن خالص  یک کیلوگرام ویا+   10-تیر

گرام معه دسته چویر ازآهن سخت باکیفیت طبق 

 مشخصات ساخت وطن. 

   50 عدد 

17 
گرام   100تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن 

 سانتی طبق مشخصات  5.01سانتی ومحور 40قطر 
   0 عدد 

18 
ه بوزن یک کیلو وسه صد   چلوصاف المونییم دو سی 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   60 عدد 

19 
کفگی  کالن المونییم دسته چویر  به طول یک میی 

( گرام طبق مشخصات ساخت 100مکمل بوزن )

 وطن. 

   40 عدد 

24 
  100کفگی  خورد نکیل برای تقسیم نمودن برنج بوزن 

 گرام با کیفیت
   0 عدد 

21 
کفگی  متوسط المونییم دسته چویر مکمل بوزن 

 ( گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن400)
   0 عدد 

22 
( کیلوگرام 5.7آبگردان کالن المونییم بوزن )

(دسته چویر باکیفیت طبق مشخصات -گرام+10)

 ساخت وطن. 

   0 عدد 

23 
( گرام 100آبگردان متوسط المونییم بوزن )

 (دسته چویر طبق مشخصات وطن. -گرام+00)
   40 عدد 

20 
گیج به ظرفیت 70تشت آهنچادری کالن از آهنچادر 

ه به هردوطرف دسته ورکاب دار طبق  510 لییی

 مشخصات ساخت وطن. 

   0 عدد 

25 
مالقه کالن المونییم دسته چویر چکشی  بوزن 

(طبق مشخصات ساخت -گرام+00( گرام )200)

 وطن. 

   50 عدد 

26 
(گرام  000مالقه متوسط المونییم دسته چویر بوزن)

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 70 -یا+
   50 عدد 

27 
ه معه رسپوش و دسته المونیم  1چاییر المونییم  لییی

گرام  باکیفیت طبق 00-کیلوگرام ویا+ 5.500به وزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

   200 عدد 
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28 
ه به وزن  50چاییر المونییم  کیلو گرام ویا + 5.100لییی

 گرام  با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن.   40-
   0 عدد 

29 
گرام    10-کیلو گرام یا +   7.100چاییر المونییم کالن 

 با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   200 عدد 

34 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 71دیگ بخار ) ( لییی

گزام ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای کرنتی خط ساخت وطن. 

   0 حلقه 

31 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 00دیگ بخار ) ( لییی

گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلو گرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   110 حلقه 

32 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 70دیگ بخار ) ( لییی

گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   100 حلقه 

33 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 51دیگ بخار ) ( لییی

گرام( ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   50 حلقه 

30 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته  1دیگ بخار ) ( لییی

گرام(ستندرد کمپتی دارای  10-کیلوگرام ویا)+  1بوزن 

 گرنتی خط ساخت وطن. 

   100 حلقه  

35 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 50دیگ بخار ) ( لییی

گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   80 حلقه  

36 
ه معه دو عدد گیالس نکیل  جک نکیل آبخوری دو لییی

گرام  باکیفیت طبق   00-( گرام یا + 000بوزن )

 مشخصات. 

   500 عدد 

37 
ه نمیر )

( باکیفیت طبق 70چاییر نکیل اصل دو لییی

 مشخصات
   300 عدد 

38 
نکیل اصل  ه ) 0چاییر ( باکیفیت طبق 70لییی

 مشخصات 
   0 عدد 

39 
( گرامه 000کاسه نکیل شوربا خوری متوسط بوزن )

 گرام باکیفیت طبق مشخصات.   00 -ویا + 
   800 عدد 

04 
( گرامه باکیفیت 20قاشق وپنجه نکیل اصل بوزن )

 طبق مشخصات
   5,000 جوره  
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01 
ه پالستییک آب با کیفیت خوب طبق  50ترموز  لییی

 مشخصات
   150 عدد 

ه نکیل اصل بدون شیشه باکیفیت 02    50 عدد  ترموز دو لییی

03 
(گرام باکیفیت 570طعام بخش نکیل اصل بوزن )

 خوب
   0 عدد 

00 
گرامه طبق 700مالقه نکیل اصل سوپ خوری بوزن 

 مشخصات
   80 عدد 

05 
( گرامه 070/0کارد نکیل اصل میوه خوری بوزن )

 طبق مشخصات
   402 عدد 

06 
بدون  ی سبد پالستییک متوسط برای نان خشک روی می 

 گرامه ساخت وطن  540رسپوش بوزن 
   100 عدد 

07 
منقل دو خانه یی ستندرد گازی رویه نکیل عرض 

( سانتی  طبق -+7(سانتی یا )20(سانتی طول )07)

 مشخصات 

   0 پایه  

08 
ه بوزن )70ترموز آب پالستییک ) ( کیلو  7.100( لییی

 گرام باکیفیت طبق مشخصات  10 -گرام ویا + 
   300 عدد 

09 
از آهن با کیفیت  10*10تاوه نان پزی سایز سانتی میی

 میل طبق مشخصات ساخت وطن.  0
   0 عدد 

54 
غوری کالن ناشکن اصل پلو خوری دو نفری  باکیفیت 

 طبق مشخصات
   400 عدد 

51 
قاب اصل ناشکن پلو خوری  یک نفری باکیفیت طبق 

 مشخصات
   300 عدد 

52 
قاب ناشکن سوپ خوری اصل  باکیفیت طبق 

 مشخصات
   250 عدد 

53 
قاب اصل ناشکن )چقر( قورمه خوری باکیفیت طبق 

 مشخصات
   400 عدد 

50 
 متوسط ناشکن چهار کنج باکیفیت طبق 

ی
یتی دای شی 

 مشخصات
   100 عدد 

55 
ه و  50چویک پالستییک زیر ترموز آب  ه  70لییی لییی

 باکیفیت طبق مشخصات
   0 پایه  

56 
دیش  ناشکن سوپ خوری خورد 0متوسط وکالن معه 

 رسپوش باکیفیت طبق مشخصات. 
   20 سیت  
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57 
جک آب خوری ناشکن اصل معه شش عدد گیالس 

لییی باکیفیت طبق  5.1ابخوری حد اقل ظرفیت آب 

 مشخصات

   0 سیت  

58 
آبکشی ناشکن اصل چهار کنج باکیفیت طبق 

 مشخصات
   50 عدد 

59 
گیالس چایخوری متوسط ناشکن اصل دسته دار 

 باکیفیت طبق مشخصات
   6,000 عدد 

64 
کاسه ناشکن شوربا خوری متوسط باکیفیت طبق 

 مشخصات
   200 عدد 

61 
( سانتی باکیفیت 07*00دست پاک نخی به سایز )

 طبق مشخصات
   398 تخته  

62 
کارد ترکاری بری دسته چویر  کالن باکیفیت طبق 

 مشخصات ساخت وطن. 
   120 عدد 

 سخت   63
ی
کارد گوشت بری  دسته چویر از آهن کمای

 کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   70 عدد 

خوان پالستییک دبل اصل به عرض  60 سانتی  5.70دسیی
 میل  باکیفیت طبق مشخصات.  5.0میی ضخامت 

   1,300 میی  

ه رسپوش دار اصل دسته دار  51سطل المونییم  65 لییی
 میل باکیفیت ساخت وطن.  0از سیخ 

   0 عدد 

ه معه  500سطل کالن پالستییک اشغال اصل  66 لییی
 رسپوش تایر دارباکیفیت طبق مشخصات. 

   40 عدد 

   0 عدد  کرایی تخم پزی متوسط المونییم باکیفیت سایزکالن  67

68 
 10سانتی ارتفاع  20*20اجاق مکمل گازی به سایز 

 طبق مشخصات ساخت 
ی
سانتی دارای رس یک چودی

 وطن. 

   0 پایه 

69 
رسیک 20*  20اجاق گازی کالن به سایز  سانتی میی

 ارتفاع 
ی
باکیفیت طبق مشخصات  10چودی سانتی میی

 ساخت وطن. 

   40 پایه 

74 
 باکیفیت وطتی ابعاد ان طول 0اجاق گازی

ی
شعله ی

+40سانتی وارتفاع02وعرض سانتی طبق  0-سانتی میی
 مشخصات ساخت وطن

   0 پایه  

71 
اجاق گازی چهارشعله یی باکیفیت ابعاد آن طول 

وارتفاع 05وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی
 باکیفیت ساخت وطن. 

   0 پایه 



01 

 

72 
 به سایز 

ی
سانتی 10در  10اجاق گازی کالن چودی

استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

   0 پایه  

 از آهن چادر  73
ی
عرض  5.70گیج بلندی   51کثافت دای

 دسته و رسپوش.  7سانتی معه  20
   0 عدد 

70 
 51گیچ به ظرفیت   70سطل آهنچادری از آهنچادر 

ه معه دسته اهتی  میل باکیفیت خوب ساخت  0لییی
 وطن. 

   0 عدد 

75 
ساتول گوشت بری کالن دسته چویر ازآهن سخت 

گرام  باکیفیت طبق   40-گرام ویا+   5.100بوزن 
 مشخصات ساخت وطن. 

   20 عدد 

  اصل معه تابه با کیفیت بدون   76
ی
بالون گاز پنج کیلو ی

 گاز استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات. 
   30 عدد 

  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز  77
ی
بالون گاز ده کیلو ی

 استندرد کمپتی 
   50 عدد 

  اصل با کیفیت بدون گاز  78
ی
بالون گاز چهل کیلو ی

 استندرد کمپتی 
   320 عدد 

79 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 

ه بوزن )100دهن یک انچ )  -( کیلوگرام ویا+ 54( لییی
 گرام  باکیفیت طبق مشخصات.   700

   10 پایه 

84 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 

ه بوزن )5000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 74( لییی
 گرام  باکیفیت طبق مشخصات. 000 -

   10 پایه 

81 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 

ه بوزن )7000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 47( لییی
 ق مشخصات. گرام  باکیفیت طب  400 -

   8 پایه 

82 

 5.10کراچی چهار تایره وطتی با کیفیت به طول 
سانتی میی تایر وتیوب  5.70سانتی میی وعرض 

(باکیفیت اندازه دسته یک  بادی)هوا استندرد کمپتی
گیچ طبق مشخصات ساخت   70انچ و از آهنچادر 

 وطن. 

   11 عراده  

83 
کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با تایر وتیوپ با  

انچ دارای ویل با کیفیت  5.1کیفیت دسته از نل 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 عراده 

80 

ه  دایروی  510گیچ   74آب دان آب آهن چادری  لییی
سانتی میی  5.00سانتی میی و محور  510به ارتفاع 

شی  دهن دار باکیفیت طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

   0 عدد 
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ه اصل معه رسپوش باکیفیت  20سطل پالستییک  85 لییی
 طبق مشخصات 

   20 عدد 

کیلویی باکیفیت طبق   500ترازوی اساس کمپیوتری  86
 مشخصات 

ان   ی    3 می 

ان  کیلویی چنگک دار با کیفیت  510ترازوی  87 ی    0 می 

یک از   10ترازوی  88   70گرام ایل   10کیلویی معه اوزان میی
 کیلو با کیفیت طبق مشخصات

ان  ی    5 می 

ان  کیلویی کمپیوتری اصل باکیفیت  710ترازوی  89 ی    0 می 

چنگک گوشت قصایر متوسط بوزن یک کیلوباکیفیت  94
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 عدد 

گیلو    5.700هاونگ نکیل کوچک معه دسته بوزن  91
 گرام باکیفیت طبق مشخصات

   0 عدد 

92 
 به سایز ارتفاع 

ی
سانتی 1-+  500یخچال دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی  17ضخامت  11عرض 
استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات 040  لییی

   5 پایه  

93 
 به سایز ارتفاع 

ی
طول  00عرض  17فریزر دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی استندرد کمپتی طبق  552
 مشخصات

   6 پایه 

90 
( سانتی با  20*20دیگدان  مکمل گازی به سایز )

 ارتفاع 
ی
سانتی میی 10کیفیت اصل دارای رس یک چودی
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 پایه  

95 
پطنوس نکیل اصل چایخوری سایز کالن عرض 

) 10سانتی وطول 00 +7سانتی گیلو    5.0( بوزن -سانتی
 گرام طبق مشخصات

   30 عدد 

96 
چوب شکتی به وزن خالص  کیلوگرام ازآهن   7.100تیر

سخت معه دسته چویر طبق مشخصات ساخت 
 وطن.  

   0 عدد 

97 
 پلو پزی معه رسپوش آهن 

ی
ه چودی دیگ هشت  سی 

سانتی  5.71گرام( قطر 000-کیلو)+  72چادری بوزن 
 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه  

98 
 پلوپزی معه رسپوش آهن 

ی
ه چودی دیگ پنج سی 

گرام( طبق مشخصات 000-کیلو)+  74چادری بوزن 
 ساخت وطن. 

   0 حلقه  
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99 
 پلو پزی معه رسپوش آهن 

ی
ه چودی دیگ هفت  سی 

سانتی  5.71گرام( قطر 000-کیلو)+71چادری بوزن 
 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه 

ه چای بدون شیشه به وزن) 144 (  5.200ترموز سه لییی
 کیلوگرام باکیفیت طبق مشخصات. 

   30 عدد 

ه  50طعام بر المونییم دسته دار معه رسپوش  141 لییی
 اصل و باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 عدد 

نفری با   57سیت مکمل ظروف طعام خوری  چیتی  142
 طبق مشخصات 540کیفیت

ی
 تکه ی

   0 سیت  

ی کوفته کشی دستی کالن  143 انج ستندرد کمپتی  07ماشی 
 طبق مشخصات 

   0 پایه  

 پنج خانه یی ناشکن برای میوه خشک  140
ی
میوه دای

 متوسط باکیفیت طبق مشخصات. 
   50 عدد 

   0 عدد  آفتابه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب  145

   0 عدد  مشخصاتولت اصل  باکیفیت طبق  770آبگریم  146

   2,000 میی   پیپ آب پالستییک اصل یک انچ باکیفیت  147

کیلوگرام ازفوالد سخت معه   1مارتول بوزن خالص  148
 دسته چویر ساخت وطن.  

   0 عدد 

تکه یی چیتی اصل  52سیت چایخوری مکمل   149
 باکیفیت 

   0 سیت  

 01نفری  50سیت مکمل ظروف طعام خوری چیتی  114
 تکه یی باکیفیت 

   0 سیت  

111 ( 
ی
( مکمل KW16ولت010داش چهار تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات 
   0 پایه  

112 ( 
ی
( مکمل KW32ولت010داش هشت تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات
   0 پایه  
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 البدر524قول اردو 

1 
ه معه رسپوش دارای چهار 2دیگ کالن المونییم  سی 

گرام( 400-کیلو)+74سانتی بوزن  500دسته با قطر 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه و و زن 

2 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم پنج سی 

با کیفیت  ( -گرام+700کیلو )  77چهاردسته  بوزن 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   66 حلقه و و زن 

3 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم چهار سی 

(  با کیفیت -گرام+700کیلو )  70چهاردسته  بوزن 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   64 حلقه و و زن 

0 
ه معه رسپوش دارای چهارد  دیگ المونییم سه سی 

با کیفیت (  -گرام گرام+700کیلو )51سته  بوزن 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   146 حلقه و و زن 

5 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم دو سی 

(  با کیفیت طبق مشخصات -گرام+500کیلو )57
 ساخت وطن

   218 حلقه و و زن 

6 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم یک سی 

( با کیفیت طبق -گرام+500(کیلو )0.100)
 ساخت وطن. مشخصات 

   400 حلقه و و زن 

7 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم نیم سی 

( با کیفیت طبق -گرام+500( کیلو ) 4.100)
 مشخصات ساخت وطن

   400 حلقه و و زن 

8 

دیگ کالن المونییم وطتی باکیفیت معه رسپوش 
دهندار بوزن  -کیلو )+45دارای چهار دسته شی 

دادن آب طبق مشخصات گرام (برای جوش 100
 ساخت وطن. 

   0 حلقه و و زن 

9 
مجمه نکیل گرد کالن برای انتقال ظروف عرض محور 

) 5.21آن +0سانتی میی ( با کیفیت طبق -سانتی
 مشخصات. 

   4 عدد 

گرام باکیفیت   070خانه یی اصل بوزن  4پطنوس نکیل  14
 طبق مشخصات 

   9,845 عدد 

ه آهن چادری 70سماوار  11 گیچ با    70از اهن چادر لییی
 کیفیت بدون شی  دهن ساخت وطن . 

   0 پایه  

ه آهن چادری ازآهن چادر  500سماوار  12 گیج در   70لییی
کیلووات  با کیفیت معه شی  دهن 7داخل آبگریم 

   0 پایه 
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یک انچ و دارای دودسته  طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

 41گیج به ظرفیت   51تشت آهنچادری از آهنچادر 13
باکیقیت طبق مشخصات   لییی

   4 عدد 

10 

گیج به   74رنج شویی آهنچادری از آهنچادر تشت ب
 10سانتی عمق  10سانتی میی وعرض  5.70طول 

سانتی بشکل بیضوی دو طرف دسته داشته باشد 
 اصل باکیفیت ساخت وطن. 

   46 عدد 

15 
سانتی  5.70تشت ظرفشویی  کالن بیلری بطول آن 

سانتی وبشکل بیضوی با  10سانتی عمق 10میی عرض
 وطن. کیفیت طبق مشخصات ساخت 

   4 عدد 

16 
گوشت بری بوزن خالص  یک کیلوگرام ویا+   10-تیر

گرام معه دسته چویر ازآهن سخت باکیفیت طبق 
 مشخصات ساخت وطن. 

   50 عدد 

گرام   100تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن  17
 سانتی طبق مشخصات  5.01سانتی ومحور 40قطر 

   4 عدد 

ه بوزن یک کیلو وسه صد  چلوصا 18 ف المونییم دو سی 
 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

   128 عدد 

19 
کفگی  کالن المونییم دسته چویر  به طول یک میی 

( گرام طبق مشخصات ساخت 100مکمل بوزن )
 وطن. 

   40 عدد 

  100خورد نکیل برای تقسیم نمودن برنج بوزن  کفگی   24
 گرام با کیفیت

   40 عدد 

کفگی  متوسط المونییم دسته چویر مکمل بوزن  21
 ( گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن400)

   40 عدد 

22 
( کیلوگرام 5.7آبگردان کالن المونییم بوزن )

(دسته چویر باکیفیت طبق مشخصات -گرام+10)
 ساخت وطن. 

   54 عدد 

( گرام 100آبگردان متوسط المونییم بوزن ) 23
 (دسته چویر طبق مشخصات وطن. -گرام+00)

   40 عدد 

20 
گیج به ظرفیت 70تشت آهنچادری کالن از آهنچادر 

ه به هردوطرف دسته ورکاب دار طبق  510 لییی
 مشخصات ساخت وطن. 

   4 عدد 

25 
 مالقه کالن المونییم دسته چویر چکشی  بوزن

(طبق مشخصات ساخت -گرام+00( گرام )200)
 وطن. 

   30 عدد 

(گرام  000مالقه متوسط المونییم دسته چویر بوزن) 26
 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 70 -یا+

   0 عدد 
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27 
ه معه رسپوش و دسته المونیم  1چاییر المونییم  لییی

گرام  باکیفیت طبق 00-کیلوگرام ویا+ 5.500به وزن 
 مشخصات ساخت وطن. 

   244 عدد 

ه به وزن  50چاییر المونییم  28 کیلو گرام ویا + 5.100لییی
 گرام  با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن.   40-

   200 عدد 

گرام    10-کیلو گرام یا +   7.100چاییر المونییم کالن  29
 با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 عدد 

34 
ه با 71دیگ بخار ) فیوز 0 واشل 0 رسپوش ( لییی
گزام ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای کرنتی خط ساخت وطن. 

   0 حلقه 

31 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 00دیگ بخار ) ( لییی
گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلو گرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   250 حلقه 

32 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ( 70دیگ بخار ) لییی
گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   199 حلقه 

33 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 51دیگ بخار ) ( لییی
گرام( ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   300 حلقه 

30 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته  1بخار )دیگ  ( لییی
گرام(ستندرد کمپتی دارای  10-کیلوگرام ویا)+  1بوزن 

 گرنتی خط ساخت وطن. 

   0 حلقه  

35 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 50دیگ بخار ) ( لییی
گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   0 حلقه  

36 
ه معه دو عدد گیالس نکیل  جک نکیل آبخوری دو لییی

گرام  باکیفیت طبق   00-( گرام یا + 000بوزن )
 مشخصات. 

   991 عدد 

ه نمیر ) 37
( باکیفیت طبق 70چاییر نکیل اصل دو لییی

 مشخصات
   0 عدد 

نکیل اصل  38 ه ) 0چاییر ( باکیفیت طبق 70لییی
 مشخصات 

   500 عدد 

( گرامه 000شوربا خوری متوسط بوزن )کاسه نکیل  39
 گرام باکیفیت طبق مشخصات.   00 -ویا + 

   800 عدد 

( گرامه باکیفیت 20قاشق وپنجه نکیل اصل بوزن ) 04
 طبق مشخصات

   4,949 جوره  
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ه پالستییک آب با کیفیت خوب طبق  50ترموز  01 لییی
 مشخصات

   150 عدد 

ه نکیل اصل بدون  02    0 عدد  شیشه باکیفیتترموز دو لییی

(گرام باکیفیت 570طعام بخش نکیل اصل بوزن ) 03
 خوب

   0 عدد 

گرامه طبق 700مالقه نکیل اصل سوپ خوری بوزن  00
 مشخصات

   78 عدد 

( گرامه 070/0کارد نکیل اصل میوه خوری بوزن ) 05
 طبق مشخصات

   400 عدد 

ی سبد پالستییک متوسط برای نان خشک روی  06 بدون می 
 گرامه ساخت وطن  540رسپوش بوزن 

   0 عدد 

07 
منقل دو خانه یی ستندرد گازی رویه نکیل عرض 

( سانتی  طبق -+7(سانتی یا )20(سانتی طول )07)
 مشخصات 

   0 پایه  

ه بوزن )70ترموز آب پالستییک ) 08 ( کیلو  7.100( لییی
 گرام باکیفیت طبق مشخصات  10 -گرام ویا + 

   493 عدد 

از آهن با کیفیت  10*10تاوه نان پزی سایز 09 سانتی میی
 میل طبق مشخصات ساخت وطن.  0

   0 عدد 

غوری کالن ناشکن اصل پلو خوری دو نفری  باکیفیت  54
 طبق مشخصات

   200 عدد 

قاب اصل ناشکن پلو خوری  یک نفری باکیفیت طبق  51
 مشخصات

   300 عدد 

باکیفیت طبق قاب ناشکن سوپ خوری اصل   52
 مشخصات

   0 عدد 

قاب اصل ناشکن )چقر( قورمه خوری باکیفیت طبق  53
 مشخصات

   300 عدد 

 متوسط ناشکن چهار کنج باکیفیت طبق  50
ی
یتی دای شی 
 مشخصات

   0 عدد 

ه و  50چویک پالستییک زیر ترموز آب  55 ه  70لییی لییی
 باکیفیت طبق مشخصات

   380 پایه  

سوپ خوری خورد 0متوسط وکالن معه دیش  ناشکن  56
 رسپوش باکیفیت طبق مشخصات. 

   0 سیت  

57 
جک آب خوری ناشکن اصل معه شش عدد گیالس 

لییی باکیفیت طبق  5.1ابخوری حد اقل ظرفیت آب 
 مشخصات

   0 سیت  
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آبکشی ناشکن اصل چهار کنج باکیفیت طبق  58
 مشخصات

   50 عدد 

ناشکن اصل دسته دار گیالس چایخوری متوسط  59
 باکیفیت طبق مشخصات

   0 عدد 

کاسه ناشکن شوربا خوری متوسط باکیفیت طبق  64
 مشخصات

   0 عدد 

( سانتی باکیفیت 07*00دست پاک نخی به سایز ) 61
 طبق مشخصات

   0 تخته  

کارد ترکاری بری دسته چویر  کالن باکیفیت طبق  62
 مشخصات ساخت وطن. 

   149 عدد 

 سخت   63
ی
کارد گوشت بری  دسته چویر از آهن کمای

 کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   70 عدد 

خوان پالستییک دبل اصل به عرض  60 سانتی  5.70دسیی
 میل  باکیفیت طبق مشخصات.  5.0میی ضخامت 

   1,300 میی  

ه رسپوش دار اصل دسته دار  51سطل المونییم  65 لییی
 میل باکیفیت ساخت وطن.  0از سیخ 

   0 عدد 

ه معه  500سطل کالن پالستییک اشغال اصل  66 لییی
 رسپوش تایر دارباکیفیت طبق مشخصات. 

   0 عدد 

   0 عدد  کرایی تخم پزی متوسط المونییم باکیفیت سایزکالن  67

68 
 10سانتی ارتفاع  20*20سایز  اجاق مکمل گازی به

 طبق مشخصات ساخت 
ی
سانتی دارای رس یک چودی

 وطن. 

   0 پایه 

69 
رسیک 20*  20اجاق گازی کالن به سایز  سانتی میی

 ارتفاع 
ی
باکیفیت طبق مشخصات  10چودی سانتی میی

 ساخت وطن. 

   28 پایه 

74 
 باکیفیت وطتی ابعاد ان طول 0اجاق گازی

ی
شعله ی

+40وارتفاعسانتی 02وعرض سانتی طبق  0-سانتی میی
 مشخصات ساخت وطن

   28 پایه  

71 
اجاق گازی چهارشعله یی باکیفیت ابعاد آن طول 

وارتفاع 05وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی
 باکیفیت ساخت وطن. 

   10 پایه 

72 
 به سایز 

ی
سانتی 10در  10اجاق گازی کالن چودی

مشخصات ساخت استندرد کمپتی باکیفیت طبق 
 وطن. 

   18 پایه  

 از آهن چادر  73
ی
عرض  5.70گیج بلندی   51کثافت دای

 دسته و رسپوش.  7سانتی معه  20
   0 عدد 
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70 
 51گیچ به ظرفیت   70سطل آهنچادری از آهنچادر 

ه معه دسته اهتی  میل باکیفیت خوب ساخت  0لییی
 وطن. 

   131 عدد 

75 
ازآهن سخت ساتول گوشت بری کالن دسته چویر 

گرام  باکیفیت طبق   40-گرام ویا+   5.100بوزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

   20 عدد 

76 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون  

ی
بالون گاز پنج کیلو ی

 گاز استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات. 
   30 عدد 

77 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز ده کیلو ی

 استندرد کمپتی 
   45 عدد 

78 
  اصل با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز چهل کیلو ی

 استندرد کمپتی 
   306 عدد 

79 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 

ه بوزن )100دهن یک انچ )  -( کیلوگرام ویا+ 54( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات.   700

   9 پایه 

84 
ه پالستییک آب دو پوشه   ی  کپسول مانند معه شذخی 

ه بوزن )5000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 74( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات. 000 -

   9 پایه 

81 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 

ه بوزن )7000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 47( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات.   400 -

   8 پایه 

82 

 5.10کراچی چهار تایره وطتی با کیفیت به طول 

سانتی میی تایر وتیوب  5.70سانتی میی وعرض 

(باکیفیت اندازه دسته یک  بادی)هوا استندرد کمپتی

گیچ طبق مشخصات ساخت   70انچ و از آهنچادر 

 وطن. 

   15 عراده  

83 
کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با تایر وتیوپ با  

انچ دارای ویل با کیفیت  5.1از نل کیفیت دسته 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   72 عراده 

80 

ه  دایروی  510گیچ   74آب دان آب آهن چادری  لییی

سانتی میی  5.00سانتی میی و محور  510به ارتفاع 

شی  دهن دار باکیفیت طبق مشخصات ساخت 

 وطن. 

   0 عدد 
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ه اصل معه رسپوش باکیفیت  20سطل پالستییک  85 لییی
 طبق مشخصات 

   0 عدد 

کیلویی باکیفیت طبق   500ترازوی اساس کمپیوتری  86
 مشخصات 

ان   ی    0 می 

ان  کیلویی چنگک دار با کیفیت  510ترازوی  87 ی    0 می 

یک از   10ترازوی  88   70گرام ایل   10کیلویی معه اوزان میی
 مشخصات کیلو با کیفیت طبق

ان  ی    5 می 

ان  کیلویی کمپیوتری اصل باکیفیت  710ترازوی  89 ی    0 می 

چنگک گوشت قصایر متوسط بوزن یک کیلوباکیفیت  94
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 عدد 

گیلو    5.700هاونگ نکیل کوچک معه دسته بوزن  91
 گرام باکیفیت طبق مشخصات

   8 عدد 

92 
 به 

ی
سانتی 1-+  500سایز ارتفاع یخچال دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی  17ضخامت  11عرض 
استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات 040  لییی

   5 پایه  

93 
 به سایز ارتفاع 

ی
طول  00عرض  17فریزر دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی استندرد کمپتی طبق  552
 مشخصات

   3 پایه 

90 
( سانتی با  20*20گازی به سایز )دیگدان  مکمل  

 ارتفاع 
ی
سانتی میی 10کیفیت اصل دارای رس یک چودی
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 پایه  

95 
پطنوس نکیل اصل چایخوری سایز کالن عرض 

) 10سانتی وطول 00 +7سانتی گیلو    5.0( بوزن -سانتی
 گرام طبق مشخصات

   29 عدد 

96 
چوب شکتی به وزن خالص  کیلوگرام ازآهن   7.100تیر

سخت معه دسته چویر طبق مشخصات ساخت 
 وطن.  

   0 عدد 

97 
 پلو پزی معه رسپوش آهن 

ی
ه چودی دیگ هشت  سی 

سانتی  5.71گرام( قطر 000-کیلو)+  72چادری بوزن 
 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه  

98 
 پلوپزی معه 

ی
ه چودی رسپوش آهن دیگ پنج سی 

گرام( طبق مشخصات 000-کیلو)+  74چادری بوزن 

 ساخت وطن. 

   0 حلقه  
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99 
 پلو پزی معه رسپوش آهن 

ی
ه چودی دیگ هفت  سی 

سانتی  5.71گرام( قطر 000-کیلو)+71چادری بوزن 

 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه 

144 
ه چای بدون شیشه به وزن) (  5.200ترموز سه لییی

 باکیفیت طبق مشخصات. کیلوگرام 
   30 عدد 

141 
ه  50طعام بر المونییم دسته دار معه رسپوش  لییی

 اصل و باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   0 عدد 

142 
نفری با   57سیت مکمل ظروف طعام خوری  چیتی 

 طبق مشخصات 540کیفیت
ی
 تکه ی

   2 سیت  

143 
ی کوفته کشی دستی کالن  انج ستندرد کمپتی  07ماشی 

 طبق مشخصات 
   0 پایه  

140 
 پنج خانه یی ناشکن برای میوه خشک 

ی
میوه دای

 متوسط باکیفیت طبق مشخصات. 
   0 عدد 

   0 عدد  آفتابه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب  145

   0 عدد  ولت اصل  باکیفیت طبق مشخصات 770آبگریم  146

   1,500 میی   پیپ آب پالستییک اصل یک انچ باکیفیت  147

148 
کیلوگرام ازفوالد سخت معه   1مارتول بوزن خالص 

 دسته چویر ساخت وطن.  
   0 عدد 

149 
تکه یی چیتی اصل  52سیت چایخوری مکمل  

 باکیفیت 
   0 سیت  

114 
 01نفری  50سیت مکمل ظروف طعام خوری چیتی 

 تکه یی باکیفیت 
   0 سیت  

111 
( 
ی
( مکمل KW16ولت010داش چهار تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات 
   0 پایه  

112 
( 
ی
( مکمل KW32ولت010داش هشت تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات
  م. پایه  

  البدر 245قول اردو  میزان عمومی
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 عمری 172قول اردو 

1 
ه معه رسپوش دارای چهار 2دیگ کالن المونییم  سی 

گرام( 400-کیلو)+74سانتی بوزن  500دسته با قطر 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه و و زن 

2 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم پنج سی 

 (  با کیفیت-گرام+700کیلو )  77چهاردسته  بوزن 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   100 حلقه و و زن 

3 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم چهار سی 

(  با کیفیت -گرام+700کیلو )  70چهاردسته  بوزن 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   158 حلقه و و زن 

0 
ه معه رسپوش دارای چهارد  دیگ المونییم سه سی 

کیفیت (  با  -گرام گرام+700کیلو )51سته  بوزن 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   177 حلقه و و زن 

5 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم دو سی 

(  با کیفیت طبق مشخصات -گرام+500کیلو )57

 ساخت وطن

   150 حلقه و و زن 

6 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم یک سی 

( با کیفیت طبق -گرام+500(کیلو )0.100)

 وطن.  مشخصات ساخت

   100 حلقه و و زن 

7 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم نیم سی 

( با کیفیت طبق -گرام+500( کیلو ) 4.100)

 مشخصات ساخت وطن

   50 حلقه و و زن 

8 

دیگ کالن المونییم وطتی باکیفیت معه رسپوش 

دهندار بوزن  -کیلو )+45دارای چهار دسته شی 

طبق مشخصات  گرام (برای جوش دادن آب100

 ساخت وطن. 

   0 حلقه و و زن 

9 
مجمه نکیل گرد کالن برای انتقال ظروف عرض محور 

) 5.21آن +0سانتی میی ( با کیفیت طبق -سانتی

 مشخصات. 

   0 عدد 

14 
گرام باکیفیت   070خانه یی اصل بوزن  4پطنوس نکیل 

 طبق مشخصات 
   16,000 عدد 
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11 
ه آهن چادری از  70سماوار  گیچ با    70اهن چادرلییی

 کیفیت بدون شی  دهن ساخت وطن . 
   0 پایه  

12 

ه آهن چادری ازآهن چادر  500سماوار  گیج در   70لییی

کیلووات  با کیفیت معه شی  دهن 7داخل آبگریم 

یک انچ و دارای دودسته  طبق مشخصات ساخت 

 وطن. 

   20 پایه 

13 
 41گیج به ظرفیت   51تشت آهنچادری از آهنچادر

باکیقیت طبق مشخصات   لییی
   30 عدد 

10 

گیج به   74تشت برنج شویی آهنچادری از آهنچادر 

 10سانتی عمق  10سانتی میی وعرض  5.70طول 

سانتی بشکل بیضوی دو طرف دسته داشته باشد 

 اصل باکیفیت ساخت وطن. 

   60 عدد 

15 
سانتی  5.70کالن بیلری بطول آن تشت ظرفشویی   

سانتی وبشکل بیضوی با  10سانتی عمق 10میی عرض

 کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

   30 عدد 

16 
گوشت بری بوزن خالص  یک کیلوگرام ویا+   10-تیر

گرام معه دسته چویر ازآهن سخت باکیفیت طبق 

 مشخصات ساخت وطن. 

   10 عدد 

17 
گرام   100تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن 

 سانتی طبق مشخصات  5.01سانتی ومحور 40قطر 
   0 عدد 

18 
ه بوزن یک کیلو وسه صد   چلوصاف المونییم دو سی 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   100 عدد 

19 
کفگی  کالن المونییم دسته چویر  به طول یک میی 

طبق مشخصات ساخت ( گرام 100مکمل بوزن )

 وطن. 

   40 عدد 

24 
  100کفگی  خورد نکیل برای تقسیم نمودن برنج بوزن 

 گرام با کیفیت
   0 عدد 

21 
کفگی  متوسط المونییم دسته چویر مکمل بوزن 

 ( گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن400)
   40 عدد 

22 
( کیلوگرام 5.7آبگردان کالن المونییم بوزن )

(دسته چویر باکیفیت طبق مشخصات -گرام+10)

 ساخت وطن. 

   0 عدد 
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23 
( گرام 100آبگردان متوسط المونییم بوزن )

 (دسته چویر طبق مشخصات وطن. -گرام+00)
   31 عدد 

20 
گیج به ظرفیت 70تشت آهنچادری کالن از آهنچادر 

ه به هردوطرف دسته ورکاب دار طبق  510 لییی

 مشخصات ساخت وطن. 

   0 عدد 

25 
مالقه کالن المونییم دسته چویر چکشی  بوزن 

(طبق مشخصات ساخت -گرام+00( گرام )200)

 وطن. 

   40 عدد 

26 
(گرام  000مالقه متوسط المونییم دسته چویر بوزن)

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 70 -یا+
   40 عدد 

27 
ه معه رسپوش و دسته المونیم  1چاییر المونییم  لییی

گرام  باکیفیت طبق 00-کیلوگرام ویا+ 5.500به وزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

   80 عدد 

28 
ه به وزن  50چاییر المونییم  کیلو گرام ویا + 5.100لییی

 گرام  با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن.   40-
   100 عدد 

29 
گرام    10-کیلو گرام یا +   7.100چاییر المونییم کالن 

 ساخت وطن. با کیفیت طبق مشخصات 
   0 عدد 

34 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 71دیگ بخار ) ( لییی

گزام ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای کرنتی خط ساخت وطن. 

   60 حلقه 

31 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 00دیگ بخار ) ( لییی

گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلو گرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 گرنتی خط ساخت وطن. دارای  

   100 حلقه 

32 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 70دیگ بخار ) ( لییی

گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   75 حلقه 

33 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 51دیگ بخار ) ( لییی

کمپتی گرام( ستندرد  10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   80 حلقه 

30 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته  1دیگ بخار ) ( لییی

گرام(ستندرد کمپتی دارای  10-کیلوگرام ویا)+  1بوزن 

 گرنتی خط ساخت وطن. 

   30 حلقه  
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35 
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش 50دیگ بخار ) ( لییی

گرام(ستندرد کمپتی 10-ویا)+کیلوگرام   1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

   95 حلقه  

36 
ه معه دو عدد گیالس نکیل  جک نکیل آبخوری دو لییی

گرام  باکیفیت طبق   00-( گرام یا + 000بوزن )

 مشخصات. 

   800 عدد 

37 
ه نمیر )

( باکیفیت طبق 70چاییر نکیل اصل دو لییی

 مشخصات
   400 عدد 

38 
نکیل اصل  ه ) 0چاییر ( باکیفیت طبق 70لییی

 مشخصات 
   400 عدد 

39 
( گرامه 000کاسه نکیل شوربا خوری متوسط بوزن )

 گرام باکیفیت طبق مشخصات.   00 -ویا + 
   1,000 عدد 

04 
( گرامه باکیفیت 20قاشق وپنجه نکیل اصل بوزن )

 طبق مشخصات
   7,000 جوره  

01 
ه پالستییک 50ترموز   آب با کیفیت خوب طبق لییی

 مشخصات
   0 عدد 

ه نکیل اصل بدون شیشه باکیفیت 02    60 عدد  ترموز دو لییی

03 
(گرام باکیفیت 570طعام بخش نکیل اصل بوزن )

 خوب
   100 عدد 

00 
گرامه طبق 700مالقه نکیل اصل سوپ خوری بوزن 

 مشخصات
   100 عدد 

05 
( گرامه 070/0)کارد نکیل اصل میوه خوری بوزن 

 طبق مشخصات
   300 عدد 

06 
بدون  ی سبد پالستییک متوسط برای نان خشک روی می 

 گرامه ساخت وطن  540رسپوش بوزن 
   800 عدد 

07 
منقل دو خانه یی ستندرد گازی رویه نکیل عرض 

( سانتی  طبق -+7(سانتی یا )20(سانتی طول )07)

 مشخصات 

   0 پایه  

08 
ه بوزن )70)ترموز آب پالستییک  ( کیلو  7.100( لییی

 گرام باکیفیت طبق مشخصات  10 -گرام ویا + 
   500 عدد 

09 
از آهن با کیفیت  10*10تاوه نان پزی سایز سانتی میی

 میل طبق مشخصات ساخت وطن.  0
   0 عدد 
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54 
غوری کالن ناشکن اصل پلو خوری دو نفری  باکیفیت 

 طبق مشخصات
   400 عدد 

51 
ناشکن پلو خوری  یک نفری باکیفیت طبق قاب اصل 

 مشخصات
   400 عدد 

52 
قاب ناشکن سوپ خوری اصل  باکیفیت طبق 

 مشخصات
   500 عدد 

53 
قاب اصل ناشکن )چقر( قورمه خوری باکیفیت طبق 

 مشخصات
   400 عدد 

50 
 متوسط ناشکن چهار کنج باکیفیت طبق 

ی
یتی دای شی 

 مشخصات
   0 عدد 

55 
ه و  50پالستییک زیر ترموز آب چویک  ه  70لییی لییی

 باکیفیت طبق مشخصات
   0 پایه  

56 
دیش  ناشکن سوپ خوری خورد 0متوسط وکالن معه 

 رسپوش باکیفیت طبق مشخصات. 
   0 سیت  

57 
جک آب خوری ناشکن اصل معه شش عدد گیالس 

لییی باکیفیت طبق  5.1ابخوری حد اقل ظرفیت آب 

 مشخصات

   30 سیت  

58 
آبکشی ناشکن اصل چهار کنج باکیفیت طبق 

 مشخصات
   40 عدد 

59 
گیالس چایخوری متوسط ناشکن اصل دسته دار 

 باکیفیت طبق مشخصات
   13,000 عدد 

64 
کاسه ناشکن شوربا خوری متوسط باکیفیت طبق 

 مشخصات
   150 عدد 

61 
( سانتی باکیفیت 07*00دست پاک نخی به سایز )

 طبق مشخصات
   0 تخته  

62 
کارد ترکاری بری دسته چویر  کالن باکیفیت طبق 

 مشخصات ساخت وطن. 
   100 عدد 

63 
 سخت  

ی
کارد گوشت بری  دسته چویر از آهن کمای

 کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   80 عدد 

60 
خوان پالستییک دبل اصل به عرض  سانتی  5.70دسیی

 مشخصات. میل  باکیفیت طبق  5.0میی ضخامت 
   2,000 میی  

65 
ه رسپوش دار اصل دسته دار  51سطل المونییم  لییی

 میل باکیفیت ساخت وطن.  0از سیخ 
   40 عدد 
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66 
ه معه  500سطل کالن پالستییک اشغال اصل  لییی

 رسپوش تایر دارباکیفیت طبق مشخصات. 
   40 عدد 

   0 عدد  کرایی تخم پزی متوسط المونییم باکیفیت سایزکالن  67

68 
 10سانتی ارتفاع  20*20اجاق مکمل گازی به سایز 

 طبق مشخصات ساخت 
ی
سانتی دارای رس یک چودی

 وطن. 

   0 پایه 

69 
رسیک 20*  20اجاق گازی کالن به سایز  سانتی میی

 ارتفاع 
ی
باکیفیت طبق مشخصات  10چودی سانتی میی

 ساخت وطن. 

   10 پایه 

74 
 باکیفیت 0اجاق گازی

ی
وطتی ابعاد ان طول شعله ی

+40سانتی وارتفاع02وعرض سانتی طبق  0-سانتی میی

 مشخصات ساخت وطن

   40 پایه  

71 
اجاق گازی چهارشعله یی باکیفیت ابعاد آن طول 

وارتفاع 05وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی

 باکیفیت ساخت وطن. 

   0 پایه 

72 
 به سایز 

ی
سانتی 10در  10اجاق گازی کالن چودی

استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات ساخت 

 وطن. 

   0 پایه  

73 
 از آهن چادر 

ی
عرض  5.70گیج بلندی   51کثافت دای

 دسته و رسپوش.  7سانتی معه  20
   0 عدد 

70 
 51گیچ به ظرفیت   70سطل آهنچادری از آهنچادر 

ه معه دسته اهتی  میل باکیفیت خوب ساخت  0لییی

 وطن. 

   400 عدد 

75 
ساتول گوشت بری کالن دسته چویر ازآهن سخت 

گرام  باکیفیت طبق   40-گرام ویا+   5.100بوزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

   30 عدد 

76 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون  

ی
بالون گاز پنج کیلو ی

 گاز استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات. 
   40 عدد 

77 
  اصل معه تابه با 

ی
بدون گاز  کیفیت  بالون گاز ده کیلو ی

 استندرد کمپتی 
   40 عدد 

78 
  اصل با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز چهل کیلو ی

 استندرد کمپتی 
   120 عدد 
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79 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 

ه بوزن )100دهن یک انچ )  -( کیلوگرام ویا+ 54( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات.   700

   0 پایه 

84 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 

ه بوزن )5000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 74( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات. 000 -

   0 پایه 

81 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 

ه بوزن )7000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 47( لییی

 طبق مشخصات. گرام  باکیفیت   400 -

   0 پایه 

82 

 5.10کراچی چهار تایره وطتی با کیفیت به طول 

سانتی میی تایر وتیوب  5.70سانتی میی وعرض 

(باکیفیت اندازه دسته یک  بادی)هوا استندرد کمپتی

گیچ طبق مشخصات ساخت   70انچ و از آهنچادر 

 وطن. 

   40 عراده  

83 
تیوپ با  تایر و کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با 

انچ دارای ویل با کیفیت  5.1کیفیت دسته از نل 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   100 عراده 

80 

ه  دایروی  510گیچ   74آب دان آب آهن چادری  لییی

سانتی میی  5.00سانتی میی و محور  510به ارتفاع 

شی  دهن دار باکیفیت طبق مشخصات ساخت 

 وطن. 

   20 عدد 

85 
ه اصل معه رسپوش باکیفیت  20سطل پالستییک  لییی

 طبق مشخصات 
   0 عدد 

86 
کیلویی باکیفیت طبق   500ترازوی اساس کمپیوتری 

 مشخصات 
ان   ی    4 می 

ان  کیلویی چنگک دار با کیفیت  510ترازوی  87 ی    0 می 

88 
یک از   10ترازوی    70گرام ایل   10کیلویی معه اوزان میی

 مشخصات کیلو با کیفیت طبق
ان  ی    11 می 

ان  کیلویی کمپیوتری اصل باکیفیت  710ترازوی  89 ی    0 می 

94 
چنگک گوشت قصایر متوسط بوزن یک کیلوباکیفیت 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 
   0 عدد 
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 {درج گرددنام داوطلب }: نام داوطلب 

91 
گیلو    5.700هاونگ نکیل کوچک معه دسته بوزن 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات
   10 عدد 

92 
 به 

ی
سانتی 1-+  500سایز ارتفاع یخچال دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی  17ضخامت  11عرض 

استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات 040  لییی

   5 پایه  

93 
 به سایز ارتفاع 

ی
طول  00عرض  17فریزر دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی استندرد کمپتی طبق  552

 مشخصات

   6 پایه 

90 
( سانتی با  20*20گازی به سایز )دیگدان  مکمل  

 ارتفاع 
ی
سانتی میی 10کیفیت اصل دارای رس یک چودی

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 پایه  

95 
پطنوس نکیل اصل چایخوری سایز کالن عرض 

) 10سانتی وطول 00 +7سانتی گیلو    5.0( بوزن -سانتی

 گرام طبق مشخصات

   0 عدد 

96 
چوب شکتی به وزن خالص  کیلوگرام ازآهن   7.100تیر

سخت معه دسته چویر طبق مشخصات ساخت 

 وطن.  

   40 عدد 

97 
 پلو پزی معه رسپوش آهن 

ی
ه چودی دیگ هشت  سی 

سانتی  5.71گرام( قطر 000-کیلو)+  72چادری بوزن 

 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه  

98 
 پلوپزی معه رسپوش آهن دیگ پ

ی
ه چودی نج سی 

گرام( طبق مشخصات 000-کیلو)+  74چادری بوزن 

 ساخت وطن. 

   0 حلقه  

99 
 پلو پزی معه رسپوش آهن دیگ ه

ی
ه چودی فت  سی 

سانتی  5.71گرام( قطر 000-کیلو)+71چادری بوزن 

 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

   0 حلقه 

144 
ه چای بدون شیشه به وزن) (  5.200ترموز سه لییی

 کیلوگرام باکیفیت طبق مشخصات. 
   60 عدد 

141 
ه  50بر المونییم دسته دار معه رسپوش  طعام لییی

 اصل و باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   0 عدد 

142 
نفری با   57سیت مکمل ظروف طعام خوری  چیتی 

 طبق مشخصات 540کیفیت
ی
 تکه ی

   2 سیت  
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  :  امضای داوطلب

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

 

تاریخ درج گردد}: تاریخ  

143 
ی  انج ستندرد کمپتی  07 کوفته کشی دستی کالن ماشی 

 طبق مشخصات 
   15 پایه  

140 
 پنج خانه یی ناشکن برای میوه خشک 

ی
میوه دای

 متوسط باکیفیت طبق مشخصات. 
   50 عدد 

   0 عدد  آفتابه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب  145

   80 عدد  ولت اصل  باکیفیت طبق مشخصات 770آبگریم  146

   0 میی   پیپ آب پالستییک اصل یک انچ باکیفیت  147

148 
کیلوگرام ازفوالد سخت معه   1مارتول بوزن خالص 

 دسته چویر ساخت وطن.  
   0 عدد 

149 
تکه یی چیتی اصل  52سیت چایخوری مکمل  

 باکیفیت 
   0 سیت  

114 
 01نفری  50سیت مکمل ظروف طعام خوری چیتی 

 تکه یی باکیفیت 
   0 سیت  

111 
( 
ی
( مکمل KW16ولت010داش چهار تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات 
   0 پایه  

112 
( 
ی
( مکمل KW32ولت010داش هشت تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات
   4 پایه  

  عمری  217قول اردو  میزان عمومی
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 48اجناس/ه فورم

 {درج گردد دواطلبی شماره}  :داوطلبی شماره

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

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

 {درج گرددبانک  نام}ما: 

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل }ذینفع: 

 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 

 هشامار}شاماره  تادارکاتاعاالن تحات  {درج گاردد ناام قارارداد}خاود بارای اجارای  آفار "داوطلاب"منبعاد باه ناام  {،درج گارددناام مکمال داوطلاب }که  یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتاعالن 

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

درج  مبلاغ باه حاروف و ارقاام}، مبلاغ مجماوعی بادون تعلالتعهاد میساپاریم کاه  قطعایصاورت باه بدینوسایله  {درج گارددناام باناک }، ماا براساس درخواست داوطلاب
 صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:در دریافت اولین تقاضای تحریری شما  بعد از را {گردد

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

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

 داوطلب برنده اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف (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  (5)

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبان طبققرارداد  یامضا تضمین آفر دریافتدرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض  (6)

باه شامول میعااد  رروز بعاد از خاتم میعااد اعتباار آفا 28( 2) ؛ یااامضاای قارارداد باا داوطلاب برناده( 1) محاض درصورتیکه داوطلب برناده نباشاد، باه (7)

 {درج گردد تاریخ ختم آفر} تمدید مدت اعتبار آفر

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

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

 {درج گردد مسئول مربوطامضای }امضا: 

 

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

 42اجناس/ه فورم

 {داوطلبی درج گرددشماره }  :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

 {ساال درج گاردد تعاداد}از عقاد قارارداد باا اداره بارای مادت ماا درصاورت نقاض وجایاب تحات شارایط آفار می پذیریم که ما 

 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:{ دتاریخ درج گرداز } سر

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

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

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

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

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

در صاورت برناده شادن ماا و تسالیمی تضامین اجارای قارارداد و امضاای قارار داد باا داوطلاب برناده هار نامه تضمین آفار این اظ

 فاقد اعتبار می گردد. 

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

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

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



63 

 

 اجازه نامه تولید کننده

 14اجناس/ هفورم

 

 {درج گردد دواطلبی شماره}  :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار} حاتصف
 

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

 {درج گردد ادارهنام مکمل }به: 
 

 

فابریکاه باا داشاتن  {ناوع اجنااس تولیاد شاده درج گاردد}کنناده رسامیولیاد ت{نام و آدرس مکمل تولید کنناده درج گاردد} ما

اجاازه مای دهایم آفاار را  {نااام مکمال داوطلاب درج گاردد}باه  {آدرس مکمال کارخاناه هاای تولیاد کنناده درج گاردد}در

 عقد قرارداد نماید. ارائه نموده و  {درج گرددنام و/یا شرح مفصل اجناس }به مقصد عرضه 

، را باه اجناااس ارائاه شاده در آفاار شـرایط عمــومی قـرارداد  28ماا بدینوسالیه گرنتای و ورنتاای مکمال مطاابق منادرج ماااده 

 می نماییم. فراهم 

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

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

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه: 

 {نام مکمل داوطلب درج گردد}امضا از جانب: 

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

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .1

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .0

 و معاینات آزمایشات .5
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باز یاز روش داوطلب 1041 یاز بابت سال مال یساحو یالت ضرورت قول اردو ها هسمطبخ و طعام خانه در  زاتیقلم ظروف و لوازم تجه 112و تدارک  هیته :تحویلی لست اجناس و جدول   

ره
ما

ش
 

 واحد کمیت  اجناس توضیح

 محل تحویل نهایی )مندرج
صفحه معلومات 

)  داوطلتر

 Inco terms)) طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

اولین تاریخ تسلیمی 

 اجناس

آخرین تاریخ تسلیمی 

 اجناس

 

 هپیشنهاد شدتحویلی  تاریخ

توسط داوطلب } توسط 
 {خانه پری گرددداوطلب 

1 

قلم  557و تدارک  هیته
ی ظروف و لوازم تجه  اتی 
سه مطبخ و طعام خانه در 
ورت قول اردو ها  یالت ضی

 از بابت سال مایل یساحو 
 باز از روش داوطلتر  5405

قل  ظروف  112

 بار
. 

دیپو های قول اردو های 
(70507010752) 

 00٪قسط اول دردوقسط،

بعدازمنووری وعقد قرارداد 

 یوم 30در مدت 

 کیبعد از 40٪قسط دوم

 قسط اول در یلیماه ازتحو

 دو ماه مدت
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 قابل تطبیق نیست :  آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات 

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

 {باشد (INCOTERMS) المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل اجرا 

 (باشد

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

درج  هشمار}
 {گردد

توضیحات خدمات }
ضمنی درج 

 {دگرد

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

درج  محلنام }

 {گردد

 {درج گرددتاریخ تکمیل }
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 مشخصات تخنیکی .1

 باز یاز روش داوطلب 1041 یاز بابت سال مال یساحو یالت ضرورت قول اردو ها سهمطبخ و طعام خانه در  زاتیقلم ظروف و لوازم تجه 112و تدارک  هیته

 شماره
 مشخصات جنس عنوان جنس

 کالن المونییمدیگ   1
ه معه رسپوش دارای چهار دسته با قطر 2دیگ کالن المونییم  گرام( 400-کیلو)+74سانتی بوزن  500سی 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

 دیگ المونییم 2
ه معه رسپوش دارای چهاردسته  بوزن  (  با کیفیت طبق -گرام+700کیلو )  77دیگ المونییم پنج سی 

 مشخصات ساخت وطن. 

 المونییمدیگ  3
ه معه رسپوش دارای چهاردسته  بوزن  (  با کیفیت طبق -گرام+700کیلو )  70دیگ المونییم چهار سی 

 مشخصات ساخت وطن. 

 دیگ المونییم 0
ه معه رسپوش دارای چهارد سته  بوزن  (  با کیفیت طبق -گرام گرام+700کیلو )51دیگ المونییم سه سی 

 مشخصات ساخت وطن. 

 دیگ المونییم 5
ه معه رسپوش دست دار بوزن  (  با کیفیت طبق مشخصات -گرام+500کیلو )57دیگ المونییم دو سی 

 ساخت وطن

 دیگ المونییم 6
ه معه رسپوش دست دار بوزن ) ( با کیفیت طبق -گرام+500(کیلو )0.100دیگ المونییم یک سی 

 مشخصات ساخت وطن. 

 دیگ المونییم 7
ه معه رسپوش  ( با کیفیت طبق -گرام+500( کیلو ) 4.100دست دار بوزن )دیگ المونییم نیم سی 

 مشخصات ساخت وطن

 دیگ کالن المونییم 8
دهندار بوزن  گرام 100-کیلو )+45دیگ کالن المونییم وطتی باکیفیت معه رسپوش دارای چهار دسته شی 

 (برای جوش دادن آب طبق مشخصات ساخت وطن. 

 مجمه نکیل گرد 9
) 5.21برای انتقال ظروف عرض محور آنمجمه نکیل گرد کالن  +0سانتی میی ( با کیفیت طبق -سانتی

 مشخصات. 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات   070خانه یی اصل بوزن  4پطنوس نکیل  پطنوس نکیل 14

ه 70سماوار  11 ه آهن چادری از اهن چادر 70سماوار  لییی  گیچ با کیفیت بدون شی  دهن ساخت وطن .   70لییی

ه 500سماوار  12  لییی
ه آهن چادری ازآهن چادر  500سماوار  کیلووات  با کیفیت معه شی  دهن 7گیج در داخل آبگریم   70لییی

 یک انچ و دارای دودسته  طبق مشخصات ساخت وطن. 

باکیقیت طبق مشخصات  41گیج به ظرفیت   51تشت آهنچادری از آهنچادر تشت آهنچادری 13  لییی

 تشت برنج شویی  10
 10سانتی عمق  10سانتی میی وعرض  5.70گیج به طول   74تشت برنج شویی آهنچادری از آهنچادر 

 سانتی بشکل بیضوی دو طرف دسته داشته باشد اصل باکیفیت ساخت وطن. 

 تشت ظرفشویی   15
سانتی وبشکل بیضوی با  10سانتی عمق 10سانتی میی عرض 5.70تشت ظرفشویی  کالن بیلری بطول آن 

 طبق مشخصات ساخت وطن. کیفیت 

گوشت بری 16  تیر
گوشت بری بوزن خالص  یک کیلوگرام ویا+ گرام معه دسته چویر ازآهن سخت باکیفیت طبق   10-تیر

 مشخصات ساخت وطن. 

 سانتی طبق مشخصات  5.01سانتی ومحور 40گرام قطر   100تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن  تشت پالستییک 17

ه بوزن یک کیلو وسه صد گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن.  چلوصاف المونییم 18  چلوصاف المونییم دو سی 

 کفگی  کالن المونییم 19
( گرام طبق مشخصات ساخت 100کفگی  کالن المونییم دسته چویر  به طول یک میی مکمل بوزن )

 وطن. 

 گرام با کیفیت  100کفگی  خورد نکیل برای تقسیم نمودن برنج بوزن  کفگی  خورد نکیل 24

 ( گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن400کفگی  متوسط المونییم دسته چویر مکمل بوزن ) کفگی  متوسط المونییم 21

 آبگردان کالن المونییم 22
(دسته چویر باکیفیت طبق مشخصات ساخت -گرام+10( کیلوگرام )5.7آبگردان کالن المونییم بوزن )

 وطن. 

 (دسته چویر طبق مشخصات وطن. -گرام+00( گرام )100آبگردان متوسط المونییم بوزن ) المونییمآبگردان متوسط  23

 تشت آهنچادری کالن 20
ه به هردوطرف دسته ورکاب دار طبق  510گیج به ظرفیت 70تشت آهنچادری کالن از آهنچادر  لییی

 مشخصات ساخت وطن. 

 (طبق مشخصات ساخت وطن. -گرام+00( گرام )200چویر چکشی  بوزن )مالقه کالن المونییم دسته  مالقه کالن المونییم 25

 مالقه متوسط المونییم 26
گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت 70 -(گرام  یا+000مالقه متوسط المونییم دسته چویر بوزن)

 وطن. 
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 چاییر المونییم 27
ه معه رسپوش و دسته المونیم به وزن  1چاییر المونییم  گرام  باکیفیت طبق 00-کیلوگرام ویا+ 5.500لییی

 مشخصات ساخت وطن. 

 چاییر المونییم 28
ه به وزن  50چاییر المونییم  گرام  با کیفیت طبق مشخصات ساخت   40-کیلو گرام ویا + 5.100لییی

 وطن. 

 مشخصات ساخت وطن. گرام  با کیفیت طبق   10-کیلو گرام یا +   7.100چاییر المونییم کالن  چاییر المونییم 29

 دیگ بخار 34
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته بوزن 71دیگ بخار ) گزام ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1( لییی

 دارای کرنتی خط ساخت وطن. 

 دیگ بخار 31
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته بوزن 00دیگ بخار ) گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلو گرام ویا)+  1( لییی

 گرنتی خط ساخت وطن.   دارای

 دیگ بخار 32
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته بوزن 70دیگ بخار ) گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1( لییی

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

 دیگ بخار 33
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته بوزن 51دیگ بخار ) گرام( ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1( لییی

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

 دیگ بخار 30
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته  بوزن 1دیگ بخار ) گرام(ستندرد کمپتی دارای  10-کیلوگرام ویا)+  1( لییی

 گرنتی خط ساخت وطن. 

 دیگ بخار 35
ه با فیوز 0 واشل 0 رسپوش ودسته بوزن 50دیگ بخار ) کمپتی گرام(ستندرد  10-کیلوگرام ویا)+  1( لییی

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

 جک نکیل آبخوری 36
ه معه دو عدد گیالس نکیل بوزن ) گرام  باکیفیت طبق   00-( گرام یا + 000جک نکیل آبخوری دو لییی

 مشخصات. 

ه نمیر ) چاییر نکیل اصل 37
 ( باکیفیت طبق مشخصات70چاییر نکیل اصل دو لییی

نکیل اصل  چاییر نکیل اصل 38 ه ) 0چاییر  ( باکیفیت طبق مشخصات 70لییی

 گرام باکیفیت طبق مشخصات.   00 -( گرامه ویا + 000کاسه نکیل شوربا خوری متوسط بوزن ) کاسه نکیل شوربا خوری 39

 ( گرامه باکیفیت طبق مشخصات20قاشق وپنجه نکیل اصل بوزن ) قاشق وپنجه نکیل اصل 04

ه  50ترموز  01 ه پالستییک آب با کیفیت خوب طبق مشخصات 50ترموز  پالستییکلییی  لییی

ه نکیل 02 ه نکیل اصل بدون شیشه باکیفیت ترموز دو لییی  ترموز دو لییی

 (گرام باکیفیت خوب570طعام بخش نکیل اصل بوزن ) طعام بخش نکیل اصل 03

 مشخصاتگرامه طبق 700مالقه نکیل اصل سوپ خوری بوزن  مالقه نکیل اصل 00

 ( گرامه طبق مشخصات070/0کارد نکیل اصل میوه خوری بوزن ) کارد نکیل اصل 05

بدون رسپوش بوزن  سبد پالستییک متوسط 06 ی  گرامه ساخت وطن  540سبد پالستییک متوسط برای نان خشک روی می 

 منقل دو خانه یی ستندرد گازی 07
( سانتی  طبق -+7(سانتی یا )20(سانتی طول )07منقل دو خانه یی ستندرد گازی رویه نکیل عرض )

 مشخصات 

ه بوزن )70ترموز آب پالستییک ) ترموز آب پالستییک 08  گرام باکیفیت طبق مشخصات  10 -( کیلو گرام ویا + 7.100( لییی

از  10*10تاوه نان پزی سایز تاوه نان پزی 09  میل طبق مشخصات ساخت وطن.  0آهن با کیفیت سانتی میی

 غوری کالن ناشکن اصل پلو خوری دو نفری  باکیفیت طبق مشخصات غوری کالن ناشکن اصل 54

 قاب اصل ناشکن پلو خوری  یک نفری باکیفیت طبق مشخصات قاب اصل ناشکن پلو خوری   51

 طبق مشخصاتقاب ناشکن سوپ خوری اصل  باکیفیت  قاب ناشکن سوپ خوری 52

 قاب اصل ناشکن )چقر( قورمه خوری باکیفیت طبق مشخصات قاب اصل ناشکن 53

 متوسط 50
ی
یتی دای  متوسط ناشکن چهار کنج باکیفیت طبق مشخصات شی 

ی
یتی دای  شی 

ه و  50چویک پالستییک زیر ترموز آب  چویک پالستییک 55 ه باکیفیت طبق مشخصات 70لییی  لییی

 دیش  ناشکن سوپ خوری خورد 0متوسط وکالن معه رسپوش باکیفیت طبق مشخصات.  خوریدیش  ناشکن سوپ  56

 جک آب خوری ناشکن اصل 57
لییی باکیفیت طبق  5.1جک آب خوری ناشکن اصل معه شش عدد گیالس ابخوری حد اقل ظرفیت آب 

 مشخصات

 آبکشی ناشکن اصل چهار کنج باکیفیت طبق مشخصات آبکشی ناشکن اصل 58

 گیالس چایخوری متوسط ناشکن اصل دسته دار باکیفیت طبق مشخصات گیالس چایخوری متوسط 59

 کاسه ناشکن شوربا خوری متوسط باکیفیت طبق مشخصات کاسه ناشکن شوربا خوری 64

 ( سانتی باکیفیت طبق مشخصات07*00دست پاک نخی به سایز ) دست پاک نخی  61

 دسته چویر  کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. کارد ترکاری بری  کارد ترکاری بری 62

 سخت کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن.  کارد گوشت بری   63
ی
 کارد گوشت بری  دسته چویر از آهن کمای
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خوان پالستییک دبل اصل 60 خوان پالستییک دبل اصل به عرض  دسیی  میل  باکیفیت طبق مشخصات.  5.0سانتی میی ضخامت  5.70دسیی

ه رسپوش دار اصل دسته دار از سیخ  51سطل المونییم  سطل المونییم 65  میل باکیفیت ساخت وطن.  0لییی

ه معه رسپوش تایر دارباکیفیت طبق مشخصات.  500سطل کالن پالستییک اشغال اصل  سطل کالن پالستییک 66  لییی

 کرایی تخم پزی متوسط المونییم باکیفیت سایزکالن  کرایی تخم پزی 67

 اجاق مکمل گازی 68
 طبق مشخصات ساخت  10سانتی ارتفاع  20*20اجاق مکمل گازی به سایز 

ی
سانتی دارای رس یک چودی

 وطن. 

 اجاق گازی کالن 69
 ارتفاع 20*  20اجاق گازی کالن به سایز 

ی
رسیک چودی باکیفیت طبق مشخصات  10سانتی میی سانتی میی

 ساخت وطن. 

 0اجاق گازی 74
ی
 شعله ی

 باکیفیت وطتی ابعاد ان طول وعرض0گازیاجاق  
ی
+40سانتی وارتفاع02شعله ی سانتی طبق  0-سانتی میی

 مشخصات ساخت وطن

 اجاق گازی چهارشعله یی  71
وارتفاع 05اجاق گازی چهارشعله یی باکیفیت ابعاد آن طول وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی

 باکیفیت ساخت وطن. 

 اجاق گازی کالن  72
ی
 به سایز  چودی

ی
 سانتی استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 10در  10اجاق گازی کالن چودی

 از آهن چادر 73
ی
 از آهن چادر  کثافت دای

ی
 دسته و رسپوش.  7سانتی معه  20عرض  5.70گیج بلندی   51کثافت دای

 سطل آهنچادری 70
ه معه دسته اهتی  51گیچ به ظرفیت   70سطل آهنچادری از آهنچادر  میل باکیفیت خوب ساخت  0لییی

 وطن. 

 ساتول گوشت بری 75
گرام  باکیفیت طبق   40-گرام ویا+   5.100ساتول گوشت بری کالن دسته چویر ازآهن سخت بوزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

76   
ی
  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز استندرد  بالون گاز پنج کیلو ی

ی
 خصات. کمپتی باکیفیت طبق مش  بالون گاز پنج کیلو ی

77   
ی
  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز استندرد کمپتی  بالون گاز ده کیلو ی

ی
 بالون گاز ده کیلو ی

78   
ی
  اصل با کیفیت بدون گاز استندرد کمپتی  بالون گاز چهل کیلو ی

ی
 بالون گاز چهل کیلو ی

ه پالستییک آب 79  ذخی 
ه پالستییک آب دو پوشه   ه بوزن )100کپسول مانند معه شی  دهن یک انچ )ذخی   -( کیلوگرام ویا+ 54( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات.   700

ه پالستییک آب 84  ذخی 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی  دهن یک انچ ) ه بوزن )5000ذخی  ( کیلوگرام ویا+ 74( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات. 000 -

ه  81  پالستییک آبذخی 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی  دهن یک انچ ) ه بوزن )7000ذخی  ( کیلوگرام ویا+ 47( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات.   400 -

 کراچی چهار تایره وطتی  82
 سانتی میی تایر وتیوب بادی)هوا  5.70سانتی میی وعرض  5.10کراچی چهار تایره وطتی با کیفیت به طول 

(باکیفیت اندازه دسته یک انچ و از آهنچادر   گیچ طبق مشخصات ساخت وطن.   70استندرد کمپتی

 کراچی دستی یک تایره 83
انچ دارای ویل با کیفیت  5.1کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با تایر وتیوپ با کیفیت دسته از نل 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

 آب دان آب آهن چادری 80
ه  دایروی به ارتفاع  510گیچ   74آب آهن چادری آب دان  سانتی میی  5.00سانتی میی و محور  510لییی

 شی  دهن دار باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

ه 20سطل پالستییک  85 ه اصل معه رسپوش باکیفیت طبق مشخصات  20سطل پالستییک  لییی  لییی

 کیلویی باکیفیت طبق مشخصات   500ترازوی اساس کمپیوتری  ترازوی اساس کمپیوتری 86

 کیلویی چنگک دار با کیفیت  510ترازوی  ترازوی 87

یک از   10ترازوی  ترازوی 88  کیلو با کیفیت طبق مشخصات  70گرام ایل   10کیلویی معه اوزان میی

 کیلویی کمپیوتری اصل باکیفیت  710ترازوی  ترازوی 89

 چنگک گوشت قصایر متوسط بوزن یک کیلوباکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن.  چنگک گوشت قصایر  94

 گیلو گرام باکیفیت طبق مشخصات  5.700هاونگ نکیل کوچک معه دسته بوزن  هاونگ نکیل کوچک 91

92  
ی
 یخچال دو در وازه ی

 به سایز ارتفاع 
ی
ورنتی قفلدار دارای یکسال  17ضخامت  11سانتی عرض 1-+  500یخچال دو در وازه ی

استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات 040  لییی

93  
ی
 فریزر دو در وازه ی

 به سایز ارتفاع 
ی
قفلدار دارای یکسال ورنتی استندرد کمپتی  552طول  00عرض  17فریزر دو در وازه ی
 طبق مشخصات

 دیگدان  مکمل گازی 90
 ارتفاع ( سانتی با کیفیت اصل دارای 20*20دیگدان  مکمل گازی به سایز )

ی
سانتی میی 10رس یک چودی

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

 پطنوس نکیل اصل 95
) 10سانتی وطول 00پطنوس نکیل اصل چایخوری سایز کالن عرض  +7سانتی گیلو گرام   5.0( بوزن -سانتی

 طبق مشخصات
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چوب شکتی  96  تیر
چوب شکتی به وزن خالص  کیلوگرام ازآهن سخت معه دسته چویر طبق مشخصات ساخت   7.100تیر

 وطن.  

ه 97  دیگ هشت  سی 
 پلو پزی معه رسپوش آهن چادری بوزن 

ی
ه چودی سانتی  5.71گرام( قطر 000-کیلو)+  72دیگ هشت  سی 

 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

98  
ی
ه چودی  دیگ پنج سی 

ه   پلوپزی معه رسپوش آهن چادری بوزن دیگ پنج سی 
ی
گرام( طبق مشخصات 000-کیلو)+  74چودی

 ساخت وطن. 

99  
ی
ه چودی  دیگ هفت  سی 

 پلو پزی معه رسپوش آهن چادری بوزن 
ی
ه چودی سانتی  5.71گرام( قطر 000-کیلو)+71دیگ هفت  سی 

 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

ه چای 144 ه چای  ترموز سه لییی  ( کیلوگرام باکیفیت طبق مشخصات. 5.200بدون شیشه به وزن)ترموز سه لییی

ه اصل و باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن.  50طعام بر المونییم دسته دار معه رسپوش  طعام بر المونییم 141  لییی

 طبق مشخصات 540نفری با کیفیت 57سیت مکمل ظروف طعام خوری  چیتی  سیت مکمل ظروف طعام خوری   142
ی
 تکه ی

ی کوفته کشی  143 ی کوفته کشی دستی کالن  ماشی   انج ستندرد کمپتی طبق مشخصات  07ماشی 

 پنج خانه یی  140
ی
 پنج خانه یی ناشکن برای میوه خشک متوسط باکیفیت طبق مشخصات.  میوه دای

ی
 میوه دای

 آفتابه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب  آفتابه پالستییک 145

 ولت اصل  باکیفیت طبق مشخصات 770آبگریم  آبگریم 146

 پیپ آب پالستییک اصل یک انچ باکیفیت  پیپ آب پالستییک 147

 کیلوگرام ازفوالد سخت معه دسته چویر ساخت وطن.    1مارتول بوزن خالص  مارتول 148

 تکه یی چیتی اصل باکیفیت  52سیت چایخوری مکمل   سیت چایخوری 149

 تکه یی باکیفیت  01نفری  50سیت مکمل ظروف طعام خوری چیتی  سیت مکمل 114

  داش چهار تابه یی  111
ی
 ) برق

ی
 ( مکمل االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات KW16ولت010داش چهار تابه یی برق

  داش هشت تابه یی  112
ی
 ) برق

ی
 ( مکمل االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصاتKW32ولت010داش هشت تابه یی برق

 

 

 

 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 

 حاین تسالیمی ماواد از تکمیال مقادار جانس باه مالحظاه ساند فرماایش  - تفتیش برای تکمیلـی مقـدار اجنـاس
 میگیرد.صورت 

  ــاس ــی اجن ــات تخنیک ــرای مشخص ــیش ب صااورت  تصاادیقحااین تساالیمی از نوعیاات و کیفیاات جاانس  – تفت
 میگیرد.

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

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

 تعریفات -1ماده 

 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 اسالمی افغانستان است. امارتدولت دولت:  -1

شمول ضمایم، شامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار کتبی میان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2

 میباشد. آناسناد مربوط  و ملحقات

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

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

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

 روز تقویمیروز:  -5

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  بیمه، نصب، آموزش ومتمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی: -9

 مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد. سایر وابتدائی 

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت ماهیت  -14

 و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

یا  تحت این تدارکاتاجناس  از یقسمتحقیقی و یا حکمی است که اکمال  قراردادی فرعی: شخص -11

 نون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قاخدمات از  بخش اجرای

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

 قراداد گردیده باشد.

 .مشخص می گردد شرایط خاص قرارداد درمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

مبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و ملزوم  و متمممرتبط،  ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1

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

 می گردد. 

ی در مراحل داوطلبی یا اجری اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1 تقلب و فساد  -3ماده 

روز قرارداد را فسخ  )10اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت )میتواند با قرارداد اطمینان حاصل نماید، 
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صورت گرفته و احکام  شرایط عمومی قرارداد  35ماده  1قرارداد در روشنی بند  نماید. در این صورت فسخ

 قابل تطبیق می باشد.  یط عمومی قراردادشرا 35ماده 

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

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

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

 ؛را تحت تاثیر قرار دهدمدیریت قرارداد( 

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

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

 از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

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

 اعمال نادرستقراردادن  صد نامناسب به شمول تحت تاثیرابدست آوردن مقکه به منظور 

 سائرین طرح گردیده باشد؛

بان داوطل رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایرتهدید 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  (5)

 تدارکات. 

این ماده گردد، مطابق احکام  1اکمال 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.  

 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    0.1 معانی -0ماده 

 تجارت بین المللیشرایط  0.2

 شرایط خاص قراردادوجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1

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

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

 ه صورت می گیرد.  استفاد، مشخص می گردد شرایط 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. 
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 ءعدم استثنا 0.5

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

رار و استثنا قمجاز 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 خسارهر گونه استثنا قراردادن حقوق، صالحیت ها  -2

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

 قابلیت جدایی 0.6

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

 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و عدم تطبیق سایر 

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

مشخص گردیده، ترتیب شرایط خاص قرارداد  در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در

یب گردیده باشد، ترجمه میگردد. 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 تصدیق شده 

 میگردد. 

 اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می باشد.  5.2

شرکت های  -6ماده 

 مشترک

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

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

 ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند. 

و  اکمال کننده کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1 بودن واجد شرایط -7ماده 

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

 همان کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند. 

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

، ا در نتیجه ساختمنشآ 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. پروسس و یا طی 

هدف از کتبی عبارت از هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد.  8.1 یه ها اطالع -8ماده 

 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  8.2

 اعتبار همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. 
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سالمی ا امارتبوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین  اسالمی افغانستان امارتقوانین این قرارداد تابع  9.1 نافذقانون  -9ماده 

 صورت میگیرد.  افغانستان

اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی از این قرارداد  14.1 حل منازعات  -14ماده 

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااز مذبا استفاده 

وع موض، به نتیجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  14.2

 ارجاع میگردد.  شرایط خاص قراردادبه مرجع حل وفصل منازعات مندرج 

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 14.3

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

 و

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

تفتیش و بررسی  -11ماده 

 ها توسط حکومت

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

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

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

 منجر به فسخ قرارداد می گردد. 

 می شود. مشخص  نیازمندیها جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1 تاکماال حدود -12ماده 

 و اسناد تحویل -13ماده 

 مربوط

 1با رعایت بند جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

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

 مشخص میگردد.  شرایط خاص قراردادتسلیم داده شوند، در 

لیت های وومس -10ماده 

 اکمال کننده

جدول و  قرارداد شرایط عمومی 12ماده  مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 10.1

 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده تحویل و تکمیل 

کننده صورت میگیرد. هر نوع  و خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمال پرداخت ها به اجناس 15.1 قیمت قرارداد -15ماده 

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

 صورت شرایط خاص قراردادطبق ، (پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1 شرایط پرداخت -16ماده 

 میگیرد. 

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

  ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید. 
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( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، صورت 34به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

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

ت اصفحه معلومافغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.0
 طور دیگر تذکر رفته باشد. داوطلبی 

درج تانه منمندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکدر صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5

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

مالیات و مکلفیت  -17ماده 

 های گمرکی

اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر  امارت بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1

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

 پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

الیات، تمام مپرداخت مسؤلیت کلی  شده باشد،اسالمی افغانستان ساخته  امارتداخل  درصورتیکه اجناس در  17.2

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

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

 ، استفاده نماید. کشورفرمایش دهنده در )در صورت موجودیت(

روز بعد از  14تذکر رفته، اکمال کننده باید در مدت شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1 تضمین اجرا -18ماده 

  تهیه نماید.  ،شرایط خاص قرارداددر یافت 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.  18.2

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

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

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.0

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

حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده به اداره  19.1 و نشر حق چاپ -19ماده 

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

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

اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سایر  24.1 معلومات محرم -24ه ماد

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

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

کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد 
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دی اکه برای انجام وظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد قرارد

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

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

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

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

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

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

 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 

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

 باشد، قرار گرفته باشد.

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

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

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

آفر  صورتیکه قباًل در تحت این قرارداد، در فرعی هایقرارداداعطای  مورد در تباً که باید اداره را اکمال کنند 21.1 عقد قرارداد فرعی -21ماده 

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

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

 کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

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

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، یا قرارداد  24در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

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

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

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

 مشخصات و -22ماده 

 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

مت قس مندرجقابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های اجناس و خدمات  -1
نشده باشد،  قابل اجرا ذکرستندرد صورتیکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نیازمندیهاجدول  5

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



77 

 

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

ره ترتیب گردیده است و در اختیار وی قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم که به نمایندگی از ادا

 مسوولیت به اداره انکار نماید.

مطابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر رفته  از کودها و ستندردهایکه قرارداد دررارداد در صورتیکه در ق -3

مشخص گردیده  مندیهاجدول نیازباشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

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

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

و  بسته بندی -23ماده 

 اسناد

از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به مقصد  منظور جلوگیریه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1

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

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

  رچاالنی تعیین گردد. انتقاالت و با

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  شرایط خاص قراردادگردیده بشمول معیارات مندرج  

  داشته باشد. 

 لکه به آسانی قابل تبدی پولی واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 20.1 بیمه  -20ماده 

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

شرایط خاص اجراء یا به طوریکه در  قابل(Incoterms2020) شرایط تجارت بین المللیبا مطابقت 
طوری دیگر ذکر  شرایط خاص قرارداد، مگر اینکه در بیمه شده باشد ،مشخص شده است قرارداد

 شده باشد. 

صورت میگیرد، مگر (Incoterms2020) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1 انتقال  -25ماده 

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگر شرایط خاص قرارداداینکه در 

آزمایشات   -26ماده 

 و معاینات 

اجناس و خدمات  معاینات  تمام آزمایشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

 نجام خواهد داد.درج گردیده، اشرایط خاص قرارداد  را طوریکه درضمنی مربوط 

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

از آن تذکر  شرایط خاص قرارداداسالمی اقغانستان که در   امارتسایر محالت در داخل  یا ومقصد نهایی 

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

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

 و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. 

 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  اینکهرا خواهد داشت، مشروط بر
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ه قبلی که محل و زمان انجام اطالعیمعاینات باشد، با همچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.0

الث و یا تولید کننده معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ث

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 26.5

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

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

 جایب وی تحتوصورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر 

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

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

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

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

 بنموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جان

اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از 

 جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید. 

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

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

 تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 

در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضمنی  27.1 ریمه تاخیر ج -27ماده 

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

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع  هشتم 

فسخ  دادشرایط عمومی قرار  35فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده  14شده بالغ بر 

 میگردد.  

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

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

 باشد. 

اکمال کننده تضمین مینماید  ،شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2

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

 تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  
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شرایط ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در  12ورانتی باید برای مدت  28.3

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیری از کشور منشا، هر  18تذکر رفته است و یا به مدت  خاص قرارداد

فته ر طور دیگر تذکر شرایط خاص قراردادمگر 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  28.0

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

اجناس ناقص را   ،خاص قراردادشرایط  مندرجمدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصمحض دریافت  به 28.5

 بدون 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

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

  اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.   

این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1 حق ثبت اختراع -29ماده 

وجود محق 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 در معیاد قرارداد 

آنجا واقع میباشد؛  کشوریکه محل آن در اجناس در هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -1

 و

 آنجا تولید شده اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

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

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  1صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  در 29.2

ر بمنظوبه 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  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

 منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

به درخواست اکمال کننده انجام داده، و اکمال و مذاکره را 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  29.5

داره را  به شمول مصارف حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط ا

 حقوقی به عهده می گیرد.  

 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثنای 34.1 لیتوومسود حد -34ماده 

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از کننده  اکمال -1

نا اینکه این استث دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر

 وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه 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.  خسارکلفیت اکمال کننده برای جبران م

 قوانین و در یریغت -31ماده 

 نافذه مقررات

( روز 28هشت ) بیست و مدتبعد از در صورتیکه دیگری ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 31.1

 در حیثیت قانونی داراینظامنامه که قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا  تاریخ تسلیمی آفر قبل از

ریخ طوریکه منجر به تغییر تا تعدیل گردیده باشد، یا ملغی ،اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر امارت

رغم دد. علی الوارد میگر در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات معادل

این در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قباًل اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات 

 . معادل قابل اجرا دانسته نمی شود

 حاالت غیرمترقبه -32ماده 

(Force Majeure) 

استرداد تضمین اجرا یا فسخ در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم  32.1

 قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از کنترول Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

اشد. این نباکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وی 

جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری  حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

 می تواند. بوده  تحریم حمل و نقل، قرنطینهای واگیر، محدودیت های 

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 

ه اداره هدایت کتبی دیگری را نباشد را جستجو می نماید. مگر اینک غیرمترقبهقرارداد که متآثر از حاالت 

 صادر نموده باشد. 

 و دستور تغییر  - 33ماده 

 تعدیالت قرارداد

، در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییرات الزم شرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

  را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید:

تحت این قرارداد صرف برای اداره تولید  صورتیکه اجناس یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزایناتدر ترسیم -1

 گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2
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 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -0

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز برای اجرای مکلفیت  33.2

های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد 

ال کننده تحت این ماده باید گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل توسط اکم

 روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد.  28

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد.  قیم 33.3

اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر طرف ها در یافت می نماید، 

 تجاوز نماید. 

 صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر می باشد.  هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.0

تعدیل میعاد  -30ماده 

 قرارداد 

میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در اکمال به  هرگاه در 30.1

گردد، موضوع را  شرایط عمومی قرارداد  13موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

صورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد تآخیر و دالیل آن اطالع می دهد. در فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمدر روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو

، تاخیر توسط  اکمال کننده در قراردادشرایط عمومی   32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 30.2

شرایط عمومی   26اد، منجر به وضع جریمه تآخیر در مطابقت با ماده دانجام  مکلفیت هایش تحت این قرار
  این ماده تعدیل گردیده باشد.   1میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند  قرارداد

 فسخختم و  -35ماده 

 قرارداد

 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

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

 قسماً فسخ نماید. 

مندرج قرارداد یا  تمد بخش یا تمام اجناس دریک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)

  ، نگردد. عمومی قراردادشرایط   30هآن طبق ماد هدر مدت تمدید شد

 ؛ یاموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

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

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

، اکمال کننده شرایط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1مطابقت جز داد در خ قراردر صورت فس -2

در صورت فسخ قسمی قرارداد مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

 اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1
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در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را در صورت افالس اکمال کننده، اداره  -1

 فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

فسخ نماید. اطالعیه باید مبین  قرارداد را قسماً یا کالً  ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1

 فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

مطابق شرایط قرارداد  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

 اداره یکی از موارد ذیل را انتخاب می نماید: و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده،

 و یاقیم قرارداد؛  شرایط ور مطابقت با بخش د تحویل و تکمیل هر (1)

ات خدم قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس وانصراف از  (2)

 شده است.که قبالً توسط اکمال کننده تهیه ئیبخش ها مواد و که قسماً تکمیل و ضمنی

که این د، مگرنکرده نمیتوان اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کاًل یا قسمًا واگذار و اداره 36.1 واگذاری -36ماده 

 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگره موافق

در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه اداره، اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1 منع صادرات -37ماده 

اس و سیستم ها و خدمات یت وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجنداسالمی افغانستان و یا محدو امارت

دات مندرج قرارداد را توانائی اکمال کننده در ایفای تعه توسط کشور منشا وضع گردد و در افغانستان که

واهد اکمال کننده ش براینکه سازد، مشروطاکمال کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می  سلب نماید

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

  

ــاد ــومی  ه م ــرایط عم ش

 قرارداد
 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

 1مااااده  1بناااد  8جاااز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .ا.اادفاع ملی وزارت    ریاست تدارکات: ادارهنام 

 1مااااده  1بناااد  13جاااز 

 شرایط عمومی قرارداد

  از: اند عبارت /مقصد نهاییمحل  پروژه

وعقـد قـرارداد متعهـدمکلف اسـت جـنر منـدرج قـرارداد وشـرطنامه را  یمواد مـورد ضـرورت بعـداز منوـور

مـاه  کیـبعـد از 40٪وقسـط دوم  یـوم 00الـی مـدت وعقـد قـرارداد  یبعـدازمنوور 00٪قسط اول  ،دردوقسط

 ئتیبـه محضـره یبـو هـای سـاحویدر قـول اردو هـای سـاحوی بـه د الـی مـدت دو مـاهقسـط اول  یلیازتحو

 داده شود میوتسل لیمندرج شرطنامه تحو طیباالوزن به وزن خالص جنر طبق نمونه وشرا نهیمعا

 0مااااده  2بناااد  1جاااز 

 شرایط عمومی قرارداد

باین المللای در شارایط تجاارت باین المللای تصاریح گردیاده اسات.  شارایط تجاارتیاصاطالحات  نیامع

 مانناادطاارفین تحاات آن حقااوق و وجایااب  تجااارتی وشاارایط یااک اصااطالح  صااورتیکه معناای در

{ تصااریح  DDPتصااریح نگردیااده باشااد، توسااط } (Inco terms) المللاایشاارایط تجااارت بااین 
 میگردد.

 0مااااده  2بناااد  2جاااز 

 شرایط عمومی قرارداد

 DDP میباشد. 2020 (Incoterms) بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

شااارایط  5مااااده  1بناااد 

 عمومی قرارداد

 .  می باشد یا پشتو دریزبان قرارداد: 

 

شااارایط  8ه مااااد1بناااد 

 عمومی قرارداد

 برای اطالعیه ها، آدرس اداره تدارکاتی درج گردد:

 آمریت تدارکات اجناس  توجه:

 ریاست تداکات وزارت دفاع ملی –  آدرس:

 4242212472 شماره تماس: 

   کابلشهر: 

 کشور: افغانستان

شااارایط  14 هماااد 2بنااد 

 عمومی قرارداد

 ذیل خواهد بود: طور عمومی قرارداد شرایط 14ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 
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 اسالمی افغانستان: امارتقراردادها با اکمال کننده داخلی    -1

قباال از  موضااوعاسااالمی افغانسااتان باشااد،  امااارتدر صااورت بااروز منازعااه میااان اداره و اکمااال کننااده کااه تبعااه 

و خادمات حال و فصال باه مرکاز حال منازعاات تجاارتی افغانساتان را جاع مای گاردد  ارجاع به محاکم ذیصاالح

 منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

در صااورت عاادم رضااایت یکاای از طاارفین بااه ارجاااع منازعااه بااه مرجااع حاال و فصاال فااوق موضااوع بااه محکمااه 

 اجع میگردد. ذیصالح ر

شااارایط  13ماااده  1بنااد 

 عمومی قرارداد

 از: ت اند رگردد عباسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می انتقال و جزئیات 

 .باشدیبدوش متعهد م  حسب ضرورت بهجنر مورد ضرورت  دنیرسان

شااارایط  15ماااده  1بنااد 

 عمومی قرارداد

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

شااارایط  16ماااده  1بنااد 

 عمومی قرارداد

   پرداخت ها بشکل ذیل صورت میگیرد:
 7-(   8درمرکاااز قیمااات ماااواد اکماااا  شاااده بعاااد از من اااوری وعقاااد قااارارد باااه رویااات اساااناد اصاااو  فاااور )

ریاسااات ماااالی ریاسااات تن ااای  و اداره منااااب  باااه سلساااله  دیپاااوی قوما ااادا ی عماااومی لو سااا یکازطریااا  

 . باشدیقابل اجرا م ه از با ک مرکزیوبودجه وزارت دفاع ملی از طری   وزارت مح ر   مالی

 یاسااناد اصااول تیااوعقااد قاارارداد برو یمااواد اکمااا  شااده بعااد از من ااور مااتیق درقااو  اردو هااای ساااحوی 

قاااو  اردو هاااا  کیلو سااا  یهاااا تیریباااه سلساااله ماااد یسااااحو یهاااا پاااوید   یاااکاااه ازطر7( و ـاااـ   8فاااور  )

قااارارداد   طیمربوطاااه در مقابقااات باااه شااارا اتیاااوال یهاااا تیاااقاااو  اردوهاااا ومسااا و ف یماااال  یهاااا تیریماااد

 . باشدیقابل اجرا م
 

شااارایط  16ماااده  5بنااد 

 عمومی قرارداد

ــل }بپااردازد  تکتانااهاینکااه فرمااایش دهنااده بایااد بااه اکمااال کننااده  پرداخاات بعااد از میعاااد تاااخیر قاب

 {. تطبیق نیست

 .{قابل تطبیق نیست}قابل اجراء جبرانی نرخ 

شااارایط  18ه ماااد 1بنااد 

 عمومی قرارداد

 {ستالزم ا}اجراء  تضمین

 .مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات اخذ میگردد

 

شااارایط  18ماااده  3بنااد 

 عمومی قرارداد

  قابل تطبیق نیست.

 ارائه می گردد.  بانک گرنتیبه شکل اجراء  تضمین
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شااارایط  18ماااده  0بنااد 

 عمومی قرارداد

( روز بعااد از تکمیال تعهادات مناادرج 28تضامین اجاارا در خاالل مادت ) }:تضـمین اجــراءاسـترداد 

 .{ ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگرددقرارداد شامل قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های 

شااارایط  23ماااده  2بنااد 

 عمومی قرارداد

 بندی، عالمه گذاری وارائۀ اسناد درداخل و بیرون بسته ها:بسته 

بسته بندی اجناس طوری باشد کاه باه اجنااس قابال تادارک زیاان وارد نگاردد، درصاورت صادمه فزیکای مطاابق 

 . درخواست فرمایش دهنده جنس در مدت زمان تعیین شده تعویض گردد

رایط شااا 20ه ماااد 1بنااد 

 عمومی قرارداد

 (Incoterms) پوشاش بیماه بایاد طوریکاه در شارایط تجاارت باین المللایمساوولیت انتقاال اجنااس، 

 DDPمساائولیت قااراردادی ، رسااانیدن جاانس بااه مقصااد نهااایی )  -باشااد.، ماای مشااخص شااده اساات

 میباشد 

شااارایط  25ماااده  1بنااد 

 عمومی قرارداد

 (Incoterm- DDP-2020) طوریکااه در شاارایط تجااارت بااین المللاای لیت انتقااال اجناااسوومساا

 می باشد.  ،مشخص شده است

شااارایط  26ماااده  1بنااد 

 عمومی قرارداد

 .باشدمی  { ینهو معا آزمایش

 هئیت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش ذیل را انجام خواهند داد. .تفتیش و معاینات:

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

  پاکی و صفائی محل توزیع، عدم موجودیت اجناس غیر ضروری در محل توزیع و تعیین محل مناسب در

جهت توزیع مواد شامل قرارداد، متعهد توجه جدی داشته باشد. در صورت مالحظه موارد فوق که به دلیل 

 آن به قطعات ضرر متصور باشد، با قراردادی برخورد قانونی صورت می گیرد.

 یت دارد تا تمام پرسونل فنی خود را از مقررات موضوعه نظامی آگاه سازد تا به همه قوانین قراردادی مکلف

نظامی وفادار بوده، از بروز حوادث غیر مترقبه، تهدیدات و حریق جلوگیری بعمل آید؛ در غیر آن در صورت 

 بروز همچو حوادث همه خسارات وارده باالی متعهد جبران می گردد.

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

 حاین تسالیمی ماواد از تکمیال مقادار جانس باه مالحظاه ساند  - تفتیش برای تکمیلـی مقـدار اجنـاس
 فرمایش صورت میگیرد.

   ــاس ــی اجن ــات تخنیک ــرای مشخص ــیش ب حااین تساالیمی از نوعیاات و کیفیاات جاانس  –تفت
 تصدیق صورت میگیرد.

ی کااه ادارات ذیااربط اخااذ کننااده ومصاارف کننااده را در رابااط بااه تخنیکاای بااودن سااایر تفتاایش و بررساا
 اجناس اطمینان دهد

همااه تفتیشاای هااا و بررساای هااا حااین تساالیمی جاانس توسااط هئیااات موظااف در موقااع تحااول دهاای 

  جنس صورت میگیرد.

شارایط عماومی  26مااده  2بند 

 قرارداد

 میگردد. راه اندازی  محل تحویلی جنس درمعاینه  و آزمایش



86 

 

شااارایط  27ماااده  1بنااد 

 عمومی قرارداد

 

در مقاباال هاار روز تاااخیر {  (قــرارداد عقــد شــدهفیصــد قیمــت مجمــوعی  4.1}جریمااه تااآخیر 

 میباشد.  

مای { ( قـرارداد عقـد شـدهمجمـوعی  قیمـت  فیصـد  14 –ده }جریماه تاآخیر  مبلاغ حد اکثار

 ..باشد

شااارایط  28ماااده  3بنااد 

 عمومی قرارداد

 ضرورت نمیباشد.  : اعتبار ورانتیمدت 

شااارایط  28ماااده  5بنااد 

 عمومی قرارداد

 می باشد.   ساعت 20تعویض  مدت زمان

  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   10/اجناسفورمه 
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 1نامه قبولی آفر

 11اجناس/ فورم

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

 }نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از: 

 }آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس: 

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

 }آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:

 اطالع داده میشود این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن

طعی ق به قیمت}نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{،  تدارکبرای  شما رتیب روز، ماه و سال بنویسید{}تاریخ را به تمؤرخ  ارائه شده که آفر

ق و دقیتمندرج شرطنامه مربوطه،  طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{، مجموعی مبلغ

 است. گردیده قبول این اداره توسطشده است  تصحیح

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد 14لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

 دیده،بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گر

آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین 

 جدول ذیل درج می باشد:

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

 }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{ :تدارکاتتشخیصیه شمارۀ 

 }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: 

 ین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{}مبلغ تضممقدار 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

                                                 

 

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

تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت 

که قرارداد آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتی

در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به 

 داوطلب برنده ارسال می شود. 
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 قرارداد  هموافقتنام

 12اجناس/ فورمه

 

 {مربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمودهای  این فورمه را در دهداوطلب برن}

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد} به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

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

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

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

داوطلب برنده را برای  فرآ {درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

قیمت "منبعد بنام  که {درج گرددقرارداد  اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با}به مبلغ تدارک اجناس فوق 

 ، قبول نموده است. یاد میشود "قرارداد

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

 .استدر نظر گرفته شده  شرایط قرارداد برای آنها که درافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -1

 بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد: اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 و مشخصات تخنیکی( نیازمندیهاتخنیکی )به شمول جدول نیازمندیهای  (0)

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گرددسناد دیگر هرگونه ا}  (7)

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

 اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

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

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

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

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

وق الی تاریخ و سر از تاریخ ف اسالمی افغانستان بوده امارتمطابقت با قوانین  مینمایند که این موافقتنامه در بدینوسیله جانبین تصدیق

 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد روز، ماه و سال}

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

 { ذیصالحامضای مقام }امضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 {اسم درج گردد}اسم: 

 {عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: }

 {مقام ذیصالحامضای }امضاء: 

 {درج گرددشهرت شاهد }حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

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

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {بانک درج گردد اسم}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

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

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

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

بمجرد دریافت تقاضای  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب 

  شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

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

 

 د{درج گردنک و اکمال کننده با صالحیت با نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 {بانک مهر}

 

    {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 10اجناس/ 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

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت  هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

یاد می شود،  "اکمال کننده"منبعد بنام  که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

 اکمالرا که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره قرارداد 

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

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

  طی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.تخ

 اعتبار و قابل اجرا می باشد.   {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد} این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده

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

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 بانک{ }مهر

 

 

 

 


