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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

 ساحه -1ماد  

 داوطلبی

ضمنی خدمات  و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااین  دار ا 1.1

 ،. نامصادر مینماید نیازمندیهاجدول  2قسمت مندرج 

بخش ها به شمول نام و نمبر این داوطلبی و تعداد  نمبرتشخیصیه

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح درتشخیصیه هربخش 

   شرطنامه این در

مانند انجام ارتباطات طور تحریری به معنی  "کتبی"اصطالح  -1

وسط طرف مقابا ت یهمرا  با اسناد دریافتفکس، ایمیا و تلکس 

 می باشد؛

ض مفرد بکار ع به عودر صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جم -2

 برد  می شود؛

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

مراحا تمویا ادار ، وجو  کافی برای تمویا تدارکات به شمول  2.1 وجو  -2ماد  

برای  تعهد شد  رااز وجو  مالی  یقسمتو تعهد را پیشبرد آن 

صادر  منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهتادیات 

   عبارت از هر نوع منابع پولیوجو .گیردکار می به  گردید  است

از بودجه ملی، عواید ادارات و  اختصاص داد  شد  برای ادارات

شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار 

 دولت قرار گرفته اند می باشد. 

فساد  -3ماد  

 و تقلب

اصول  استاردادی و قراردادی فرعی مکلف ادار ، داوطلب، قر 3.1

رعایت  را داوطلبی و اجرای قراردادعالی اخالقی را در مراحا 

ی مفاهم ذیا را افاد  می مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتن

 نمایند  

 هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت ،درخواستاز   عبارت فساد -1

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت 

را تحت ( )کارمندان تدارکات ب دیگرغیرمناسب کارکردهای جان

 . تاثیر قرار دهد

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که   تقلب -2

عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت 

قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از 

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

دو یا بیشتر داوطلبان و یا ز سازش میان   عبارت اتبانی -3

بدست آوردن میان داوطلبان و کارمندان ادار  که به منظور 

 اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن امق

 سائرین طرح گردید  باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان عبارت از   اجبار -0

اوطلبان به منظور تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر د

ان به صورت مستقیم یا غیر تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

 مستقیم می باشد.

تخریب، تزویر، تغییر یا عبارت از اخالل و موانع  ایجاد  -5

و یا امور  کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات

 می باشد. نظارتی مربوط

که ای را ند  برداوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطاادار   3.2

، اجبار تبانیفساد، تقلب، مرتکب  مستقیمًا یا ازطریق نمایند 

می در مراحا داوطلبی گردید  است لغو  وانعماخالل و یا ایجاد 

 نماید. 
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در و اخالل ، اجبار تبانی، تقلب ادار  در صورت ارتکاب فساد، 3.3

، موضوع را در اسرع وقت به ند ادار توسط کارممراحا تدارکات 

  ارجاع می نماید. ذیربط  مراجع

در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب ادار   3.0

( ماد  چها و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحا 1فقر  )

 . نمایدتدارکات محروم می 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و  3.5

 مربوط به تسلیمی آفریادداشت ها و سایراسناد ، حساباتبررسی 

فراهم  موظف از جانب ادار  مفتشین توسط  را اجرای قرارداد و

 نماید. 

 -0ماد  
 داوطلب

واجد 

 شرایط

 

 رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  0.1

در د. نداشته باش معلومات داوطلبی هحصف مندرجمحدودیت های 

ساکن، تبعه و  ،ی فرعیصورت که داوطلب، قراردادی و قرارداد

بود  و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت یک کشور در ثبت  یا

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد. نماید

 ادار با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگا  0.2

 اسنادطرح، مشخصات، وسایر  هجهت انجام خدمات مشورتی برای تهی

یا درگذشته  گماشته شد  درحال حاضر کات مورد نظرتدار مربوط به

تدارکاتی  مراحارا درعین  یک آفر یا  بیشتر از و ارتباط داشته

این  13مگراینکه آفرهای بدیا طبق ماد  باشد ) ارائه نمود 

در صورت تضاد منافع واقع می گردد.  (مجاز باشد دستورالعما

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع،  وقوع

و یا تحت ادار  نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شد   0.3

پروسه و تحت   بان محروم شد عقد نماید. لست داوطلمحرومیت پروسه 

 قابا دریافت می باشد. ویب سایت ادار  تدارکات ملی از  محرومیت

تضاد منافع  که می باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط  0.0

 .نداشته باشند

به شکا ف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را مکل داوطلب 0.5

، در غیر آن طبق هدایت قابا قبول ادار  باشد ارایه نماید. که

تدارکات اجراات صورت می طرزالعما ( حکم چها و پنجم 3فقر  )

 گیرد. 

 -5ماد  
و اجناس 

  خدمات 

واجد ضمنی 

 شرایط 

می تواند س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1

 صفحه معلومات داوطلبیاز هر کشور مطابق مشخصات ذکر شد  در 

 باشد. 

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

به شمول   هتاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی مربوط تجهیزات، تولیدات،

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

بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، بع الح مناصط 5.3

سایر   طی پروسس شد  و یا در نتیجه ساخت، پروسس و یاو  تولید

 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمود مراحا صنعتی 
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 شرطنامه محتویاتب.  

 -6ماد  
های  بخش

 شرطنامه

 قسمت  بود  و در برگیرند 3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1

این  8های ذیا می باشد. تمام ضمایم صادر  طبق ماد  

 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعما نیز د

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعما برای داوطلبان   1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح   2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار   3قسمت 

 فورمه های داوطلبی   0قسمت 

 نیازمندیها  :3بخش 

 نیازمندیها جدول   5قسمت 

 قرارداد :2بخش 

 شرایط عمومی قرارداد  6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد  7قسمت 

 های قرارداد همرفو  8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

تقیمًا از ادار  و یا مس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3

اخذ  ذکر شد ، معلومات داوطلبی صفحهطوری که در  وید  نماین

شرطنامه و در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مسنگردید  باشد

  ضمایم آن بدوش ادار  نمی باشد. 

داوطلب باید تمام دستورالعما ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات  6.0

عدم ارائه معلومات یا اسناد  بررسی نماید. مندرج شرطنامه را

  شد  میتواند. رد آفر منتج به هشرطنام مندرجخواست شد  در

 -7ماد  

توضیح 

 شرطنامه

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از  7.1

 صفحه معلومات داوطلبیبصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  ادار 

( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکر  حد اقا )

میعاد ختم قبا از داوطلبی مقید ( روز در 0در داوطلبی باز و )

تسلیمی آفرها به ادار  مواصلت نمود  باشد. ادار  درخالل مدت 

( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقا این 3)

توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نمود  اند بدون 

 تذکر منبع درخواست دهند  ارسال میگردد. 

، تعدیا شرطنامه را الزم مطالبه شد  ضیحالثر توبا ادار هرگا   7.2

 20  ماد 2و بند  تدارکات طرزالعما کم سی امح بداند، با رعایت

 اجراآت می نماید.  این دستورالعما

 پیرامون مندرجات شرطنامه، االتوجواب به س توضیح و به منظور 7.3

قبا ازداوطلبی  هد، از داوطلب برای اشتراک در جلسمیتوان دار ا

دعوت  داوطلبیمعلومات  هصفح در مندرجوقت  محا، تاریخ و رد

 نماید. 
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داشته باشد، آنرا  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.0

جلسه قبا اری ( روز قبا از تاریخ برگز3)بصورت تحریری حد اقا 

  از داوطلبی به ادار  تسلیم نماید. 

 شد  ارایهالت وجوابات اوقبا از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5

( روز 5)حد اکثر تهیه شد  بعد از جلسه درمدت  باتجوادر جلسه و 

  میگردد. ارسالنمود  اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکهبه تمام 

ثر را متا ویاهلیت  ،قبا از داوطلبیه در جلس داوطلب عدم حضور 7.6

 نمی سازد. 

تعدیا  -8ماد  

 شرطنامه ها

تسلیمی آفر ها با ( روز قبا از 3د اقا الی )ح، میتواند ادار  8.1

 صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیا نماید.

  جزء شرطنامه محسوب گردید  و بصورت کتبی به صادر ایم ضم 8.2

 داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نمود  اند ارسال میگردد. 

 برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار ادار  می تواند 8.3

هت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را ج داوطلبان

 تمدید نماید. دستورالعمااین  20  ماد 2 بند در مطابقت با 

 تهیه آفرها  .ج

 -9ماد  
رف امص

 داوطلبی

تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهد  خود داوطلب بود  و  9.1

 گونههیچ  یادار  بدون در نظر داشت نتیجه مراحا تدارکات

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس

 - 14ماد  

 بان آفرز

صفحه معلومات آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  14.1

سایر اسناد حمایوی و د. درمشخص گردید  ترتیب میگ داوطلبی

اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه 

جمه تصدیق شد  اسناد لزوم تردر صورت ادار  می تواند  ،میگردد

ارایه ترجمه  به آفر، توضیح جهتارائه شد  را مطالبه نماید. 

   می گردد. استناد   شد 

 -11ماد  

اسناد 

 شاما آفر

  می باشد شاما آفر اسناد ذیا 11.1

 و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 ما؛دستورالعاین  15و  10، 12 مواددرمطابقت با  قیمت های

درمطابقت آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛ این دستور العما 21با ماد  

این  22 ماد درمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

 ؛دستورالعما

 این 16 ماد درمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -0

  ؛دستورالعما

 ضمنی و خدمات اجناس واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛دستورالعمااین  17 ماد آن درمطابقت با 

ضمنی آن با  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6

 دستورالعما؛این   34و  18 وادطبق مشرطنامه 

داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  قبولی آفر صورتیدراین دستورالعما  19طبق ماد  

 .معلومات داوطلبی هصفح د مطالبه شد  درسایر اسنا -8
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 - 12ماد  

 هفورم

تسلیمی 

آفر و 

 های   جدول

 قیمت

  (فورمه های داوطلبی ) 0سمت قشاما در   تسلیمی آفر هفورم 12.1

ا صالحیت شخص ببدون کدام تغییر خانه پری گردید  و  توسط 

 داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.  

آن را  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2

موجود به صورت مناسب طبق اصا آن با استفاد  از فورمه های 

مهر و امضا  از دو بعترتیب  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت  در

 تسلیم)رئیس، معاون یا نمایند  با صالحیت(  شخص با صالحیت

 نماید.

 -13ماد  

آفرهای 

 بدیا

 صفحهی قابا قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیا  13.1

 از قبولی آن تذکر رفته باشد.  معلومات داوطلبی

قیم  -10  ماد

آفر و 

 تخفیفات 

تسلیمی آفر  هشد  توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 10.1

 د. قیمت باید درمطابقت با شرایط ذیا باشهای و درجدول 

به صورت  قیمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها برای  10.2

 ارایه گردد. جداگانه 

 بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 10.3

 .  می باشد،  قیمت مجموعی آفر تخفیفات پیشکش شد 

و روش اجرای  شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 10.0

 و جدول قیمت خویش (3)فورم شمار  آفر  آنرا در فورم تسلیمی

در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابا قبول نخواهد نماید.  پیشنهاد

 بود. 

سایر اصطالحات مشابه تابع  وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 10.5

تجارت  جدید شرایط بین المللی ویرایش احکام مندرج در

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

 تذکر رفته است، می باشد.  لومات داوطلبیمع هصفح

در جریان اجرای قرارداد، قیمت های ارایه شد  توسط داوطلب  10.6

 معلومات داوطلبی صفحهاینکه در نمی باشد. مگر  تغییرقابا 

طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابا تغییر غیر جوابگو 

میگردد.  رد دستورالعمااین  34ماد  دانسته شد  و مطابق 

درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیا قیم در جریان 

رد  اشد، آفر ارایه شد  با قیمت ثابتاجرای قرارداد مجاز ب

 نگردید  بلکه تعدیا قیم صفر در نظر گرفته می شود. 

در روشنی احکام ماد   را به بخش ها ادار  می تواند تدارکات  10.7

تمام بخش ماید. قیمت ها برای پانزدهم قانون تدارکات تقسیم ن

در صورت عدم ارائه اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدها و 

حکم و چها  ( 1فقر  ) 2 جزقیمت برای تمام اقالم شاما هر بخش 

داوطلب  می میباشد.  قابا تطبیقو هشتم طرزالعما تدارکات 

 گشائی تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان باز

را ک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  شوند

  پیشنهاد نمایند. 

 -15ماد  

 اسعار آفر

قیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید،  باید داوطلب 15.1

طوری دیگر تذکر رفته  معلومات داوطلبی صفحهمگر اینکه در 

 باشد. 
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 -16ماد  

اسناد 

 تثبیت

اهلیت 

 داوطلب

این   0 ماد درمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1

 ) 0 قسمت  مندرجتسلیمی آفر  هباید فورمداوطلب  دستورالعما،
نماید. درصورت عدم ارایه و را خانه پری  (داوطلبیه های فورم

 یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود. 

 -17ماد  

اسناد 

 ثبوت

واجد 

شرایط 

بودن 

 واجناس 

خدمات 

 ضمنی

 ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1

جدول های  که شاماور منشآ تولید اظهار نامه کش بایدداوطلب 

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

 د.نمایخانه پری  دستورالعما این  5با ماد  

 – 18ماد  
 اسناد

تثبیت 

تطابق 

س و اجنا

خدمات 

 ضمنی آن

مشخصات  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1

 آفر ضم، داوطلب باید و معیارهای مربوط آن شرطنامهمندرج 

با مشخصات تخنیکی اجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش

 ه نمایند.یارا (نیازمندی ها جدول) 2قسمت  مندرجمعیارات  و

قت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه تثبیت مطابک مدار 18.2

نقشه جات و اعداد و ارقام بود  و شاما ، نوشته جات میتواند

و مشخصات تخمینی توضیح مفصا و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  آن و نشان دهند 

 مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم

داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت از معیارات جدول 

 نیازمندیها را نیز شاما نماید. 

منابع و قیم فعلی پرز  جات  شاما مکماداوطلب باید لست  18.3

وم کارآیی مناسب و مداو سایر ملزومات برای اضافی، ابزارخاص 

تهیه  را معلومات داوطلبی هصفح اجناس درجریان مدت مشخص در

 ماید.ن

و  موادشیو  تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شد   معیار 18.0

که در جدول نیازمندیها  ها توسط ادار  ککتال وعالیم تجارتی 

بمنظور شرح نیازمندی بود  و ارایه سایر  صرف درج گردید ،

داوطلب می اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. 

عیارهای کیفی، عالیم تجارتی و م اجناس مطابق با سایر تواند

بود   ادار  مندیرا در صورتی که جوابگوی نیازشمار  های کتالگ 

اشد را ب مندرج جدول نیازمندیها و معادل یا باالتر از مشخصات

 نماید.   ارایه

 -19ماد  

اسناد 

 ثبوت

اهلیت 

 داوطلب

قبولی  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  19.1

 برای ادار  با در نظر داشت حاالت ذیا قابا قبول می باشد.  آفر

در فورمه  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1

معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب اجاز  نامه تولید 

که نشان  فورمه های داوطلبی () 0قسمت کنند  را در فورم شاما 

طلب جهت عرضه اجناس مربوط اجاز  تولید کنند  به داو دهند 

 ارایه نماید؛  را دمی افغانستان باشاسال امارتدر 

 امارتدر  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

با قرارداد  عقد اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی نداشته و 

به منظور توانمند و مجهز را   وی صورت میگیرد، باید  نمایند 
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 انجام مکلفیت های عرضه پرز  جات ، ترمیم و حفظ و مراقبت

   به ادار  معرفی نماید؛، طوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته

های معیار) 2قسمت   اهلیت مندرج شرایط از هریکباید داوطلب  -3

 بر آورد  نماید.  را (ارزیابی و اهلیت

 دو یا بیشتر شرکت باشد،( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

 داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد  

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

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

 شد  باشد؛

تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط  -3

 آن می باشند؛

ک اصلی معرفی گردید  و مسؤل قبول یکی از شرکا منحیث شری -0

مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا 

 می باشد؛

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

 .نقا موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردید  است -6

شریک  ، هرداوطلبانبرای مطابقت با حد اقا معیارات اهلیت  19.3

( فیصد معیار 04( فیصد و شریک اصلی حد اقا )25باید حد اقا )

ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک های اهلیت را تکمیا نماید. 

( 144و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقا ) باهم جمع می گردد

عدم تکمیا شرط باال منجر  فیصد معیار اهلیت را تکمیا نماید.

گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی  به رد آفر شرکت مشترک می

 .وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شوددر تکمیا معیار ها ت

 -24ماد  

میعاد 

اعتبار 

 آفرها

درج  معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعادادار   24.1

از  کمترنمی تواند در داوطلبی های ملی ید. این مدت می نما

لیمی آفر ها باشد. آفر های با بعد از ختم میعاد تس ( روز94)

مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو 

ن المللی میعاد در داوطلبی بیپنداشته شد ، رد میگردد. 

 روز بود  نمی تواند.  124از اعتبار آفر کمتر 

 آنمیعاد اعتبار آفر را قبا از ختم  تمدید ادار  می تواند 24.2

البه نماید. در صورت تمدید میعاد کتبی مط طور از داوطلب

تضمین آفر نیز برای مدت مشابه میعاد اعتبار اعتبار آفر، 

تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شد  خویش 

میعاد اعتبار تمدید  در صورت رد درخواست .تغییرات وارد نماید

 گردد.  می مسترد وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب آفر

 -21ماد  

 آفر تضمین
مکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1

آفر بدون تضمین آفر یا اظهار  تهیه نماید. منحیث جزء آفر خود

   نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شد ، رد میگردد. 

مشخص گردید  و می  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

نی و یا سایر اسعار قابا تبدیا ارایه تواند به  واحد پول افغا

 گردد. تضمین آفر می تواند 

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

هر  مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2

تضمین  هر گا  نهاد صادر کنند  کشور واجد شرایط تهیه نماید.

داشته باشد، باید  موقعیتاسالمی افغانستان  امارتخارج از آفر 
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تضمین اسالمی افغانستان اجرای  امارتنهاد مالی مشابه در داخا 

 نماید.  آفر را  ضمانت 

تضمین تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3

و یا فورمه های دیگری  (فورمه های داوطلبی) 0قسمت مندرج آفر 

، ترتیب د  باشدمنظور گردیکه قبا از تسلیمی آفر توسط ادار  

 گردد. 

با ،  این دستورالعما 21  ماد 5بند  هدایت در صورت تطبیق -0

 باشد.  پرداختدرخواست کتبی ادار  به اسرع وقت  قابا 

داد  شود. کاپی ها قابا قبول نخواهد  نسخه اصلی آن تسلیم  -5

 بود.

این  24  ماد 2بند مطابقت با میعاد اعتبار تضمین آفر در -6

ز میعاد اعتبار آفر و ر ایشتب( روز 28) قاحد ا ،ادستورالعم

 .یا میعاد تمدید شد  آن باشد

در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با  21.3

این دستورالعما مطالبه گردید  باشد، تمام  21( ماد  1بند )

آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق 

 د، غیر جوابگو پنداشته شد  رد می گردند. نباشبند فوق الذکر 

داوطلب عقد قرارداد با از بعد  موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.0

 .مسترد میگردد  به آنان دستورالعمااین   00  طبق ماد  برند 

در حاالت ذیا  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد  21.5

 نمی گردد 

بعد از انقضای مدت معینه  اف از آفرانصر در صورت تغییر یا  -1

 تسلیمی آن؛

در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -2

 جدول قیمت های ارایه شد  در آفر؛

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

فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  -0

 رند ؛داوطلب بتوسط 

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

فر یا اظهار ، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

بنام داوطلب مشترک باشد. درصورت که  نامه تضمین آفر باید

داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردید  باشد، تضمین آفر بنام 

 قسمت شاماداوطلب مشترک  ه ایجادموافقت نام تمامی شرکای شاما

  ترتیب گردد.   (داوطلبی ه هایفورم) 0

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گا   21.7

انصراف نماید.  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1

این دستورالعما از این امر مستثنی  24  ماد 2 حالت مندرج بند 

 است؛ 

حاضر  دستورالعما این 03  ، طبق مادداوطلب برند  تیکهدرصور -2

  را درمطابقت با ماد اجراء تضمینامضای قرارداد نشود؛ یا  به

 .نمود  نتواند تهیه دستورالعمااین  00
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معلومات  هصفحمدت مندرج را برای  متذکر  میتواند داوطلب حکومت        

همان ادار   برای عقد قرارداد باغیر واجد شرایط ، داوطلبی

 آن از  معلومات داوطلبی هصفح درمشروط بر اینکه  نماید.اعالم 

 تذکر رفته باشد.  

 -22ماد  

 امضاء آفر 

تمام اسناد شاما آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقا  داوطلب 22.1

کلمۀ "اصا" عالمه ترتیب و با عالمه این دستورالعما  11  ادم

کلمۀ "کاپی" عالمه آفر با نماید. بر عالو  کاپی های گذاری 

تسلیم  معلومات داوطلبی هصفحبه تعداد مندرج  شد  و گذاری

درصورت موجودیت تفاوت میان اصا وکاپی، اصا آن قابا گردد. 

 . اعتبار خواهد بود

باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی  آفراصا و کاپی های  22.2

  گردد.  نمایند  قانونی داوطلب امضاءنوشته شد  و توسط 

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوبار  نویسی صرف درصورتی قابا  22.3

مایند  نرا امضا نمود   توسط شخصیکه آفر  اعتبار میباشد که

 شد  باشد.  امضابا صالحیت داوطلب 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 -23ماد  

تسلیمی، 

و  مهر

مت عال

 آفر  گذاری

یا توسط پست ارسال نماید.  شخصاً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.1

معلومات  صفحهدر آن  آفر ها در صورت تذکر ارسال الکترونیکی

 ، امکان پذیر می باشد. داوطلبی

با  تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1

آفرهای بدیا، درصورتیکه  به شمولآن را  کاپی هر ید اصا و

د  شد  باشد، در پاکت دا دستورالعما اجاز این  13  طبق ماد

 "اصا" و "کاپی" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته ههای جداگان

در داخا یک پاکت  های آفرحاوی اصا و کاپی پاکت ها بنویسند. 

این   3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  گذاشته شوند.

   صورت میگیرد. ماد

معلومات  هحصفطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -2

  ارسال میگردند. داوطلبی

 آفر باید به طور ذیا ترتیب گردید  باشد های  تپاک 23.2

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

   باشد؛ 20 ماد  1تدارکاتی در مطابقت با بند ادار  عنوانی  -2

نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

معلومات  هصفح حات اضافی مندرج و هر نوع توضی 1ماد   1

  باشد.  داوطلبی

مبنی بر عدم بازگشایی آن قبا از تاریخ آفر گشایی  هشدارحاوی  -0

  باشد.  27ماد   1در مطابقت با بند 

 ول تعویض/ئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، ادار  مس درصورت 23.3

  بازگشایی قبا از وقت آن نخواهد بود.  مفقود شدن محتویات و

 –20ماد  
 میعاد 

تسلیمی 

 هاآفر

 معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبا از ختم آ 20.1

 تسلیم گردند.

 لزوم، با تعدیا شرطنامه طبق ماد  در صورت می تواند ادار   20.2

 یتمامصورت   میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این،  8
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میعاد تسلیمی  در طولمکلفیت های  ادار  و داوطلب حقوق و 

  . ادامه می یابدتمدید شد  

 –25ماد  
آفر 

 های نا

 وقت

 رسید 

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

 -26ماد  

انصراف

 ،

تعویض 

و 

تعدیا 

  هاآفر

سال داوطلب می تواند، قبا از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ار 26.1

داوطلب امضاء شد   با صالحیت اطالعیه کتبی که توسط نمایند 

باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را 

اطالعیه کتبی توام تعویض، تعدیا و یا از آن انصراف نماید. 

بود  و این اطالعیه  تعدیا شد آفر های تعویض، انصراف یا با 

 باید 

ارسال گردید ، این دستورالعما  23و  22در مطابقت با مواد  -1

اکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" بر عالو  پ

  یا "تعدیا" نشانی شد  باشد.

توسط ادار  دریافت شد   ها قبا از ختم میعاد تسلیمی آفر -2

 باشد.  

از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو  در صورت انصراف 26.2

  بار  مسترد میگردد. 

میان  فاصله زمانیدر  آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیا  26.3

ضرب االجا تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر  طوری که در 

اعتبار تمدید شد  فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 صورت گرفته نمی تواند. آفر 

 – 27ماد  

 آفر گشایی

 و د  را در محضر عام در محا، تاریخادار  آفر های دریافت ش 27.1

. تذکر رفته، باز می نماید یمات داوطلبمعلو در صفحهزمان که 

 ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت 

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط

 

ایی ابتدا آفر هایی را در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گش 27.2

"انصراف" نشانی شد  و قبا از ختم میعاد تسلیمی  که با کلمه

اعالم  را  انصراف خویش را تسلیم نمود  اند،  اطالعیه آفر ها

و بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گا  پاکت آفر نشانی شد  

باشد، باز ارائه شد  نصالحیت نامه توام با با کلمۀ "انصراف" 

موجودیت اطالعیه  گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتمی

است. صالحیت باشد، مجاز انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر 

نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقبًا، تمام آفر 

باز خواهد شد.  هر گا   ای که با کلمۀ "تعویض" نشانی شد ه

صالحیت نامه  توام باآفر پاکت آفر نشانی شد  با کلمۀ "تعویض" 

نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت 

ویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز اطالعیه تع

است. صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. 

بعدًا آفر های که با کلمۀ "تعدیا" نشانی شد ، باز و محتویات 

تعدیا آفر ها صرف در صورتی آن به تفصیا خواند  می شود. 

ت نامه معتبر موجودیت اطالعیه تعدیا آفر که توام با صالحی

باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت 

میگردد. آفر های باز شد  شاما مرحله ارزیابی آفر ها 

 میگردند. 
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هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نمود ، نام داوطلب،  قیم آفر  27.3

بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیا، موجودیت تضمین آفر یا 

آفر و سایر جزئیات را که ادار  مناسب بداند  اظهار نامه تضمین

قرائت می نماید. آفر های بدیا و تخفیفات صرف در صورت که در 

در ارزیابی مد نظر گرفته  جلسه داوطلبی قرائت گردید  باشند

ماد   1خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

 نا وقت رسید  باشد.  25

ورم های معیاری آفر گشایی صادر  ادار  هیئت آفر گشایی، ف 27.0

و بمنظور  تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء

ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف ئمص

 )اسکاشتیپ( می نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهت

 -28ماد  

 محرمیت

، مقایسهو  مالی ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1

اهلیت داوطلبان و پیشنهاد  بعدی ارزیابی و ارزیابی تخنیکی 

الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد  عطاء قراردادا

 افشاء گردد.  نبایدمحرم بود ، 

ارزیابی احا توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

نیکی و ارزیابی تخارزیابی ، ارزیابی مالی و مقایسه، ابتدایی

 منجر به رد آفر بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد

 وی میگردد.

عقد قرارداد،  آفر گشایی الی زمان ، از28  ماد 2علی الرغم بند  28.3

مورد مربوط  را درهر ادار درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با 

 داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را مراحا به 

 انجام دهد. 

 - 29ماد  

ارزیابی 

 ابتدایی 

ادار  ارزیابی ابتدایی را جهت تشخیص مکما بودن آفر ها با   29.1

 در نظر داشت موارد ذیا را  اندازی می نماید 

آفر به شکا درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داد  شد   -1

 است؛

 تضمین آفر به شکا و مبلغ درست تحویا گردید  و برای مدت -2

 قابا اعتبار است؛ صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

آفر بدون انحرافات عمد  یا مغایرت با شرایط شرطنامه تحویا  -3

 گردید  است؛

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

 آفر برای حد اقا مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

 فوق آفر رد میگردد.  29ماد   1م رعایت بند در صورت عد 29.2

 –34ماد  

توضیح آفر 

 ها

مطالبه توضیح ادار  می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  34.1

 نماید. توضیح داوطلب نیز بشکا کتبی مطابق مندرج در خواست،

، ماهیت، و قیمت آفر تغییر صورت گرفته و نمیتواند در محتوا

ه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. وارد نماید، مگر اینک

هر نوع توضیح ارایه شد  بدون در خواست ادار ، قابا قبول نمی 

 باشد. 
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 -31ماد  

جوابگویی 

 آفرها

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

آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی آفر جوابگو  31.2

شرطنامه باشد.  با معیارات، شرایط و مشخصات مطابق مد  ع

د فتادگی زمانی عمد  پنداشته می شوانحراف، استثناء و از قلم ا

 که 

س و کارایی اجنا یا قابا مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1

 د؛خدمات تحت قرارداد داشته باش

اسناد داو طلبی داشته که حقوق ادار  یا  با ناسازگاری -2

 بر خالف شرطنامه  ت های داو طلب تحت این قرار داد رامکلفی

 ؛نمایدمحدود 

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

 گردد. 

رد گردید   نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

یا قلم افتاگی جوابگو  و بعدًا با اصالح انحرافات، استثنات

 نمیگردد. 

 – 32 ماد 
عدم انطباق، 

و  اشتباهات،

از قلم 

 افتادگی

عدم انطباق یا از قلم ادار   در صورت جوابگو بودن آفر،   32.1

  را که عمد  نباشد، مد نظر نمی گیرد.  آفر در افتادگی

از داوطلب در   ادار  می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

به منظور تصحیح ی یا سندی را معلومات ضرور میعاد زمانی مناسب

عدم انطباق یا از قلم افتادگی غیر عمد  مطالبه نماید. تصحیح  

از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بود  نمی 

در صورت عدم ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شد   تواند.

 می تواند. 

ادار  به شکا ذیا صورت  تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط 32.3

 میگیرد  

، قیمت فی در صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی -1

 واحد مد نظر گرفته شد ، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

اعشاری  المهح کدام عیبه صورت واضادار   مگراینکه ازنظر

بیجا تحریر گردید  باشد، که در اینصورت  درقیمت فی واحد

  و قیمت فی واحد اصالح می نظر گرفته شد قیمت مجموعی مد

 گردد؛

موجودیت اشتبا  در مجموع یا حاصا جمع یا تفریق  درصورت -2

یا حاصا تفریق  ارقام، ارقام قابا اعتبار بود  و حاصا جمع

 باید اصالح گردد؛

و ارقام وجود داشته باشد،  مبلغ به حروفهرگا  تفاوتی میان  -3

 اینکه مبلغ ذکر بود، مگراعتبار خواهد  مبلغ به حروف مدار

شد  به حروف مربوط به اشتبا  حسابی باشد، که درینصورت 

( فوق 2( و )1داشت مندرجات اجزای ) درنظر با مبلغ به ارقام

 اعتبار خواهد بود. مدار

قبول  محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگا  دا 32.0

 استرداد دانسته شد وی غیر قابا  و تضمین آفروی رد  نکند، آفر

اجرا می  21ماد  1بند  ( 2جزء )مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر

 گردد. 
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 –30ماد  

ارزیابی 

 تخنیکی

 

بدون انحراف و  قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفرادار   30.1

تمام معیارات و شرایط مشخص در شرایط عمومی و آن با تثنای اس

 سی می نماید. خاص قرارداد توسط داوطلب برر

از مطابقت ، جهت اطمینان این دستورالعما 18  ماد مطابق ادار   30.2

جدول  ) 2قسمت  مندرج شرایطتمام با  اتانحراف  یا یریبدون تغ

 می نماید. بررسی جنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیها

 - 35ماد  

تبدیا به 

 اسعارواحد

باید تمام  ادار  ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1

را به واحد پولی مشخص  قیمت های ذکرشد  به اسعار مختلف درآفر

نرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحدر 

 ، تبدیا می نماید. معلومات داوطلبی صفحه

 -36ماد  

 داخلی حترجی
کات تطبیق می در روشنی حکم چهارم طرزالعما تدارترجیح داخلی  36.1

 .گردد

 37ماد  

ارزیابی 

 مالی 

و معیار  مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عواما،  37.1

 این ماد  ارزیابی میگردند. های مندرج

مد نظر می آفر ها موارد ذیا را در جریان ارزیابی  ادار  37.2

 گیرد 

معلومات  هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -1

 10  رمطابقت با ماددکه  تذکر رفته و قیمت آفر داوطلبی

 ارایه گردید ؛ 

با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیا قیمت باالثر  -2

 ؛31  ماد 3

 0خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت اتعدی -3

 ؛10مادۀ 

 هحصف مندرجناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  قیمت تعدیا -0

 معلومات داوطلبی

تعدیا در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعما  -5

 تدارکات.

 مد نظر نمی گیرد ادار  موارد ذیا را در ارزیابی آفر،  37.3

توسط  مالیات قابا پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1

اسالمی افغانستان تولید شد   امارتبر اجناسیکه در داوطلب 

 ر صورت اعطاء قرارداد؛باشد د

هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابا پرداخت  -2

اسالمی افغانستان تولید شد   امارتبر اجناسیکه در خارج از 

   اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد 

برای تعدیا قیمت درجریان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 در صورت تذکر در آفر.

،  فکتور 10 ج ماد عالو  قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.0

 معیار های تدارکشرایط و  های مربوط به مشخصات، کارایی،

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهیا 

باید به مبلغ عواما در نظر گرفته شد  مقایسه آفر ها، اثرات 

ا و معیارات باید مطابق فکتور ها، روش هپولی بیان گردد. 

 باشد.  36 ماد  3بند 

، داوطلبان می توانند معلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

خویش را ارایه نمود ، و ادار  نیز  قیمت برای یک یا چند بخش
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می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک داوطلب اعطاء 

با نازلترین بخش ها  کیبتر تشخیص براینماید. روش ارزیابی 

تذکر رفته  (معیارات ارزیابی و اهلیت) 2قسمت در قیمت که 

  مشخص می گردد. 

ادار  نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نمود  و  37.6

انجام مذاکر  در روش یا سایر داوطلبان مذاکر  نماید. 

 تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

آفر و یا بعهد  تغییر قیمت یا تعدیا نیست  داوطلب مکلف 37.7

است،  تذکر نرفتهکه از آن در شرطنامه را لیت های گرفتن مسئو

 منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد. 

 - 38ماد  

مقایسۀ 

 آفرها

ادار   آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شد  را در مطابقت  38.1

خنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص با معیارات و شرایط و مشخصات ت

 جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

 از پس شد ، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 38.2

 تشخیص جوابگو مفصا ارزیابی لزوم صورت در و تخنیکی ارزیابی

 گزارش ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد،

 دارای آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء آمر به را خویش

 هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شد  یابیارز قیمت نازلترین

شد  را مورد  یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی،

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

 -39ماد  

ارزیابی 

 بعدی داوطلب

 برند 

بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن  ادار  می تواند 39.1

برند ، ارزیابی  داوطلبتوانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط 

 بعدی را را  اندازی نماید. 

داوطلب توسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شد   39.2

  صورت میگیرد.  19طابق ماد  م

عقد قرارداد بود  و  شرطودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش مثبت ب 39.3

 جوابگو شدنجه ارزیابی، منتج به غیر یدر صورت منفی بودن نت

آفر بعدی دارای  و ادار  ارزیابی بعدی مشابه را باگردید   آفر

 انجام می دهد.   نازلترین قیمت

حق  -04ماد  

برای  ادار 

قبولی یا رد 

یک یا تمام 

 آفرها 

ورت تدارکاتی دیگر محسوس ادار  می تواند، در صورت که ضر 04.1

نبود ، یا تغیرات عمد  در مشخصات تخنیکی، شرایط داوطلبی و 

یا شرایط قرارداد وارد گردید  باشد، وجو  مالی برای تدارکات 

کافی یا موجود نبود ، مدارک )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود 

داشته باشد و یا جهت تآمین منافع ملی، مراحا تدارکات را بدون 

 طلبان فسخ نماید.داومسؤلیت در قبال 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 – 01ماد  
 اعطاء شرایط 

 ا نازلترینب که آفر جوابگو ادار  قرارداد را به داوطلب 01.1

اجرای رضایت ارایه نمود  و توانایی  را ارزیابی شد  قیمت

  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  بخش قرارداد را

 –02ماد  
تعدیا حق 

در مقدار 

زمان 

مقدار اجناس و خدمات  در زمان اعطای قرارداد ادار  می تواند 02.1

 ،مشخص گردید  (جدول نیازمندیها) 2قسمت  آن را که در ضمنی

 صفحهاز فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه 

نه تغییر هیچگودر برگیرند   تجاوز ننمود  و داوطلبی معلومات
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اعطای 

 قرارداد 
ها و شرایط آفر و شرطنامه  در قیمت فی واحد و دیگر معیار

 نباشد. 

 – 03ماد  
اعطای 

 قرارداد

ادار  بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا  03.1

رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه 

ر را به داوطلب صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آف

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت میبرند  ارسال 

کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه 

  آفر به داوطلب برند  ارسال می شود. یقبول

 -00ماد 

 تضمین اجراء
( روز بعد ازدریافت 14مدت )خالل درداوطلب برند  مکلف است،  00.1

قت با شرایط قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابنامه 

ه فورم) 8قسمت شاما  که تضمین اجرا مفوردر  عمومی قرارداد،

 می باشد، ارایه نماید. (قرارداد های

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ   عدم 00.2

ی اظهار نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین آفر و یا اجرا

می گردد. در اینصورت ادار  قرارداد را به  آفرنامه تضین 

ا نازلترین قیمت را ارایه ب بعدی که آفر جوابگو داوطلب

داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء 

  می نماید. 

 -05ماد  

امضای 

 قرارداد

داوطلب برند   ادار ، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر 05.1

میعاد اعتبار  در طی ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء 

داوطلب برند  مکلف  به داوطلب برند  ارسال می نماید.آفر 

امضا نمود   بعد از دریافت ( روز14ت )است، قرارداد را در مد

 به ادار  تسلیم نماید. و 

 -06ماد  

به  اطالع

داوطلبان 

 غیر برند 

، دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن ورًا پس ازادار  ف 06.1

داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برند  و عدم 

را آنان موفقیت آنان طور کتبی اطالع داد  و تمام تضمینات آفر 

 نماید.می مسترد 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، ادار ، عقد قرارداد با  06.2

را با ذکر مشخصات تدارکات، مشخصات ادار  و داوطلب برند  

 قراردادی، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماد  چها و دوم قانون

در ویب سایت ادار  و ویب سایت هایی که ادار   تدارکات

 تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر می کند.

حق –07 ماد 

شکایت 

  داوطلب

نون و طرزالعما هرگا  داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قا 07.1

تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خویشرا به ادار  و در 

ارسال  ومیته بررسی اداریصورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 نماید.

تشریح روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعما مربوط  07.2

 . گردید  است
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  معلومات داوطلبی هصفح  دوم:قسمت 

 

 یات عمومالف.  

 1  مللللللاد
دسللتورال

عمللللللا 

بلللللرای 

داوطلبللا

 ن

 باشد. می .ا.اا دفاع ملیوزارت   فرمایش دهند  

قلم ظروف و  113و تدارک  هیته  شمار  این داوطلبی نام و

مطبخ و طعام خانه در چهار الت ضرورت  زاتیلوازم تجه

از روش  1001 یاز بابت سال مال یساحو یقول اردو ها

 باز یداوطلب

 MOD-1401-G-Q0025B-22702 داوطلبی: تحت شماره

 :باالمقطعنوع قرارداد

 داوطلبی بازروش تدارواتی:

 1.1  مللللاد

دسللتورال

عمللللللا 

بلللللرای 

داوطلبللا

 ن

 داوطلبان از کشورهای ذیا واجد شرایط نمی باشند 

 .درج گردد ""قابل تطبیق نیست    

 1.4  مللللاد

دسللتورال

عمللللللا 

بلللللرای 

داوطلبللا

 ن

تراک در تلدارکات عامله لست شرکت هلای محلروم شلد  از اشل

 از آدرس ذیا قابا دریافت می باشد 

  www.ageops.net  

 و یا لینک :

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

  1.1ملللللادۀ 

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داوطلبان

ازکشللورهای ذیللا واجللد شللرایط  ضللمنی آناجنللاس وخللدمات 

 نمیباشند 

   قابل تطبیق نیست""  

 مندرجات شرطنامهب.  

 3.4ملللللادۀ 

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داوطلبان

  شرطنامه از مراجع ذیا قابا دریافت می باشد 

 وزارت دفاع ملی{ ریاست تداوات

 {ات اجناستدارو}آمریت 

تتتداروات ریاستتت  4منتتزل دوم بتتالک  702اطتتان نمبتترآدرس:

 51وزارت دفتتاع ملتتی گتتارد ستتابقه خواجتته بغتترا ناحیتته

 وابل.

 1.1مللللادۀ  

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داوطلبان

شللرطنامه، بلله آدرس و  نیللدر مللورد ا حیتوضلل افللتیجهللت در

 مراجعه گردد  ایذ یمعلومات ارتباط

 وزارت دفاع ملی{ ریاست تداکات

 (دگرمن عبدالغنی بارکزی) {تدارکات اجناس مدیر}

 {0303213022} شماره تلیفون :

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


19 

 

وزارت دفااااااع ملااااای گاااااارد تااااادارکات ریاسااااات  0مناااااز  دو  بااااا    302آدرس: اطاااااار  مبااااار

 کابل. 12سابقه خواجه بغرا  احیه

 1.4مللللللادۀ 

دسللللتورالعما 

بللللللللللرای 

 داوطلبان

 .یگرددنم دایرجلسه قبا از داوطلبی 

  

 هاآفر هتهیج.  

 1..1 ملللللاد 

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داوطلبان

 ارایه گردد.   / پشتودری  آفر به زبان

 11.1  مللللاد

دسللتورالعم

ل بلللللرای 

 داوطلبان

اسلناد اضلافی ذیلا سایر داوطلب باید همرا  با آفرخلویش 

 ه نماید یرا ارا

اخرین  مالیاتیحسابات اسناد تصفیه  ،واپی جواز فعالیت با اعتبار
تعهدنامه امضاء شده مبنی  اساسنامه، شاییقبل از آفر گ هدور

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. 

وراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داد  تمام ا

شد  در شرطنامه غرض معلومات داوطلب باید بصورت درست و مکما خانه 

پری شود و تعهد نامه ی داد  شد  باید توسط رئیس، معاون و یا 

 نمایند  با صالحیت امضا و مهر گردد. 

آفلر خلویش داوطلب مکلف است، جلدول قیملت هلای ارائله شلد  در 

و فللورم معلومللاتی اهلیللت داوطلللب را پللس از مهللرو امضللاء 

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

 14.1 ملللللللاد 

دسلللللتورالعما 

 برای داوطلبان

 .رائه آفر های بدیا مجاز نمی باشدا

 11.1  ملللللللاد

دسلللللتورالعما 

 برای داوطلبان

 2020  DDP ,(Incotermsویللرایش شللرایط تجللارت بللین المللللی )

 می باشد. 

 11.1 مللللاد 

دسللتورالع

مللا بللرای 

 داوطلبان

وعقتد قترارداد متعهتدمکلف استت  یمواد مورد ضترورت بعتداز منرتور  محل ممصدل 

 یبعتتدازمنرور 00٪قستت  اول  ،قتترارداد وشتترطنامه را دردوقستت جتتنم منتتدرج 

 یلیمتاه ازتحتو کیتبعتد از 40٪وقست  دوم  یتوم 00التی متدت وعقد قرارداد 

 یبتو هتای ستاحویدر قتول اردو هتای ستاحوی بته د الی مدت دو ماهاول  قس 

  یبتتاالوزن بتته وزن ختتالط جتتنم طبتتق نمونتته وشتترا نتتهیمعا ئتیبتته محضتتره

 داده شود میوتسل لیمندرج شرطنامه تحو

تمللامی مصللارف الللی محللا تسلللیمی بللا محصللول گمرکللی، تکللس ، 

کرایلله حمللا و نقللا و تخلیلله اجنللاس در محللا مقصللود بلله عهللد  

 میباشد. داوطلب

 11.1 مللللاد 

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

م  (میباشد751،702،702،700دیپو های قول اردو های)  مصد منهای 

را در قیمت های  BRTداوطلبان باید نرخ مناسب مالیات داخلی 

ارائه شد  شان تذکر دهند و همچنان قیمت مجموعی بدون تکس 

 نمایند.را در جدول قیمت ها در نظر گرفته ارائه 

جهللت معلومللات مزیللد در بللار  مالیللات در افغانسللتان بلله 

 مراجعه گردد. www.mof.gov.af/taxسایت 

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

دسللللتورالعما 

بللللللللللرای 

 داوطلبان

 یا "نیست."قیمت های ارایه شد  توسط داوطلب قابا تعد

 11.1 مللللللاد 

دسللللتورالعما 

بللللللللللرای 

 داوطلبان

اسالمی افغانستان قیمت  امارتاست به واحد پولی  مکلفداوطلب 

همان پول  میباشد، به صورت گیرند  مربوط مصارف آفررا که 

 نرخ بدهد.

 میباشد. افغانی  اسعار ویا واحد پول 

 4..1 مللللللاد 

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نیست  مدت کارآیی اجناس

 1..1 مللللللاد 

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 اوطلباند

 .ستین قیقابل تطب  اجاز  نامه تولید کنند 

 1..1ملللللاد  

دسللتورالعما 

بللللللللرای 

 داوطلبان

 .قابل تطبیق نیست  خدمات بعد از فروش 

      1..1ملاد  
دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

 باشد.می روز (20}مدت اعتبار آفر 

 11.1مللللللاد  

دسللللتورالعما 

بللللللللللرای 

 داوطلبان

 است.الزم  تضمین آفر

میعاد تضمین شرطنامه ارائه گردد.  5ق محتویات فورم شمار  مطاب 

  باشد. روز  118( 38+20آغاز از یوم آفرگشایی باید حد اقل ) آفر

 11.1ملللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

مآفرمبرایمقولماردومهایمساحویمقرارمذی م ن  .یممباش .ممص ارمتضمی 

 یلواحد پو مقدار مبلغ قول اردوی مربوطه شماره الت 

0000770 منصوری 700قول اردو م1 م   افغاین

0000710 الفاروق 702قول اردو م1 م   افغاین

0000740 الفتح 702قول اردو م4 م   افغاین

0000740 عزم 751قول اردو م1 م   افغاین

ویا اسعار دیگر که )افغانی( مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی 

تضمین آفر بشکل  نوعیت اخذو قابا تبادله باشد پذیرفته میشود 
 میباشد. بانک گرنتی ) تضمین نامه بانکی(

مطابق فارمت تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داد  شود. 

هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی این شرطنامه بود  و  80مندرج فورمه 

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

 11.1  ملللللاد

دسللتورالع

بللرای مللا 

 داوطلبان

 قابا تطبیق نیست. 
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 11.1مللللاد  

دسللتورال

عمللللللا 

بلللللرای 

داوطلبللا

 ن

 قابل تطبیق نمیباشدواپی آفر 

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

 14.1ملللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

 

 

آفرهلللای خلللویش را بللله صلللورت  "نبایتتتد"  داوطلبلللان 

 الکترونیکی ارائه نمایند.

 

 

 14.1مللللاد  

دسللتورال

عمللللللا 

بلللللرای 

داوطلبللا

 ن

در صورت که ارائله آفلر بصلورت الکترونیکلی مجلاز باشلد، 

 . قابا تطبیق نیست روش 

 14.1مللللاد  

دسللتورال

عمللللللا 

بلللللرای 

داوطلبللا

 ن

یللم تشخیصللیه عال حللاوی پاکللت هللای داخلللی و بیرونللی بایللد

 باشند  ذیا می  اضافی

 زاتیقلم ظروف و لوازم تجه 113و تدارک  هیته اسم پروژه:
 یدر چهار الت ضرورت قول اردو هامطبخ و طعام خانه 

 باز یاز روش داوطلب 1001 یاز بابت سال مال یساحو

 MOD-1401-G-Q0025B-22702 شماره تشخیصیه:

 11.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داوطلبان

 عبارت است از  آدرس ادار  آفر، ارائهصرف به مقاصد 

 را{گارد سابقه خواجه بغ وزارت دفاع ملی تدارکاتآدرس:}ریاست 

 منز  وشماره اطار: } اطار جلسات آفرگشائی { 

 شهر کابل{ 12شهر: } احیه 

از ظهر  قبل 0010:ضرب االجل برای تسلیمی آفرها: ساعت 
    مورخ

 هت ش.31/10/1001

 11.1ملللللاد  

دسلللتورالعما 

 بلللللللللرای

 داوطلبان

  بازگشایی آفرها در محا ذیا صورت میگیرد 

 اجه بغرا{گارد سابقه خو تدارکاتآدرس:}ریاست 

 منز  و شماره اطار: } اطار جلسات آفرگشائی {

 شهر کابل{ 12شهر: } احیه 

 هـ ش 31/10/1001 تاریخ:

 ظهراز  قبل ده{0010:زمان: }ساعت 

گشایش آفر ها همزمتان در عتین روز بعتد از اختذ آفتر هتا 

 در محل و آدرس تذور داده شده فون صورت میگیرد.

بترای تستلیمی آفتر بته روز  نوت :درصورتیکه تتاریخ مشتخط شتده

رخصتی تصتادف نمایتتد، آفتر هتا در روز بعتدی وتاری در همتان 

ستتاعت از قبتتل تعیتتین شتتده تستتلیم داده و بازگشتتایی صتتورت 

 میگیرد.
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  11.1ملللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نمیباشد

 

 

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهت.  

 41.1ملللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

بلله واحلد ارائه شد  به واحلد هلای پلولی مختللف، فرهای آ

 .ندشومیپولی افغانی تبدیا 

 است.  افغانستان بانکد بادله تمنبع نرخ 

 روز آفرگشائی  تاریخ تبادله اسعار

 43.1ملللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

مطللابق حکللم چهللارم  یتللدارکات از منللابع داخللل حیتللرج

شللللمار   طرزالعمللللا تللللدارکات ومتحللللد المللللال 

NPA/PPD/C20/196گردد. یم قیتطب 

از ملللاد  هفلللتم قلللانون تلللدارکات، ادارات  یتأسللل بللله

 هیاز سلرما تیلو حما قیمکللف انلد، جهلت تشلو یتدارکات

مقللدار  یمللوارد حللد اعظملل ،یداخللل داتیللو تول یگللذار

 یدر پروسلله هللا ایللرا طللور ذ یداخللل داتیللتول حیتللرج

  ندینما یعمل ش،یخو یتدارکات

( 25)؛یخلللارج داتیلللتول ۀسلللیدر مقا یخللللدا داتیللل. تول1

 صد؛یف

افغانسلتان  میمقل یخلارج یوشلرکت هلا یداخلل ی.شرکت هلا2

 صد؛ی( ف14) میمق ریغ یخارج یشرکت ها  سهیدر مقا

دارنلد  (Joint Venture) یداخلل یکله شلرکا یخلارج ی.شرکت هلا3

 یملل یداخللل یفرعلل یمتعهللد بلله داشللتن قللرارداد ایللو 

 صدی( ف5)یخارج یها شرکت ریسا ۀسیباشند، در مقا

وداو  یبلا داوطللب داخلل اسلهیزن در مق ی.داو طلب داخلل0

 .صدی(ف5افغانستان ) میمق یطلب خارج

حکللم،  نیلل(ا1فقللر  ) ی.منظللور از "داو طلللب "در اجللرا5

مللاد  سللوم قللانون تللدراکات  3منللدرج جللز  یاشللخاص حکملل

فقللر  فقللر   3زن منللدرج جللز  یاسللت وداو طلللب داخللل

و  تیلاسلت کله مالک یحکمل یز شخصلحکلم عبلارت ا نی(ا1)

 صلدی( ف54اسهام آن متعلق بله زنلان بلود  و حلد اقلا )

 .دکارکنان آن متشکا از زنان باش

 ای(تعلد7(و)3بله) بیل(وبعلد ازآن بله ترت2)یفقر  ها شمار 

 ((دیگرد

جهللت رشللد  یداخللل داتیللازتول تیللبلله منظللور حما عالتللاً 

 هیاشللللتغال وسللللرما زانیللللم شی، افللللزا یاقتصللللاد

 داتیحسللب ضللرورت،ازتول یتللدارکات مللل دار ،ایگللذار

  داردیم هیارا یآت فیتعر یداخل

بلله آن دسللته مللواد  ی در پروسلله تللدارکاتیداخللل داتیللتول

کلله حللد  گللرددی)جنس/محصللول(اطالق میقابللا مصللرف نها

وپروسلس ان در داخلا کشلور انجلام  یطراحل صلدی(ف54اقا)

 شد  باشد.

مراتلب  تیلتوجه بله ملوارد فلوق اداررت مکللف بله رعا با

  باشندیم یتدارکات یدر پروسه ها یآت
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 دیللاشللتراک تول زانییللم شیافللزا قی.ادار  جهللت تشللو1

 یدرمراحلا تلدار کات،درشلرطنامه هلا یکنند  کلان داخلل

آنلان درنظلر  یحجلم معلامالت سلاالنه را بلرا اریمع شیخو

ماهانلله/ربعوار/  دیللتول یتوانللا زانیللنگرفتلله، بلکلله م

 زانیللباتوجلله بلله م کننللد  را دیللسللالالنه تول ایلل

 ثیللمنح شیخللو سللاالنه ایللماهانلله/ربعوار  یازمنللدین

 مد مد نظر قراردهند. یتجربه مشابه و  اریمع

اسللناد  هیللکننللد ( مکلللف بلله ارا دیللداوطلللب )تول البتلله

وعرضله اجنلاس ومحصلوالت  دیلتول تیلبلر ظرف یومدارک مبن

 یازمنللدین زانیللدر مطابقللت بلله بللا م ازادار یللمللورد ن

مشللخص شللد  در  عللادیم یطلل دیللو تول پروسللس تیللفیوک

اسللناد ومللدارک  یابیللارز تی.هباشللدیشللرطنامه ادار  م

ودرصللورت لللزوم وفللق   قللرارداد یابیللفللوق را مللورد ارز

حکللم پنجللاهم طرزالعمللا تللدارکات،معلومات واسللناد الزم 

 قراردهد. یمطالبه وتحت غور وبررس نهیرا در زم

 حیرجتلل ازیللاز امت دی.داوطلبللان مکلللف انللد جهللت مسللتف2

اجنللاس را مشللخص  دیللنللام ومرجللع تول شی،درآفرخللویداخل

ازنللام مرجللع   شیداوطلللب در افللر خللو کهیسازند،درصللورت

منللدرج شللرطنامه  ازیللاجنللاس ومحصللوالت مللورد ن دیللتول

 یآفللر و یبللاال یداخللل حیتللرج قیللتطب د یللمتللذکر نگرد

 .باشدینم یعمل

جلز  تیل(حکلم چهلارم طرزالعملا تلدارکات ورعا7.طبق فقر )3

( مللاد  چهللا هشللتم قللانون تللدارکات،داوطلب  1ر )فقلل 1

 یتللدارکات از منللابع داخللل حیاز تللرج یجهللت برخللوردار

 هیللالزم راارا یناملله هللا قیمکلللف اسللناد مللدارک وتصللد

 ربطیلمراجلع ذ قیلاز صلحت وسلقم آن ازطر یابیلارز تیوه

اسلنادومدارک  هیلعلدم ارا صلورت.دردیحاصلا نما نانیاطم

[داوطللب  نله تنهلا یاقعو ریلمطالبه شد  با معلوملات غ

وفلق  د ،بلکلهینگرد دیمسلتف یداخلل حیتلرج ازاتیاز امت

 یمعرفلل تیللمللاد  چهللا و نهللم قللانون بلله پروسلله محروم

 .گرددیم

وطبقللًا  دیمسللتف یداخللل حیتللرج ازیلل.داوطلللب از امت0 (1)

،مکلللف اسللت اجنللاس مللورد  د یللعقدگرد یقراردادبللاو

طبلللق مشخصلللات ومنلللدرجات  یازمنلللابع داخلللل ازرایلللن

صلورت،ادار   نیلا ریلغ د،دریلواکملال نما هید تهقراردا

طبللق احکللام قللانون وطرزالعمللا قللرارداد در حصلله وضللع 

،جبللللران نقللللض قرارداد،فسللللخ  ریتللللاخ مللللهیجر

بلله پروسلله  یجبللران خسللار  ومعرفلل قیللقرارداد،تطب

 اجراات به موقع دارد. تیمحروم

 

 41.1مللللاد  

دسلللتورالعما 

بلللللللللرای 

 داوطلبان

آفااار جوابنو) اااازلیرین قیمااات  اسااااس  اااازلیرین قیمااات } ارزیاااابی باااه  ارزیلللابی بلللرای

 ارزیابی شده( صورت مینیرد.

  

 41.4مللللاد  

دسللتورال

عمللللللا 

بلللللرای 

 راتمعیتتا ) 0قستتمت  درات ذیللا کلله معیللاربلله اسللاس تعللدیالت 

 صورت می گیرد  تذکر رفته، (ارزیابی و اهلیت

 { تخیر}  سلیمیانحراف درجدول ت -1

 { خیرن}  انحراف درجدول پرداخت -1
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داوطلبللا

 ن
، و ی الزاملی، پلرز  جلات اضلاف تعویض اجلزای عملدمصارف  -4

 {  نخیر  }خدمات

 خللدمات بعللد ازفللروش تجهیللزات موجودیللت پللرز  جللات و -1

 {نخیراسالمی افغانستان} امارتر فر دارایه شد  آ

عمللر  درجریللانپیشللبینی شللد  عملیللاتی و مراقبللت  مصللارف -1

 { نخیر}تجهیزات استفاد  

 { نخیر} ؛ شدکارآیی و مولدیت ارائه  -3

 الزم نیست{  } -1

 11.1ملللللاد 

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داوطلبان

منلدرج شلرطنامه  هلر التاقلالم شلاما  %500داوطلبان بایلد 

 را نرخ ارایه نمایند.

کله بلرای آن قیملت ارائله نشلد  اسلت، الم یمت قلم یا اقق

از اوسللط قیمللت هللای ارائلله شللد  بللرای همللان قلللم یللا 

محاسلبه و شلاما قیملت در آفرهای سلایر داوطلبلان  اقالم

آفر داوطلب ملی گلردد. در صلورتیکه آفلر دیگلری ارائله 

نگردید  باشلد، آفلر وی طبلق حکلم ملاد  بیسلت و پلنجم 

در صلورتیکه مجملوع قیملت قللم یلا  .قانون رد ملی گلردد

( 14)کلله بللرای آن قیمللت ارائلله نشللد  اسللت، از  المللیاق

فیصللد قیمللت آفللر داوطلللب تجللاوز نمایللد، آفللر وی 

 .محسوب می گردد غیرجوابگو

 اعطای قراردادو.  

 11.1مللللاد  

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داوطلبان

عبلارت اسلت  مقدار فی قللم کله زیلاد ملی گلرددفیصدی  حد اکثر

 فیصد برای  قیمت مجموعی هر )الت( 11 از 

عبلارت اسلت از  مقدار فی قللم کله کلم ملی گلرددحد اکثرفیصدی 

 فیصد برای   قیمت مجموعی هر )الت( 11

 11.1  مللللاد

دسلللتورالعم

ل بللللللرای 

 داوطلبان

  اعتراضات  به آدرس ذیا ارسال شد  می تواند  

 {ریاست  تداروات وزارت دفاع ملی}

 {گارد سابقه خواجه بغراریاست تداروات  آدرس: }

 1منتزل دوم بتالک نمبتر 707اطتان نمبترشماره اطان: } -منزل
 {ریاست تداروات

 {شهروابل  51ناحیه  شهر: }



  

 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

که  در توضیح معیاراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معیارات

مد نظر می گیرد تکمیا می  دارای اهلیتادار  در ارزیابی آفر ها و تشخیص داوطلب 

 سایر معیارات که شاما این قسمت نباشد، مورد استفاد  قرار نمی گیرد.نماید. 

 ناوین فهرست ع

 دستورالعما برای داوطلبان( 36  ماد 1ترجیح داخلی )بند  .1

 دستورالعما برای داوطلبان( 37   ماد 3بند  0)جزء  اضافی اتمعیار .2

 (دستورالعما برای داوطلبان 37  ماد 5)بند  چندگانهقرارداد های  .3

 دستورالعما برای داوطلبان( 39  ماد 2)بند  بعدیارزیابی  شرایط .0

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

مطابق حکم چهارم طرزالعما تدارکات ومتحد المال  یتدارکات از منابع داخل حیترج 

 گردد. یم قیتطبNPA/PPD/C20/196شمار   

و  قیمکلف اند، جهت تشو یاز ماد  هفتم قانون تدارکات، ادارات تدارکات یتأس به

 داتیتول حیمقدار ترج یموارد حد اعظم ،یداخل داتیو تول یگذار هیرمااز س تیحما

  ندینما یعمل ش،یخو یتدارکات یدر پروسه ها ایرا طور ذ یداخل

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

 یخارج یشرکت ها  سهیافغانستان در مقا میمق یخارج یوشرکت ها یداخل ی.شرکت ها2

 صد؛ی( ف14) میمق ریغ

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

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

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

ماد   3مندرج جز  یحکم، اشخاص حکم نی(ا1فقر  ) یب "در اجرا.منظور از "داو طل5

حکم  نی(ا1فقر  فقر  ) 3زن مندرج جز  یسوم قانون تدراکات است وداو طلب داخل

و اسهام آن متعلق به زنان بود  و حد اقا  تیاست که مالک یحکم یعبارت از شخص

 .دکارکنان آن متشکا از زنان باش صدی( ف54)

 ((دیگرد ای(تعد7(و)3به) بی(وبعد ازآن به ترت2)یفقر  ها شمار 

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

  داردیم هیارا یآت فیتعر یداخل داتیحسب ضرورت،ازتول یتدارکات مل ،ادار یگذار

)جنس/محصول(اطالق یصرف نهابه آن دسته مواد قابا م ی در پروسه تدارکاتیداخل داتیتول

 وپروسس ان در داخا کشور انجام شد  باشد. یطراح صدی(ف54که حد اقا) گرددیم

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

درمراحا تدار  یکنند  کان داخل دیاشتراک تول زانییم شیافزا قی.ادار  جهت تشو1

آنان درنظر نگرفته،  یحجم معامالت ساالنه را برا اریمع شیخو یدرشرطنامه هاکات،

کنند  را باتوجه به  دیسالالنه تول ایماهانه/ربعوار/  دیتول یتوانا زانیبلکه م

مد  یتجربه مشابه و  اریمع ثیمنح شیخو ساالنه ایماهانه/ربعوار  یازمندین زانیم

 مد نظر قراردهند.

 دیتول تیبر ظرف یاسناد ومدارک مبن هیکنند ( مکلف به ارا دیداوطلب )تول البته

 تیفیوک یازمندین زانیدر مطابقت به با م ازادار یوعرضه اجناس ومحصوالت مورد ن

اسناد  یابیارز تی.هباشدیمشخص شد  در شرطنامه ادار  م عادیم یط دیپروسس و تول

حکم پنجاهم طرزالعما  ودرصورت لزوم وفق  قرارداد یابیومدارک فوق را مورد ارز

 قراردهد. یمطالبه وتحت غور وبررس نهیتدارکات،معلومات واسناد الزم را در زم

نام ومرجع  شی،درآفرخویداخل حیترج ازیاز امت دی.داوطلبان مکلف اند جهت مستف2

 دیازنام مرجع تول  شیداوطلب در افر خو کهیاجناس را مشخص سازند،درصورت دیتول
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 یباال یداخل حیترج قیتطب د یمندرج شرطنامه متذکر نگرد ازیرد ناجناس ومحصوالت مو

 .باشدینم یعمل یآفر و

( ماد  چها هشتم  1فقر ) 1جز  تی(حکم چهارم طرزالعما تدارکات ورعا7.طبق فقر )3

مکلف  یتدارکات از منابع داخل حیاز ترج یقانون تدارکات،داوطلب جهت برخوردار

 قیاز صحت وسقم آن ازطر یابیارز تیوه هیالزم راارا ینامه ها قیاسناد مدارک وتصد

اسنادومدارک مطالبه شد  با  هیعدم ارا صورت.دردیحاصا نما نانیاطم ربطیمراجع ذ

 دیمستف یداخل حیترج ازاتی[داوطلب  نه تنها از امتیواقع ریمعلومات غ

 .گرددیم یمعرف تیوفق ماد  چها و نهم قانون به پروسه محروم د ،بلکهینگرد

،مکلف  د یعقدگرد یوطبقاً قراردادباو دیمستف یداخل حیترج ازی.داوطلب از امت0 (1)

 هیطبق مشخصات ومندرجات قرارداد ته یازمنابع داخل ازرایاست اجناس مورد ن

صورت،ادار  طبق احکام قانون وطرزالعما قرارداد در  نیا ریغ د،دریواکمال نما

جبران خسار   قیقرارداد،تطب ،فسخ،جبران نقض قرارداد ریتاخ مهیحصه وضع جر

 اجراات به موقع دارد. تیبه پروسه محروم یومعرف

صفحه ( 3) شماره مهیضم یگزار هیطرح تداروات در بدل سرما : اضافیرات معیا .3

 پایانی شرطنامه. 

 .است قابل تطبیق   دستورالعما برای داوطلبان( 37 ماد  5)بند چندگانهقرارداد های  .3 

آفرهای دارای نازلترین قیمت ترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  از یکبیشتر  ادار 

مندرج ارزیابی بعدی  رهایآفر( و با معیا ارائه نمود  )یک قرارداد برای هر را

 نماید.اعطا می ، را بر آورد  نماید 0  فقر

  مکلف است ادار 

 موارد ذیا را در نظر بگیرد ادار  مکلف است 

  ؛بخشنازلترین قیمت برای هر دارایارزیابی شد   آفر (1)

آفر داوطلب  آن طوریکه در یو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شد  (2)

 پیشنهاد شد  است.

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

دستورالعمل   38  ماد 1دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از

دستورالعما  39  را طبق ماد ارزیابی بعدی آفر می تواندادار   طلبان،برای داو

 یکه شرایطرا  اندازی کند. شد  استفاد  از شرایط مشخص  برای داوطلبان، صرف با

  شاما متن ذیا نشد  باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاد  شوند 

  توانایی مالی: -1

امه بانکی، اسناد قابا معامله بها صورت حساب بانکی، اعتبار نداوطلبان 

اوطلب بود  و دار و سایر اسناد و مدارک که نشان دهند  توانمندی مالی د

 .ارایه نمایند باشد مبالغ مندرج ذیا حداقا بنام وی )شرکت( 

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

,7 منصوری 700قول اردو م1 0000000 م   افغاین

7,1 الفاروق 702قول اردو م1 000000 م   افغاین

,7 الفتح 702قول اردو م4 0000000 م   افغاین

,7 عزم 751قول اردو م1 0000000 م   افغاین

درصورتیکه شرکت های اشیرا   -از یکی از با ک های کشور با اعیبار در  سخه اصلیی سیمنت با ک به شکل  مندی مالی اتو

 اشد.ب روزبه یک ها پر ت با ک سییمنت های ندین با ک سییمنت را ارائه مینماید مکلف است تا تاریخ وطلبی چاکننده در د

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

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

 ا ضما  آفر ارائه  مایند.
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نشان دهند  بر   داوطلب باید اسنادی را که و ظرفیت تخنیکی واری مشابه -2

 داشته باشند ارائه نماید  را  مندرج ذیا شدن معیارات تجربه کاری مشابه آورد  

داقا مبلغ مندرج ذیا تدارکات سال اخیر که قیمت آن ح 14در خالل  د مشابهقراردا 1تطبیق 

که تطبیق نمود  باشد و مجموع آن  د مشابهقراردا 2مورد نظر را تکمیا نماید. ویا 

 حداقا مبلغ مندرج ذیا را تکمیا نماید ارایه نمایند 

شماره 
 الت

قول اردو 
 مربوطه

 تعداد
قیمت قراداد مشابه در 

 سال اخیر 10خالل 
نوعیت 
 اسعار

 یر منصو  700قول اردو  1
 4,331,959 یک قرارداد به حجم

م مافغاین
 2,100,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

 الفاروق 702قول اردو  1
 4,932,138 یک قرارداد به حجم

م مافغاین
 8,100,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

 الفتح 702قول اردو  4
 4,757,190 یک قرارداد به حجم

م مافغاین
 8,000,000 دو قرارداد که مجموع آن به حجم ویا 

 عزم 751قول اردو  1
 4,755,959 یک قرارداد به حجم

م مافغاین
 8,000,000 ویا دو قرارداد که مجموع آن به حجم

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

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

 موجود میباشد.( www.npa.gov.af  متذوره در ویب اداره تداروات ملی

     واپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذور منبع ، مبلغ قرارداد و تاریخ عقد )       

 .(قرارداد باید ضمیمه آفر گردد

 ارایه نمایند. ذیل سال اخیر به شرح 2ل الدر خداوطلب حجم معامالت دوسال :ت ساالنهحجم معامال-2

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

م 7,941,925 منصوری 700قول اردو م1 مافغاین

م 9,042,253 الفاروق 702قول اردو م1 مافغاین

م 8,721,515 الفتح 702قول اردو م4 مافغاین

م 8,719,259 عزم 751قول اردو م1 مافغاین

( فیصد و 25، هر شریک باید حد اقا )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقا معیارات اهلیت   نوت

( فیصد معیار های اهلیت را تکمیا نماید. ارقام اهلیت هر شریک 04شریک اصلی حد اقا )

( فیصد معیار 144موع ارقام  اهلیت شرکا حد اقا )و مج شرکت مشترک باهم جمع می گردد

عدم تکمیا شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه  اهلیت را تکمیا نماید.

 .و منابع قراردادی فرعی در تکمیا معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود

یله ملی نمایلد، داوطللب   در صورتیکه داوطلب بلرای اضلافه تلراز یلک الت آفلر ارا2نوت

( را بللرای 3( و )2(،)1مللذکور بایللد معیللارات فللوق الللذکر ارزیللابی اهلیللت شللاما )

 مجموع الت های که آفر ارایه می نماید، تکمیا نماید.

درمراحللا  یکننللد  کللان داخللل دیللاشللتراک تول زانیللم شیافللزا قی  جهللت تشللو3نللوت

درنظلر گرفتله  یگلان داخلل کننلد  دیلتول یحجم معامالت سلاالنه بلرا اریتدارکات، مع

کننللد  را  دیللسللاالنه تول ایللماهانلله/ربعوار/  دیللتول یتوانللا زانیللنشللود، بلکلله م

  اریللمع ثیللمنح شیخللو هسللاالن ایللماهانلله/ربعوار  یازمنللدین زانیللباتوجلله بلله م

 مد مد نظر قراردهند. یتجربه مشابه و

 یتجللارتمرکللز حللا منازعللات  قیللاز قللرارداد از طر ی  حللا فصللا منازعللات ناشلل0نللوت

 .ردیگیافغانستان صورت م

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

)صادره وزارت محترم مالیه( را  قبل از آفرگشایی تصفیه حسابات مالیاتی آخرین سند

یان باشد، ه نماید. هر گاه تصفیه حسابات مالیاتی  داوطلب در جریضم آفر خویش ارا

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

 . ه نمایدیمالیه( را ارا

  

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

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 41اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک  معلومات هفورم 42اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   43فورمه اجناس/

 املارتدر بیلرون از  جلدول قیملت بلرای اجنلاس وارداتلی کله   40فورمله اجنلاس/

 اسالمی افغانستان ساخته شد  اند

بیلرون  کله در ای وارد شلد  قلبالً  جلدول قیملت بلرای اجنلاس 45اجناس/فورمه 

 نداسالمی افغانستان ساخته شد  ا امارتاز

اسلالمی افغانسلتان  املارتجلدول قیملت بلرای اجناسلیکه در   46اجنلاس/فورمه              

 شد  اندساخته 

 ضمنی خدمات یا جدول قیمت و تکم 47اجناس/فورمه 

 تضمین آفر  ضمانت بانکی 48اجناس/فورمه 

 تضمین آفر  اظهارنامه تضمین آفر 49اجناس/فورمه 

 کنند   اجاز  نامه تولید 14اجناس/فورمه 
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  معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 

 {درج گردد داوطلبیشمار  } داوطلبی شمار  

 {درج گردد روز، ما  و سال تسلیمی آفر}  تاریخ

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه  شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونیام ن}داوطلب   قانونینام   1.1

نلام }شلریک شللرکت مشلترک   هلر قلانونینلام درصورت شرکت های مشلترک   1.2

 {قانونی هر شریک مشترک درج گردد

یلا راجسلتر  ( راجسلتر شلد  انلد وJVکشوریکه که شرکاء شلرکت مشلترک )  1.3

 {نام کشور درج گردد} می گردند 

 {درج گردداوطلب سال راجسترد}سال راجستر داوطلب    1.0

 {درج گردد آدرس مکما}  قانونی داوطلب در کشور راجستر شد آدرس   1.5

1.6  
 داوطلب باصالحیت   مورد نمایند معلومات در

 {صالحیت درج گردد نام نمایند  با}  نام

 {صالحیت درج گردد آدرس نمایند  با}آدرس  

حیت درج صللال ن/فکس نماینللد  بللاشللمار  تلیفللو}شللمار  تلیفللون/فکس  

 {گردد

 {آدرس نمایند  باصالحیت درج گردد ایمیا}ایمیا آدرس  

 

 امضا نمایند  با صالحیت  نمونه 

 تشخیصللیه مالیلله نمبللر}    (TIN)داوطلللب دهللی مالیلله تشخیصللیهشللمار    1.7

 {درج گرددداوطلب 
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ذیلا ضلمیمه ملی باشلد، گزینه/گزینله هلای مربلوط  کاپی های اصلی اسناد  1.8

 ی نمائید را نشان

  ایلن فورمله در  1اساسنامه شرکت یا سند راجسلتر شلرکت منلدرج جلزء

   دستورالعمل برای داوطلبان؛  0  ماد 2بند  و 1بند  مطابقت به

 سللند تمایللا بلله ایجللاد شللرکت و یللا شللرکت هللای مشللترک ،  درصللورت

  0  مللاد 1مطابقللت بللا بنللد  درموافقتناملله شللرکت هللای مشللترک 
 ؛ندستورالعمل برای داوطلبا

  نهللاد دولتللی داوطلللب باشللد، سللند تثبیللت اسللتقاللیت درصللورتیکه

مللالی و سللند کلله نشللان دهنللد  فعالیللت داوطلللب در مطابقللت بللا 

 قانون تجارت باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید ادار ؛ 

 

 

 

 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در3

   توسللط اکملال شلد مشلابه ضلمنیاجنلاس و خلدمات قرارداد هللای تعداد   2.1

حلروف و ارقلام  قلرارداد هلاتعلداد }  پلنج سلال اخیلر داوطللب در

 {درج گردد

ارزش بلله حللروف و }سللال اخیللر   5 حجللم معللامالت سللاالنه داوطلللب در  2.2

 {درج گرددارقام 

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

جزئیلات اکملال }سلال گذشلته   14اکمال عمد  اجناس مشلابه در جریلان   2.0

اجناس مشلابه تحلت اکملال را بلا تللاریخ تخمینلی تحلویلی و اکملال 

 { تعهد شد  را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب2

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

ا یللمربللوط همللرا  بللا اسللناد  سللایر معلومللات بللانکی یللاتفتللیش 

دارایللی نقللدی در نمایللانگر موجودیللت کلله  اینهللا از ترکیبللی 

داد  کللاپی هللای آن را  لسللت منللدرجات ذیللا را ترتیللب}. دسللترس

 {ضمیمه کنید

معلومات بانلک هائیکله ادار  بلرای تثبیلت صلحت اسلناد ملالی بلا آن   3.2

 تماس گرفته می تواند 

 {  با صالحیت درج گرددنام نمایند}نام  

 {صالحیت درج گردد  با آدرس نمایند}آدرس  

 {درج گرددفکس را  /شمار  های تلیفون}فکس  /شمار  های تلیفون 

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

 20اجناس/ هفورم

 تکمیلا نملودن فورمله در در یتلدارکات  این یادداشلت صلرف جهلت کملک بله ادار

 گردد. شد  شرطنامه صادرنباید شاما  شرطنامه میباشد، اما هتهیحین 

در صفحات ذیا توسلط داوطللب درج میگلردد جهلت تثبیلت واجلد شلرایط  معلوماتیکه

دستتتورالعمل بتترای بللودن و اهلیللت داوطلبللان مطللابق مللواد مللرتبط بلله 

 {، استفاد  شودداوطلبان

 {داوطلبی درج گرددشمار  } داوطلبی شمار  

 {درج گردد ما  و سال تسلیمی آفر روز،}  تاریخ

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه  شمار} حاتصف

 

 .  معلومات عمومی شروت های مشترک1

 
 {درج گردد نام قانونی داوطلب}نام قانونی داوطلب    1.1

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

آن شللرکت هللای مشللترک  کشللوریکه در}مشللترک   داوطلللب یاکشللر راجسللتر  1.3

 {، درج گرددراجستر شد  است

شلرکت  هلر  شلریک سلال راجسلتر} مشلترک  داوطللب یاکشلرهلر سال راجسلتر   1.0

 {درج گرددهای مشترک 

کشلوریکه راجسلتر شلد  اسلت   مشلترک در داوطللب یاکشلر هلرآدرس قانونی   1.5

 ، درج راجسللتر شللد شللوریکهک آدرس شللریک شللرکت هللای مشللترک را در}

 {گردد

 باصالحیت شرکت های مشترک  معلومات نمایند  1.6

 {                               }نام  

 {                                   }آدرس  

               }فکس   شمار  های تلیفون و

 {                              }ایمیا آدرس  

 

 مایند  با صالحیت  نمونه امضا ن
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بکللس هللای اسللناد اصلللی }میباشللند ذیللا ضللمیمه کللاپی هللای اصلللی اسللناد   1.7

 {یدئضمیمه شد  را چک نما

 فللوق، درمطابقللت بللا  1.2ر یللا راجسللتر شللرکت نللامبرد  د اساسللنامه

دستتتتوراالعمل بتتترای   0ملللاد   2و  1بنلللد هلللای پلللاراگراف هلللای 

 .  داوطلبان

 اسلتقاللیت ملالی و اشللد، سلند تثبیلت اوطللب بنهاد دولتی دصورتیکه  در

سللند کلله نشللان دهنللد  فعالیللت داوطلللب در مطابقللت بللا قللانون تجللارت 

 باشد
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 تسلیمی آفر هفورم

 02اجناس/ه فورم

وقت تهیه  تکمیا فورمه در در یتدارکات  این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار

 .گرددشد  شاما  صادر هنباید در شرطنام اما شرطنامه میباشد،

واجد شرایط بودن  به مقاصد تشخیص اهلیت و ذیاصفحات  این معلومات باید توسط داوطلبان در

مورد  دولج تهیه شد  است در دستورالعمل برای داوطلبانه مربوطواد م داوطلب طوریکه در

 گیرد. استفاد  قرار

 {درج گرددداوطلبی  شمار } داوطلبی شمار  

 {درج گردد سال تسلیمی آفر روز، ما  و}  تاریخ

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحه  شمار} حاتصف
 

 {درج گرددادار   نام مکما}به 
 

 ه اینک یمئامضا نمود  ایم، اظهارمینمااین فورمه  زیر مایان که در

 شمار  و}شمول ضمیمه شمار  هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .1

 نداریم؛ {درج گردد لزوم تاریخ صدور ضمیمه را درصورت

جدول مندرج مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  در کهمی نمائیم ما پیشنهاد  .2

مورد اجناس و خدمات  توضیح مختصر در   یک } راضمنی  ناس و خدماتنیازمندیهای اج

 م؛ئیاکمال مینما {ضمنی درج گردد

 عبارت است ذیا هرگونه تخفیفات پیشنهاد شد  در ما به استثنای قیمت مجموعی آفر .3

 اسعارهای مربوطه  مختلف و الغمب ارقام، بیانگر قیمت مجموعی آفر به حروف و}از 

 ؛{درج گردد

قبول شود، تخفیفات ذیا قابا اجرا  ما درصورتیکه آفر  پیشنهاد شد  تخفیفات .0

  خواهد بود

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

هر تخفیف }قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام ..................... (2)

را که قابا اجرا  است، با نیازمندیها اقالم مشخص شد  جدول   پیشنهاد شد  و

 ؛{جزئیات آن مشخص کنید

جا از تاریخ  ضرب اال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  24ماد   1 برای میعاد مشخص در بند ما فرآ .5

 هر داشته و در اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان  20ماد   2 مطابقت با بند در هامی آفرتسلی

 قابا قبول بود  میتواند؛باالی ما الزامی و آن  اعتبار زمان قبا از ختم تاریخ

دستورالعمل  00  مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگا   .6

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادقراردمومی شرای  ع 18  و ماد بانبرای داوطل

کشورهای  دارای تابعیت قرارداد، از بخش گان برای هر  فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمول ما .7

شاما داوطلبی، هرگا  داوطلب شرکت های مشترک ملیت شرکای ملیت داوطلب را بشمول } واجد شرایط

 می باشیم.{درج گرددتهیه کنند  گان فرعی و  اند، و ملیت هریک قراردادیباش

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

، اسالمی افغانستان امارت ، تحت قوانینتهیه کنند  گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9

اسالمی افغانستان  امارتدولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 0  ماد 3مطابقت با بند  در

 ؛نشد  ایم شناختهواجد شرایط  غیر

هر آفر یا و  ارائه شد  قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که ادار  ما میدانیم  .14

 .نیست شد  دیگر دریافت
 

 {مینماید، درج گردد امضا  را تسلیمی آفر هکه فورمبا صالحیت  نام مکما شخص}نام 
 

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

 {روز، ما  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 شمار 

 {درج گردد آن تشخیصیهبدیا باشد، شمار   درصورتیکه این آفر}   بدیا  شمار  آفر

 {درج گردد روز، ما  و سال تسلیمی آفر}    تاریخ

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه   هر شمار} حاتصف

 یستاحو یمطتبخ و طعتام خانته در چهتار الت ضترورت قتول اردو هتا زاتیتقلم ظتروف و لتوازم تجه 113 و تدارک هیته

 باز یاز روش داوطلب 1001 یاز بابت سال مال
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مقدار      

 ضرورت

قیمت فی    

 واحد

 قیمت مجموعی 

5x6=7 

 منصوری 302قول 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 
 اخت وطن. طبق مشخصات س

   71 حلقه و و زن 

3 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم چهار سی 

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

   73 حلقه و و زن 

0 
ه معه رسپوش دارای چهارد  دیگ المونییم سه سی 

(  با کیفیت -گرام گرام+700کیلو )58سته  بوزن 
 خت وطن. طبق مشخصات سا

   100 حلقه و و زن 
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5 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم دو سی 

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

   76 حلقه و و زن 

6 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم یک سی 

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

   81 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

   0 حلقه و و زن 

8 

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

گرام (برای جوش دادن آب طبق مشخصات 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 
  م.211. عدد 

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

  م. 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. 

  م. پایه 

13 
 41گیج به ظرفیت   58تشت آهنچادری از آهنچادر
باکیقیت طبق مشخصات   لییی

  م.11 دعد 

10 

گیج به   74تشت برنج شویی آهنچادری از آهنچادر 
 10سانتی عمق  80سانتی میی وعرض  5.70طول 

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

  م.1 عدد 

15 

سانتی  5.70تشت ظرفشویی  کالن بیلری بطول آن 
  ا سانتی وبشکل بیضوی ب10سانتی عمق 80میی عرض

 کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م.11 عدد 

16 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

17 
گرام   800تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن 

 سانتی طبق مشخصات  5.01سانتی ومحور 40قطر 
  م. عدد 
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18 
ه بوزن یک کیلو وسه صد  چلو  صاف المونییم دو سی 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م1.1 عدد 

19 

کفگی  کالن المونییم دسته چویر  به طول یک میی 
( گرام طبق مشخصات ساخت 800مکمل بوزن )

 وطن. 

  م. عدد 

24 
  100کفگی  خورد نکیل برای تقسیم نمودن برنج بوزن 

 گرام با کیفیت
  م. عدد 

21 
کفگی  متوسط المونییم دسته چویر مکمل بوزن 

 ( گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن400)
  م. عدد 

22 

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

 ساخت وطن. 

  م.1 عدد 

23 
( گرام 800آبگردان متوسط المونییم بوزن )

 سته چویر طبق مشخصات وطن. (د-گرام+00)
  م. عدد 

20 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

25 

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

 وطن. 

  م. عدد 

26 
(گرام  000وسط المونییم دسته چویر بوزن)مالقه مت

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 70 -یا+
  م.1 عدد 

27 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م143 عدد 

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

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

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

 با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

34 

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

 رای کرنتی خط ساخت وطن. دا

  م. حلقه 

31 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م. حلقه 

32 

ه با فیوز ، واشل ، رسپوش 70دیگ بخار ) ( لییی
 تی گرام(ستندرد کمپ10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م1. حلقه 
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33 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م. حلقه 

30 

ه با فیوز ، واشل ، رسپوش ودسته  1دیگ بخار ) ( لییی
رد کمپتی دارای  گرام(ستند10-کیلوگرام ویا)+  1بوزن 

 گرنتی خط ساخت وطن. 

  م11 حلقه  

35 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م. حلقه  

36 

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

 مشخصات. 

  م.13 عدد 

37 
ه نمیر )

( باکیفیت طبق 70چاییر نکیل اصل دو لییی
 مشخصات

  م. عدد 

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

 مشخصات 
  م1.1 عدد 

39 
( گرامه 000کاسه نکیل شوربا خوری متوسط بوزن )

 گرام باکیفیت طبق مشخصات.   00 -ویا + 
  م. عدد 

04 
( گرامه باکیفیت 20قاشق وپنجه نکیل اصل بوزن )

 طبق مشخصات
  م42.31 جوره  

01 
ه پالستییک آب با کیفیت خوب طبق  50ترموز  لییی

 مشخصات
  م. عدد 

ه نکیل اصل بدون شیشه باکیفیت 02   م.. عدد  ترموز دو لییی

03 
(گرام باکیفیت 570طعام بخش نکیل اصل بوزن )

 خوب
  م. عدد 

00 
گرامه طبق 700قه نکیل اصل سو  خوری بوزن مال

 مشخصات
  م. عدد 

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

 طبق مشخصات
  م..1 عدد 

06 
بدون  ی سبد پالستییک متوسط برای نان خشک روی می 

 گرامه ساخت وطن  540رسپوش بوزن 
  م. عدد 

07 

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

 مشخصات 

  م. پایه  

08 
ه بوزن )70ترموز آب پالستییک ) ( کیلو  7.800( لییی

 گرام باکیفیت طبق مشخصات  10 -گرام ویا + 
  م. عدد 

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

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

 طبق مشخصات
  م.11 عدد 

51 
قاب اصل ناشکن پلو خوری  یک نفری باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م.11 عدد 

52 
قاب ناشکن سو  خوری اصل  باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م. عدد 

53 
قاب اصل ناشکن )چقر( قورمه خوری باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م..4 عدد 

50 
 متوسط ناشکن چهار کنج باکیفیت طبق 

ی
یتی دای شی 
 مشخصات

  م. عدد 

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

 باکیفیت طبق مشخصات
  م. پایه  

56 
دیش  ناشکن سو  خوری خورد ،متوسط وکالن معه 

 رسپوش باکیفیت طبق مشخصات. 
  م. سیت  

57 

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

 مشخصات

  م. سیت  

58 
آبکشی ناشکن اصل چهار کنج باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م. عدد 

59 
گیالس چایخوری متوسط ناشکن اصل دسته دار 

 باکیفیت طبق مشخصات
  م...2. عدد 

64 
کاسه ناشکن شوربا خوری متوسط باکیفیت طبق 

 تمشخصا
   . عدد 

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

 طبق مشخصات
  م. تخته  

62 
کارد ترکاری بری دسته چویر  کالن باکیفیت طبق 

 مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

63 
 سخت  

ی
کارد گوشت بری  دسته چویر از آهن کمای

 کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م.. عدد 

60 
خوان  سانتی  5.70پالستییک دبل اصل به عرض دسیی

 میل  باکیفیت طبق مشخصات.  5.0میی ضخامت 
  م..121 میی  

65 
ه رسپوش دار اصل دسته دار  51سطل المونییم  لییی

 میل باکیفیت ساخت وطن.  0از سیخ 
  م. عدد 

66 
ه معه  500سطل کالن پالستییک اشغال اصل  لییی

 رسپوش تایر دارباکیفیت طبق مشخصات. 
  م. عدد 

  م. عدد  کرایی تخم پزی متوسط المونییم باکیفیت سایزکالن  67
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68 

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

ی
سانتی دارای رس یک چودی

 وطن. 

  م. پایه 

69 

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

ی
باکیفیت ط 10چودی ت بق مشخصاسانتی میی

 ساخت وطن. 

  م11 پایه 

74 

 باکیفیت وطتی ابعاد ان طول 0اجاق گازی
ی
شعله ی

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

  م. پایه  

71 

اجاق گازی چهارشعله یی باکیفیت ابعاد آن طول 
وارتفاع 05وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی

 وطن.  باکیفیت ساخت

  م.1 پایه 

72 

 به سایز 
ی
سانتی 10در  10اجاق گازی کالن چودی

استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

  م1 پایه  

73 
 از آهن چادر 

ی
عرض  5.70گیج بلندی   58کثافت دای

 دسته و رسپوش.  7سانتی معه  20
  م1 عدد 

70 

 51گیچ به ظرفیت   70سطل آهنچادری از آهنچادر 
میل باکیفیت خوب ساخت  0ه معه دسته اهتی لییی 

 وطن. 

  م1.3 عدد 

75 

ساتول گوشت بری کالن دسته چویر ازآهن سخت 
گرام  باکیفیت طبق   40-گرام ویا+   5.100بوزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

76 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون  

ی
بالون گاز پنج کیلو ی

 .اتگاز استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخص
  م.1 عدد 

77 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز ده کیلو ی

 استندرد کمپتی 
  م. عدد 

78 
  اصل با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز چهل کیلو ی

 استندرد کمپتی 
  م.4 عدد 

79 

ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 
ه بوزن )100دهن یک انچ )  -ام ویا+ ( کیلوگر 54( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات.   700

  م. 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 -

  م11 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 -

  م. پایه 
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 5.10کراچی چهار تایره وطتی با کیفیت به طول 
 سانتی میی تایر وتیوب بادی 5.70سانتی میی وعرض 

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

  م11 راده ع 

83 

کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با تایر وتیو  با  
انچ دارای ویل با کیفیت  5.1کیفیت دسته از نل 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م11 عراده 

80 

ه  دایروی  510گیچ   74آب دان آب آهن چادری  لییی
سانتی میی  5.20سانتی میی و محور  510به ارتفاع 

 یت طبق مشخصات ساختدهن دار باکیفشی  
 وطن. 

  م. عدد 

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

  م. عدد 

86 
کیلویی باکیفیت طبق   500ترازوی اساس کمپیوتری 

 مشخصات 
ان   ی   م. می 

ان  کیلویی چنگک دار با کیفیت  510ترازوی  87 ی   م. می 

88 
ی  10ترازوی    70گرام ایل   10ک از کیلویی معه اوزان میی

 کیلو با کیفیت طبق مشخصات
ان  ی   م1 می 

ان  کیلویی کمپیوتری اصل باکیفیت  710ترازوی  89 ی   م. می 

94 
چنگک گوشت قصایر متوسط بوزن یک کیلوباکیفیت 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

91 
گیلو    5.700هاونگ نکیل کوچک معه دسته بوزن 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات
  م. 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

  م1 پایه  

93 

 به سایز ارتفاع 
ی
طول  00عرض  87فریزر دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی استندرد کمپتی طبق  552
 خصاتمش

  م3 پایه 

90 

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

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

  م. پایه  

95 

پطنوس نکیل اصل چایخوری سایز کالن عرض 
) 10سانتی وطول 00 +7سانتی گیلو    5.0( بوزن -سانتی

 گرام طبق مشخصات

  م. عدد 
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96 

چوب شکتی به وزن خالص  کیلوگرام ازآهن   7.100تیر
سخت معه دسته چویر طبق مشخصات ساخت 

 وطن.  

  م. 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. 

  م. حلقه  

98 

 پلوپزی معه
ی
ه چودی رسپوش آهن  دیگ پنج سی 

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

  م. حلقه  

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. 

  م. حلقه 

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

 اکیفیت طبق مشخصات. کیلوگرام ب
  م.1 عدد 

141 
ه  50طعام بر المونییم دسته دار معه رسپوش  لییی

 اصل و باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
   . عدد 

142 
نفری با   57سیت مکمل ظروف طعام خوری  چیتی 

 طبق مشخصات 540کیفیت
ی
 تکه ی

  م1 سیت  

143 
ی کوفته کشی دستی کالن   انج ستندرد کمپتی  07ماشی 

 طبق مشخصات 
  م. پایه  

140 
 پنج خانه یی ناشکن برای میوه خشک 

ی
میوه دای

 متوسط باکیفیت طبق مشخصات. 
  م. عدد 

  م. عدد  آفتابه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب  145

  م. عدد  ولت اصل  باکیفیت طبق مشخصات 770آبگریم  146

  م. میی   پیپ آب پالستییک اصل یک انچ باکیفیت  147

148 
کیلوگرام ازفوالد سخت معه   1مارتول بوزن خالص 

 دسته چویر ساخت وطن.  
  م. عدد 

149 
تکه یی چیتی اصل  52سیت چایخوری مکمل  

 باکیفیت 
  م. سیت  

114 
 08نفری  50سیت مکمل ظروف طعام خوری چیتی 

 تکه یی باکیفیت 
  م. سیت  

111 
( 
ی
( مکمل KW16تول080داش چهار تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات 
  م. پایه  

112 
( 
ی
( مکمل KW32ولت080داش هشت تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات
   . پایه  

  قیمت مجموعی
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 الفارون 302قول اردو 

1 
ه معه رسپوش دارای چهار 2دیگ کالن المونییم  سی 

گرام( 400-لو)+کی74سانتی بوزن  500دسته با قطر 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   . حلقه و و زن 

2 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم پنج سی 

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

  م. حلقه و و زن 

3 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم چهار سی 

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

  م.1 حلقه و و زن 

0 
ه معه رسپوش دارای چهارد  دیگ المونییم سه سی 

(  با کیفیت -گرام گرام+700کیلو )58سته  بوزن 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م.3 حلقه و و زن 

5 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم دو سی 

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

  م.1 حلقه و و زن 

6 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم یک سی 

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

  م13 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

  م. حلقه و و زن 

8 

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

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

  م. حلقه و و زن 

9 
مجمه نکیل گرد کالن برای انتقال ظروف عرض محور 

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

   . عدد 

14 
گرام باکیفیت   070خانه یی اصل بوزن  4پطنوس نکیل 

 طبق مشخصات 
  م2311. عدد 

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

 کیفیت بدون شی  دهن ساخت وطن . 
  م. پایه  

12 

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

یک انچ و دارای دودسته  طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

  م. پایه 
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 41گیج به ظرفیت   58تشت آهنچادری از آهنچادر
باکیقیت طبق مشخصات   لییی

  م. عدد 

10 

گیج به   74تشت برنج شویی آهنچادری از آهنچادر 
 10سانتی عمق  80سانتی میی وعرض  5.70طول 

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

  م.. عدد 

15 

سانتی  5.70تشت ظرفشویی  کالن بیلری بطول آن 
سانتی وبشکل بیضوی با  10سانتی عمق 80میی عرض

 کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م..1 عدد 

16 

گوشت بری بوزن خالص  یک کیلوگرام ویا+   10-تیر
ن سخت باکیفیت طبق گرام معه دسته چویر ازآه
 مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

17 
گرام   800تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن 

 سانتی طبق مشخصات  5.01سانتی ومحور 40قطر 
  م.. عدد 

18 
ه بوزن یک کیلو وسه صد   چلوصاف المونییم دو سی 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م..1 عدد 

19 

دسته چویر  به طول یک میی  کفگی  کالن المونییم
( گرام طبق مشخصات ساخت 800مکمل بوزن )

 وطن. 

  م.1 عدد 

24 
  100کفگی  خورد نکیل برای تقسیم نمودن برنج بوزن 

 گرام با کیفیت
  م.1 عدد 

21 
کفگی  متوسط المونییم دسته چویر مکمل بوزن 

 ( گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن400)
  م.1 عدد 

22 

( کیلوگرام 5.7ان کالن المونییم بوزن )آبگرد
(دسته چویر باکیفیت طبق مشخصات -گرام+10)

 ساخت وطن. 

  م. عدد 

23 
( گرام 800آبگردان متوسط المونییم بوزن )

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

20 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

25 

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

 وطن. 

  م.1 عدد 

26 
(گرام  000مالقه متوسط المونییم دسته چویر بوزن)

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 70 -یا+
  م. عدد 
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27 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م..1 عدد 

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

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

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

 با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م..1 عدد 

34 

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

 دارای کرنتی خط ساخت وطن. 

  م. حلقه 

31 

ه با فیوز ، واشل ، رسپوش 00دیگ بخار ) ( لییی
گرام(ستندرد کمپتی 10-ا)+کیلو گرام وی  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م. حلقه 

32 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م..1 حلقه 

33 

ه با فیوز ، واشل ، رسپوش 51دیگ بخار ) ( لییی
گرام( ستندرد کمپتی 10-رام ویا)+کیلوگ  1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م..1 حلقه 

30 

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

 گرنتی خط ساخت وطن. 

  م. حلقه  

35 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م..4 حلقه  

36 

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

 مشخصات. 

  م.41 عدد 

37 
ه نمیر )

( باکیفیت طبق 70چاییر نکیل اصل دو لییی
 مشخصات

  م.11 عدد 

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

 مشخصات 
  م.11 عدد 

39 
( گرامه 000کاسه نکیل شوربا خوری متوسط بوزن )

 گرام باکیفیت طبق مشخصات.   00 -ویا + 
  م..123 عدد 

04 
( گرامه باکیفیت 20قاشق وپنجه نکیل اصل بوزن )

 طبق مشخصات
  م..121 جوره  

01 
ه پالس 50ترموز  تییک آب با کیفیت خوب طبق لییی

 مشخصات
  م..1 عدد 
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ه نکیل اصل بدون شیشه باکیفیت 02   م..1 عدد  ترموز دو لییی

03 
(گرام باکیفیت 570طعام بخش نکیل اصل بوزن )

 خوب
  م. عدد 

00 
گرامه طبق 700مالقه نکیل اصل سو  خوری بوزن 

 مشخصات
  م.. عدد 

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

 طبق مشخصات
  م..1 عدد 

06 
بدون  ی سبد پالستییک متوسط برای نان خشک روی می 

 گرامه ساخت وطن  540رسپوش بوزن 
  م..1 عدد 

07 

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

 مشخصات 

  م. پایه  

08 
ه بوزن )70ترموز آب پالستییک ) ( کیلو  7.800( لییی

 گرام باکیفیت طبق مشخصات  10 -گرام ویا + 
  م..1 عدد 

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

 میل طبق مشخصات ساخت وطن.  0
  م. عدد 

54 
غوری کالن ناشکن اصل پلو خوری دو نفری  باکیفیت 

 طبق مشخصات
  م. عدد 

51 
و خوری  یک نفری باکیفیت طبق قاب اصل ناشکن پل

 مشخصات
  م.41 عدد 

52 
قاب ناشکن سو  خوری اصل  باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م. عدد 

53 
قاب اصل ناشکن )چقر( قورمه خوری باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م..1 عدد 

50 
 متوسط ناشکن چهار کنج باکیفیت طبق 

ی
یتی دای شی 
 مشخصات

  م. عدد 

55 
ه و  50موز آب چویک پالستییک زیر تر  ه  70لییی لییی

 باکیفیت طبق مشخصات
  م. پایه  

56 
دیش  ناشکن سو  خوری خورد ،متوسط وکالن معه 

 رسپوش باکیفیت طبق مشخصات. 
  م. سیت  

57 

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

 مشخصات

  م..1 سیت  

58 
شکن اصل چهار کنج باکیفیت طبق آبکشی نا

 مشخصات
  م. عدد 

59 
گیالس چایخوری متوسط ناشکن اصل دسته دار 

 باکیفیت طبق مشخصات
  م...2. عدد 
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64 
کاسه ناشکن شوربا خوری متوسط باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م.11 عدد 

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

 طبق مشخصات
  م. تخته  

62 
رد ترکاری بری دسته چویر  کالن باکیفیت طبق کا

 مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

63 
 سخت  

ی
کارد گوشت بری  دسته چویر از آهن کمای

 کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م.1 عدد 

60 
خوان پالستییک دبل اصل به عرض  سانتی  5.70دسیی

 میل  باکیفیت طبق مشخصات.  5.0میی ضخامت 
  م..121 میی  

65 
ه رسپوش دار اصل دسته دار  51سطل المونییم  لییی

 میل باکیفیت ساخت وطن.  0از سیخ 
  م..1 عدد 

66 
ه معه  500سطل کالن پالستییک اشغال اصل  لییی

 رسپوش تایر دارباکیفیت طبق مشخصات. 
  م..1 عدد 

  م. عدد  کرایی تخم پزی متوسط المونییم باکیفیت سایزکالن  67

68 

 10سانتی ارتفاع  20*20مل گازی به سایز اجاق مک
 طبق مشخصات ساخت 

ی
سانتی دارای رس یک چودی

 وطن. 

  م. پایه 

69 

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

ی
باکیفیت طبق مشخصات  10چودی سانتی میی

 ساخت وطن. 

  م11 پایه 

74 

 باکیفیت وطتی ابعاد ان طول 0اجاق گازی
ی
شعله ی

+40سانتی وارتفاع02رضوع سانتی طبق  0-سانتی میی
 مشخصات ساخت وطن

  م.1 پایه  

71 

اجاق گازی چهارشعله یی باکیفیت ابعاد آن طول 
وارتفاع 05وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی

 باکیفیت ساخت وطن. 

  م.1 پایه 

72 

 به سایز 
ی
سانتی 10در  10اجاق گازی کالن چودی

کیفیت طبق مشخصات ساخت استندرد کمپتی با 
 وطن. 

  م. پایه  

73 
 از آهن چادر 

ی
عرض  5.70گیج بلندی   58کثافت دای

 دسته و رسپوش.  7سانتی معه  20
  م. عدد 

70 

 51گیچ به ظرفیت   70سطل آهنچادری از آهنچادر 
ه معه دسته اهتی  میل باکیفیت خوب ساخت  0لییی

 وطن. 

  م..1 عدد 

75 

سته چویر ازآهن سخت ساتول گوشت بری کالن د
گرام  باکیفیت طبق   40-گرام ویا+   5.100بوزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

  م.1 عدد 
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76 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون  

ی
بالون گاز پنج کیلو ی

 گاز استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات. 
  م.1 عدد 

77 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز ده کیلو ی

 کمپتی استندرد  
  م.1 عدد 

78 
  اصل با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز چهل کیلو ی

 استندرد کمپتی 
  م.1 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

  م.1 پایه 

84 

ه پالستییک آب دو پو  ی  شه کپسول مانند معه شذخی 
ه بوزن )5000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 74( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات. 000 -

  م11 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 -

  م. 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. 

  م11 عراده  

83 

کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با تایر وتیو  با  
انچ دارای ویل با کیفیت  5.1از نل کیفیت دسته 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م11 عراده 

80 

ه  دایروی  510گیچ   74آب دان آب آهن چادری  لییی
سانتی میی  5.20سانتی میی و محور  510به ارتفاع 

شی  دهن دار باکیفیت طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

  م. عدد 

85 
ه اصل معه رسپوش باکیف 20سطل پالستییک  ت یلییی
 طبق مشخصات 

  م. عدد 

86 
کیلویی باکیفیت طبق   500ترازوی اساس کمپیوتری 

 مشخصات 
ان   ی   م. می 

ان  کیلویی چنگک دار با کیفیت  510ترازوی  87 ی   م. می 

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

 کیلو با کیفیت طبق مشخصات
ان  ی   م.1 می 

ان  کمپیوتری اصل باکیفیت  کیلویی   710ترازوی  89 ی   م. می 

94 
چنگک گوشت قصایر متوسط بوزن یک کیلوباکیفیت 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 
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91 
گیلو    5.700هاونگ نکیل کوچک معه دسته بوزن 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات
  م.4 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

  م1 پایه  

93 

 به سایز ارتفاع 
ی
طول  00عرض  87فریزر دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی استندرد کمپتی طبق  552
 مشخصات

  م3 پایه 

90 

( سانتی با  20*20دیگدان  مکمل گازی به سایز )
 ارتفاع کیفیت اصل دارا

ی
سانتی میی 10ی رس یک چودی
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م. پایه  

95 

پطنوس نکیل اصل چایخوری سایز کالن عرض 
) 10سانتی وطول 00 +7سانتی گیلو    5.0( بوزن -سانتی

 گرام طبق مشخصات

  م. عدد 

96 

چوب شکتی به وزن خالص  کیلوگرام ازآهن   7.100تیر
سخت معه دسته چویر طبق مشخصات ساخت 

 وطن.  

  م. 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. 

  م. حلقه  

98 

 پلوپزی معه 
ی
ه چودی رسپوش آهن دیگ پنج سی 

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

  م. حلقه  

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. 

  م. حلقه 

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

 کیفیت طبق مشخصات. کیلوگرام با 
  م.1 عدد 

141 
ه  50طعام بر المونییم دسته دار معه رسپوش  لییی

 اصل و باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

142 
نفری با   57سیت مکمل ظروف طعام خوری  چیتی 

 طبق مشخصات 540کیفیت
ی
 تکه ی

  م1 سیت  

143 
ی کوفته کشی دستی کالن  انج ستندرد کمپتی  07ماشی 

 طبق مشخصات 
  م. پایه  

140 
 پنج خانه یی ناشکن برای میوه خشک 

ی
میوه دای

 متوسط باکیفیت طبق مشخصات. 
  م..1 عدد 

  م. عدد  آفتابه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب  145
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  م. عدد  ولت اصل  باکیفیت طبق مشخصات 770آبگریم  146

  م. میی    پیپ آب پالستییک اصل یک انچ باکیفیت 147

148 
کیلوگرام ازفوالد سخت معه   1مارتول بوزن خالص 

 دسته چویر ساخت وطن.  
  م. عدد 

149 
تکه یی چیتی اصل  52سیت چایخوری مکمل  

 باکیفیت 
  م. سیت  

114 
 08نفری  50سیت مکمل ظروف طعام خوری چیتی 

 تکه یی باکیفیت 
  م. سیت  

111 
( 
ی
( مکمل KW16لتو 080داش چهار تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات 
  م. پایه  

112 
( 
ی
( مکمل KW32ولت080داش هشت تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات
  م. پایه  

  قیمت مجموعی

 الفتح 302قول اردو 

1 
ه معه رسپوش دارای چهار 2دیگ کالن المونییم  سی 

گرام( 400-و)+کیل74سانتی بوزن  500دسته با قطر 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

   . حلقه و و زن 

2 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم پنج سی 

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

  م.1 حلقه و و زن 

3 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم چهار سی 

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

  م.1 حلقه و و زن 

0 
ه معه رسپوش دارای چهارد  دیگ المونییم سه سی 

(  با کیفیت -گرام گرام+700کیلو )58سته  بوزن 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م.41 حلقه و و زن 

5 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم دو سی 

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

  م. حلقه و و زن 

6 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم یک سی 

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

  م1.1 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

  م1. حلقه و و زن 
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8 

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

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

  م. حلقه و و زن 

9 
مجمه نکیل گرد کالن برای انتقال ظروف عرض محور 

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

   .. عدد 

14 
گرام باکیفیت   070خانه یی اصل بوزن  4پطنوس نکیل 

 طبق مشخصات 
  م32311 عدد 

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

 کیفیت بدون شی  دهن ساخت وطن . 
  م. پایه  

12 

ه آهن چادری ازآهن چادر  500سماوار  گیج در   70لییی
ت  با کیفیت معه شی  دهن کیلووا7داخل آبگریم 

یک انچ و دارای دودسته  طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

  م.4 پایه 

13 
 41گیج به ظرفیت   58تشت آهنچادری از آهنچادر
باکیقیت طبق مشخصات   لییی

  م. عدد 

10 

گیج به   74تشت برنج شویی آهنچادری از آهنچادر 
 10سانتی عمق  80سانتی میی وعرض  5.70طول 

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

  م11 عدد 

15 

سانتی  5.70تشت ظرفشویی  کالن بیلری بطول آن 
سانتی وبشکل بیضوی با  10سانتی عمق 80میی عرض

 کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

16 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م.1 عدد 

17 
گرام   800تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن 

 سانتی طبق مشخصات  5.01سانتی ومحور 40قطر 
  م34 عدد 

18 
ه بوزن یک کیلو وسه صد   چلوصاف المونییم دو سی 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م11 عدد 

19 

یم دسته چویر  به طول یک میی کفگی  کالن المونی
( گرام طبق مشخصات ساخت 800مکمل بوزن )

 وطن. 

  م.1 عدد 

24 
  100کفگی  خورد نکیل برای تقسیم نمودن برنج بوزن 

 گرام با کیفیت
  م. عدد 

21 
کفگی  متوسط المونییم دسته چویر مکمل بوزن 

 ( گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن400)
  م11 عدد 
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22 

( کیلوگرام 5.7دان کالن المونییم بوزن )آبگر 
(دسته چویر باکیفیت طبق مشخصات -گرام+10)

 ساخت وطن. 

  م.1 عدد 

23 
( گرام 800آبگردان متوسط المونییم بوزن )

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

20 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م11 عدد 

25 

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

 وطن. 

  م. عدد 

26 
(گرام  000مالقه متوسط المونییم دسته چویر بوزن)

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

27 

ه معه رسپوش و دسته المونیم  1یم چاییر المونی لییی
گرام  باکیفیت طبق 00-کیلوگرام ویا+ 5.500به وزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

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

 گرام  با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن.   40-
  م.11 عدد 

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

 با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

34 

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

 دارای کرنتی خط ساخت وطن. 

  م.. حلقه 

31 

ه با فیوز ، واشل ، رسپوش 00دیگ بخار ) ( لییی
گرام(ستندرد کمپتی 10-یا)+کیلو گرام و   1ودسته بوزن 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م. حلقه 

32 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م..1 حلقه 

33 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م.1 حلقه 

30 

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

 گرنتی خط ساخت وطن. 

  م.1 حلقه  

35 

ه با فیوز ، واشل ، رسپوش 50دیگ بخار ) ( لییی
گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ن ودسته بوز 

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م.11 حلقه  
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36 

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

 مشخصات. 

  م111 عدد 

37 
ه نمیر )

( باکیفیت طبق 70چاییر نکیل اصل دو لییی
 مشخصات

  م. عدد 

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

 مشخصات 
  م..4 عدد 

39 
( گرامه 000کاسه نکیل شوربا خوری متوسط بوزن )

 گرام باکیفیت طبق مشخصات.   00 -ویا + 
  م... عدد 

04 
( گرامه باکیفیت 20قاشق وپنجه نکیل اصل بوزن )

 طبق مشخصات
  م...12 جوره  

01 
ه پالستییک 50ترموز   آب با کیفیت خوب طبق لییی

 مشخصات
  م. عدد 

ه نکیل اصل بدون شیشه باکیفیت 02   م. عدد  ترموز دو لییی

03 
(گرام باکیفیت 570طعام بخش نکیل اصل بوزن )

 خوب
  م411 عدد 

00 
گرامه طبق 700مالقه نکیل اصل سو  خوری بوزن 

 مشخصات
  م11 عدد 

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

 طبق مشخصات
  م. عدد 

06 
بدون  ی سبد پالستییک متوسط برای نان خشک روی می 

 گرامه ساخت وطن  540رسپوش بوزن 
  م.11 عدد 

07 

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

 مشخصات 

  م. پایه  

08 
( کیلو  7.800ه بوزن )( لییی 70ترموز آب پالستییک )

 گرام باکیفیت طبق مشخصات  10 -گرام ویا + 
  م..1 عدد 

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

 میل طبق مشخصات ساخت وطن.  0
  م. عدد 

54 
غوری کالن ناشکن اصل پلو خوری دو نفری  باکیفیت 

 طبق مشخصات
  م..1 عدد 

51 
ی  یک نفری باکیفیت طبق قاب اصل ناشکن پلو خور 

 مشخصات
  م.11 عدد 

52 
قاب ناشکن سو  خوری اصل  باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م. عدد 

53 
قاب اصل ناشکن )چقر( قورمه خوری باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م.11 عدد 
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 متوسط ناشکن چهار کنج باکیفیت طبق 

ی
یتی دای شی 
 مشخصات

  م. عدد 

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

  م41 پایه  

56 
دیش  ناشکن سو  خوری خورد ،متوسط وکالن معه 

 رسپوش باکیفیت طبق مشخصات. 
  م.4 سیت  

57 

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

 مشخصات

  م.4 سیت  

58 
اصل چهار کنج باکیفیت طبق آبکشی ناشکن 

 مشخصات
  م. عدد 

59 
گیالس چایخوری متوسط ناشکن اصل دسته دار 

 باکیفیت طبق مشخصات
  م12311 عدد 

64 
کاسه ناشکن شوربا خوری متوسط باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م. عدد 

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

 طبق مشخصات
  م...12 تخته  

62 
ترکاری بری دسته چویر  کالن باکیفیت طبق  کارد 

 مشخصات ساخت وطن. 
  م..1 عدد 

63 
 سخت  

ی
کارد گوشت بری  دسته چویر از آهن کمای

 کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م.3 عدد 

60 
خوان پالستییک دبل اصل به عرض  سانتی  5.70دسیی

 میل  باکیفیت طبق مشخصات.  5.0میی ضخامت 
  م..124 میی  

65 
ه رسپوش دار اصل دسته دار  51سطل المونییم  لییی

 میل باکیفیت ساخت وطن.  0از سیخ 
  م.1 عدد 

66 
ه معه  500سطل کالن پالستییک اشغال اصل  لییی

 رسپوش تایر دارباکیفیت طبق مشخصات. 
  م.4 عدد 

  م. عدد  کرایی تخم پزی متوسط المونییم باکیفیت سایزکالن  67

68 

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

ی
سانتی دارای رس یک چودی

 وطن. 

  م. پایه 

69 

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

ی
باکیفیت طبق مشخصات  10چودی سانتی میی

 ساخت وطن. 

  م. پایه 

74 

 باکیفیت وطتی ابعاد ان طول 0اجاق گازی
ی
شعله ی

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

  م. پایه  
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71 

اجاق گازی چهارشعله یی باکیفیت ابعاد آن طول 
وارتفاع 05وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی

 باکیفیت ساخت وطن. 

  م. پایه 

72 

 به سایز 
ی
سانتی 10در  10اجاق گازی کالن چودی
طبق مشخصات ساخت  استندرد کمپتی باکیفیت

 وطن. 

  م. پایه  

73 
 از آهن چادر 

ی
عرض  5.70گیج بلندی   58کثافت دای

 دسته و رسپوش.  7سانتی معه  20
  م. عدد 

70 

 51گیچ به ظرفیت   70سطل آهنچادری از آهنچادر 
ه معه دسته اهتی  میل باکیفیت خوب ساخت  0لییی

 وطن. 

  م. عدد 

75 

 ازآهن سخت ساتول گوشت بری کالن دسته چویر 
گرام  باکیفیت طبق   40-گرام ویا+   5.100بوزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

  م.1 عدد 

76 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون  

ی
بالون گاز پنج کیلو ی

 گاز استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات. 
  م. عدد 

77 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز ده کیلو ی

 استندرد کمپتی 
  م. ددع 

78 
  اصل با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز چهل کیلو ی

 استندرد کمپتی 
  م3. 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

  م. پایه 

84 

ه پالستییک آب دو پوشه کپسول م ه شی  انند معذخی 
ه بوزن )5000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 74( لییی

 گرام  باکیفیت طبق مشخصات. 000 -

  م. 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 -

  م. پایه 

82 

 5.10تایره وطتی با کیفیت به طول  کراچی چهار 
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. 

  م13 عراده  

83 

کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با تایر وتیو  با  
نچ دارای ویل با کیفیت ا 5.1کیفیت دسته از نل 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م.1 عراده 
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80 

ه  دایروی  510گیچ   74آب دان آب آهن چادری  لییی
سانتی میی  5.20سانتی میی و محور  510به ارتفاع 

شی  دهن دار باکیفیت طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

  م. عدد 

85 
ه اصل معه رسپوش باکیفیت  20سطل پالستییک  لییی
 ات طبق مشخص

  م. عدد 

86 
کیلویی باکیفیت طبق   500ترازوی اساس کمپیوتری 

 مشخصات 
ان   ی   م4 می 

ان  کیلویی چنگک دار با کیفیت  510ترازوی  87 ی   م. می 

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

 کیلو با کیفیت طبق مشخصات
ان  ی   م1 می 

ان  ل باکیفیتکیلویی کمپیوتری اص  710ترازوی  89 ی   م. می 

94 
چنگک گوشت قصایر متوسط بوزن یک کیلوباکیفیت 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

91 
گیلو    5.700هاونگ نکیل کوچک معه دسته بوزن 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات
  م. عدد 

92 

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

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

  م1 پایه  

93 

 به سایز ارتفاع 
ی
طول  00عرض  87فریزر دو در وازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی استندرد کمپتی طبق  552
 مشخصات

  م1 پایه 

90 

( سانتی با  20*20دیگدان  مکمل گازی به سایز )
 
ی
سانتی میی 10ارتفاع  کیفیت اصل دارای رس یک چودی
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م. پایه  

95 

پطنوس نکیل اصل چایخوری سایز کالن عرض 
) 10سانتی وطول 00 +7سانتی گیلو    5.0( بوزن -سانتی

 گرام طبق مشخصات

  م.4 عدد 

96 

چوب شکتی به وزن خالص  کیلوگرام ازآهن   7.100تیر
سخت معه دسته چویر طبق مشخصات ساخت 

 وطن.  

  م. 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. 

  م1 حلقه  

98 

 پلوپزی معه رسپوش آهن 
ی
ه چودی دیگ پنج سی 

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

  م. حلقه  
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 پلو پزی معه رسپوش آهن دیگ هفت  سی  
ی
ه چودی

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

  م. حلقه 

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

 کیلوگرام باکیفیت طبق مشخصات. 
  م.4 عدد 

141 
ه  50طعام بر المونییم دسته دار معه رسپوش  لییی

 یفیت طبق مشخصات ساخت وطن. اصل و باک
  م. عدد 

142 
نفری با   57سیت مکمل ظروف طعام خوری  چیتی 

 طبق مشخصات 540کیفیت
ی
 تکه ی

  م1 سیت  

143 
ی کوفته کشی دستی کالن  انج ستندرد کمپتی  07ماشی 

 طبق مشخصات 
  م.1 پایه  

140 
 پنج خانه یی ناشکن برای میوه خشک 

ی
میوه دای

 ق مشخصات. متوسط باکیفیت طب
  م.1 عدد 

  م. عدد  آفتابه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب  145

  م.4 عدد  ولت اصل  باکیفیت طبق مشخصات 770آبگریم  146

  م...12 میی   پیپ آب پالستییک اصل یک انچ باکیفیت  147

148 
کیلوگرام ازفوالد سخت معه   1مارتول بوزن خالص 

 دسته چویر ساخت وطن.  
  م1 عدد 

149 
تکه یی چیتی اصل  52سیت چایخوری مکمل  

 باکیفیت 
  م. سیت  

114 
 08نفری  50سیت مکمل ظروف طعام خوری چیتی 

 تکه یی باکیفیت 
  م. سیت  

111 
( 
ی
( مکمل KW16ولت080داش چهار تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات 
  م. پایه  

112 
 
ی
( مکمل KW32ولت080)داش هشت تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات
  م. پایه  

  قیمت مجموعی

 عزم 312قول اردو 

1 
ه معه رسپوش دارای چهار 2دیگ کالن المونییم  سی 

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

   . حلقه و و زن 

2 
ه معه رسپو  ش دارای دیگ المونییم پنج سی 

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

  م. حلقه و و زن 
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3 
ه معه رسپوش دارای  دیگ المونییم چهار سی 

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

  م. حلقه و و زن 

0 
ه معه رسپوش دارای   چهارد دیگ المونییم سه سی 

(  با کیفیت -گرام گرام+700کیلو )58سته  بوزن 
 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م.1 حلقه و و زن 

5 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم دو سی 

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

  م11 حلقه و و زن 

6 
ه معه رسپوش دست دار بوزن  دیگ المونییم یک سی 

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

  م. 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

  م. حلقه و و زن 

8 

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

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

  م. 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 
  م..21. عدد 

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

 کیفیت بدون شی  دهن ساخت وطن . 
  م. 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. 

  م. پایه 

13 
 41گیج به ظرفیت   58ادری از آهنچادرتشت آهنچ

باکیقیت طبق مشخصات   لییی
  م.4 عدد 

10 

گیج به   74تشت برنج شویی آهنچادری از آهنچادر 
 10سانتی عمق  80سانتی میی وعرض  5.70طول 

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

  م. عدد 
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15 

سانتی  5.70بطول آن تشت ظرفشویی  کالن بیلری 
سانتی وبشکل بیضوی با  10سانتی عمق 80میی عرض

 کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

16 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م.1 عدد 

17 
 گرام  800تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن 

 سانتی طبق مشخصات  5.01سانتی ومحور 40قطر 
  م. عدد 

18 
ه بوزن یک کیلو وسه صد   چلوصاف المونییم دو سی 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

19 

کفگی  کالن المونییم دسته چویر  به طول یک میی 
( گرام طبق مشخصات ساخت 800مکمل بوزن )

 وطن. 

  م.1 عدد 

24 
  100د نکیل برای تقسیم نمودن برنج بوزن کفگی  خور 

 گرام با کیفیت
  م.4 عدد 

21 
کفگی  متوسط المونییم دسته چویر مکمل بوزن 

 ( گرام باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن400)
  م.1 عدد 

22 

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

 ساخت وطن. 

  م. عدد 

23 
( گرام 800آبگردان متوسط المونییم بوزن )

 (دسته چویر طبق مشخصات وطن. -گرام+00)
  م.1 عدد 

20 

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

 مشخصات ساخت وطن. 

  م. عدد 

25 

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

 وطن. 

  م.3 عدد 

26 
(گرام  000مالقه متوسط المونییم دسته چویر بوزن)

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

27 

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

 خت وطن. مشخصات سا

  م..1 عدد 

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

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

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

 با کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 
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34 

ه با فیوز ، واشل71دیگ بخار ) ، رسپوش  ( لییی
گزام ستندرد کمپتی 10-کیلوگرام ویا)+  1ودسته بوزن 

 دارای کرنتی خط ساخت وطن. 

  م.11 حلقه 

31 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م. حلقه 

32 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م131 حلقه 

33 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م..4 حلقه 

30 

ه1دیگ بخار ) با فیوز ، واشل ، رسپوش ودسته   ( لییی
گرام(ستندرد کمپتی دارای  10-کیلوگرام ویا)+  1بوزن 

 گرنتی خط ساخت وطن. 

  م..4 حلقه  

35 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

  م..4 حلقه  

36 

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

 مشخصات. 

  م..3 عدد 

37 
ه نمیر )

( باکیفیت طبق 70چاییر نکیل اصل دو لییی
 مشخصات

  م. عدد 

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

 مشخصات 
  م..4 عدد 

39 
( گرامه 000سط بوزن )کاسه نکیل شوربا خوری متو 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات.   00 -ویا + 
  م. عدد 

04 
( گرامه باکیفیت 20قاشق وپنجه نکیل اصل بوزن )

 طبق مشخصات
  م...12 جوره  

01 
ه پالستییک آب با کیفیت خوب طبق  50ترموز  لییی

 مشخصات
  م..1 عدد 

ه نکیل اصل بدون شیشه باکیفیت 02   م.1 عدد  ترموز دو لییی

03 
(گرام باکیفیت 570طعام بخش نکیل اصل بوزن )

 خوب
  م..1 عدد 

00 
گرامه طبق 700مالقه نکیل اصل سو  خوری بوزن 

 مشخصات
  م.. عدد 

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

 طبق مشخصات
  م..1 عدد 
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06 
بدون  ی سبد پالستییک متوسط برای نان خشک روی می 

 گرامه ساخت وطن  540رسپوش بوزن 
  م..1 عدد 

07 

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

 مشخصات 

  م.4 پایه  

08 
ه بوزن )70ترموز آب پالستییک ) ( کیلو  7.800( لییی

 گرام باکیفیت طبق مشخصات  10 -گرام ویا + 
  م..1 عدد 

09 
از آهن با کیفیت  10*10زی سایزتاوه نان پ سانتی میی

 میل طبق مشخصات ساخت وطن.  0
  م. عدد 

54 
غوری کالن ناشکن اصل پلو خوری دو نفری  باکیفیت 

 طبق مشخصات
  م..1 عدد 

51 
قاب اصل ناشکن پلو خوری  یک نفری باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م.11 عدد 

52 
قاب ناشکن سو  خوری اصل  باکیفیت طبق 

 اتمشخص
  م. عدد 

53 
قاب اصل ناشکن )چقر( قورمه خوری باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م..4 عدد 

50 
 متوسط ناشکن چهار کنج باکیفیت طبق 

ی
یتی دای شی 
 مشخصات

  م. عدد 

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

 باکیفیت طبق مشخصات
  م..3 پایه  

56 
توسط وکالن معه دیش  ناشکن سو  خوری خورد ،م
 رسپوش باکیفیت طبق مشخصات. 

  م.4 سیت  

57 

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

 مشخصات

  م.4 سیت  

58 
آبکشی ناشکن اصل چهار کنج باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م.1 عدد 

59 
 گیالس چایخوری متوسط ناشکن اصل دسته دار 

 باکیفیت طبق مشخصات
  م...32 عدد 

64 
کاسه ناشکن شوربا خوری متوسط باکیفیت طبق 

 مشخصات
  م.11 عدد 

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

 طبق مشخصات
  م. تخته  

62 
کارد ترکاری بری دسته چویر  کالن باکیفیت طبق 

 مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

63 
 سخت  کارد گوشت بری  

ی
دسته چویر از آهن کمای

 کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م.4 عدد 
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60 
خوان پالستییک دبل اصل به عرض  سانتی  5.70دسیی

 میل  باکیفیت طبق مشخصات.  5.0میی ضخامت 
  م..124 میی  

65 
ه رسپوش دار اصل دسته دار  51سطل المونییم  لییی

 میل باکیفیت ساخت وطن.  0از سیخ 
  م. عدد 

66 
ه معه  500سطل کالن پالستییک اشغال اصل  لییی

 رسپوش تایر دارباکیفیت طبق مشخصات. 
  م. عدد 

  م.1 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. 

  م. پایه 

69 

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

ی
باکیفیت طبق مشخصات  10چودی سانتی میی

 ساخت وطن. 

  م. پایه 

74 

 باکیفیت وطتی ابعاد ان طول 0اجاق گازی
ی
شعله ی

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

  م. پایه  

71 

یی باکیفیت ابعاد آن طول  اجاق گازی چهارشعله
وارتفاع 05وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی

 باکیفیت ساخت وطن. 

  م. پایه 

72 

 به سایز 
ی
سانتی 10در  10اجاق گازی کالن چودی

استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

  م. پایه  

73 
 از آهن چادر 

ی
عرض  5.70گیج بلندی   58کثافت دای

 دسته و رسپوش.  7تی معه سان 20
  م. عدد 

70 

 51گیچ به ظرفیت   70سطل آهنچادری از آهنچادر 
ه معه دسته اهتی  میل باکیفیت خوب ساخت  0لییی

 وطن. 

  م11 عدد 

75 

ساتول گوشت بری کالن دسته چویر ازآهن سخت 
گرام  باکیفیت طبق   40-گرام ویا+   5.100بوزن 

 مشخصات ساخت وطن. 

  م.1 عدد 

76 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون  ب

ی
الون گاز پنج کیلو ی

 گاز استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات. 
  م.4 عدد 

77 
  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز ده کیلو ی

 استندرد کمپتی 
  م41 عدد 

78 
  اصل با کیفیت بدون گاز 

ی
بالون گاز چهل کیلو ی

 استندرد کمپتی 
  م..1 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

  م. پایه 

84 

ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی   ذخی 
ه بوزن )5000دهن یک انچ ) ( کیلوگرام ویا+ 74( لییی

 مشخصات. گرام  باکیفیت طبق 000 -

  م.1 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 -

  م. 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. 

  م11 عراده  

83 

کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با تایر وتیو  با  
انچ دارای ویل با کیفیت  5.1کیفیت دسته از نل 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م.1 عراده 

80 

ه  دایروی  510یچ گ  74آب دان آب آهن چادری  لییی
سانتی میی  5.20سانتی میی و محور  510به ارتفاع 

شی  دهن دار باکیفیت طبق مشخصات ساخت 
 وطن. 

  م. عدد 

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

  م. عدد 

86 
کیلویی باکیفیت طبق   500ترازوی اساس کمپیوتری 

 مشخصات 
ان   ی   م. می 

ان  کیلویی چنگک دار با کیفیت  510ترازوی  87 ی   م. می 

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

 کیلو با کیفیت طبق مشخصات
ان  ی   م. می 

ان  کیلویی کمپیوتری اصل باکیفیت  710ترازوی  89 ی   م1 می 

94 
چنگک گوشت قصایر متوسط بوزن یک کیلوباکیفیت 

 وطن. طبق مشخصات ساخت 
  م.1 عدد 

91 
گیلو    5.700هاونگ نکیل کوچک معه دسته بوزن 

 گرام باکیفیت طبق مشخصات
  م. 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

  م1 پایه  
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93 

 به سایز ارتفاع فریزر دو در و 
ی
طول  00عرض  87ازه ی

قفلدار دارای یکسال ورنتی استندرد کمپتی طبق  552
 مشخصات

  م1 پایه 

90 

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

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

  م11 پایه  

95 

یز کالن عرض پطنوس نکیل اصل چایخوری سا
) 10سانتی وطول 00 +7سانتی گیلو    5.0( بوزن -سانتی

 گرام طبق مشخصات

  م. عدد 

96 

چوب شکتی به وزن خالص  کیلوگرام ازآهن   7.100تیر
سخت معه دسته چویر طبق مشخصات ساخت 

 وطن.  

  م. عدد 

97 

 پلو پزی معه رسپوش آهن 
ی
ه چودی دیگ هشت  سی 

سانتی  5.71( قطر گرام000-کیلو)+  72چادری بوزن 
 میی طبق مشخصات ساخت وطن. 

  م. حلقه  

98 

 پلوپزی معه رسپوش آهن 
ی
ه چودی دیگ پنج سی 

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

  م1 حلقه  

99 

 پلو پزی معه رسپوش آهن 
ی
ه چودی دیگ هفت  سی 

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

  م. حلقه 

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

 کیلوگرام باکیفیت طبق مشخصات. 
  م.4 عدد 

141 
ه  50طعام بر المونییم دسته دار معه رسپوش  لییی

 اصل و باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 
  م. عدد 

142 
نفری با   57سیت مکمل ظروف طعام خوری  چیتی 

 طبق مشخصات 540یفیتک
ی
 تکه ی

  م. سیت  

143 
ی کوفته کشی دستی کالن  انج ستندرد کمپتی  07ماشی 

 طبق مشخصات 
  م. پایه  

140 
 پنج خانه یی ناشکن برای میوه خشک 

ی
میوه دای

 متوسط باکیفیت طبق مشخصات. 
  م.1 عدد 

  م. عدد  آفتابه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب  145

  م.4 عدد  ولت اصل  باکیفیت طبق مشخصات 770بگریم آ 146

  م. میی   پیپ آب پالستییک اصل یک انچ باکیفیت  147
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 {درج گرددنام داوطلب }  نام داوطلب 

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

 

درج گردد تاریخ}  تاریخ  

148 
کیلوگرام ازفوالد سخت معه   1مارتول بوزن خالص 

 دسته چویر ساخت وطن.  
  م. عدد 

149 
تکه یی چیتی اصل  52سیت چایخوری مکمل  

 باکیفیت 
  م. سیت  

114 
 08نفری  50وف طعام خوری چیتی سیت مکمل ظر 
 تکه یی باکیفیت 

  م. سیت  

111 
( 
ی
( مکمل KW16ولت080داش چهار تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات 
  م. پایه  

112 
( 
ی
( مکمل KW32ولت080داش هشت تابه یی برق

 االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات
  م. پایه  

  قیمت مجموعی
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 08اجناس/ه فورم

 {درج گردد دواطلبی شمار }   داوطلبی شمار 

 {درج گردد آن تشخیصیه بدیا باشد، شمار  صورتیکه این آفر در}بدیا  شمار  آفر

 {درج گردد روز، ما  و سال تسلیمی آفر}   تاریخ

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه   شمار} حاتصف
 

مطابقلت بلا  شلد  در آفلر بایلد توسلط یلک بانلک راجسلترتضمین ضمانت بانکی برای  هاین فورم}

 {صادر گردد مندرجرهنمودهای 

 {درج گرددبانک  نام}ما  

 {ادار  درج گرددنام و آدرس مکما }ذینفع  

 {درج گرددتاریخ }تاریخ  

 {شمار  به ارقام درج گردد}شمار  تضمین آفر  

خلود بلرای  منبعلد بله نلام "داوطللب" آفلر {،درج گلرددم مکملا داوطللب نلا}که  یافتیماطالع 

درج  تلدارکاتاعلالن   شلمار}شلمار   تللدارکاتاعلالن تحلت  {درج گلردد نام قلرارداد}اجرای 

 به شما ارائه نمود  است. {گردد

 شرایط شما، آفر باید همرا  با تضمین آفر ارائه گردد. می دانیم که مطابق  عالو بر

تعهللد  قطعللیصللورت بلله بدینوسللیله  {درج گللرددنللام بانللک }، مللا واسللت داوطلللببراسللاس درخ

  بعلد از را {درج گلردد مبللغ بله حلروف و ارقلام}، مبللغ مجملوعی بدون تعلامیسپاریم که 

در صللورت کلله داوطلللب مرتکللب اعمللال ذیللا گردیللد  دریافللت اولللین تقاضللای تحریللری شللما 

 باشد، بپردازیم 

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

داوطلب از پذیرش تصلحیح اشلتباهات حسلابی در جلدول قیملت هلای ارائله شلد   انکار (2)

 در آفر

اجتنللاب از عقللد قللرارداد، مطللابق منللدرجات شللرطنامه و مطالبلله پیشللنهاد از طللرف  (3)

 داوطلب برند 

 فللراهم نکللردن تضللمین اجللرای قللرارداد مطللابق منللدرجات شللرطنامه از طللرف داوطلللب (0)

 برند 

چهلا  ملاد مطلابق حکلم به دلیلا تخطلی در ایللن داوطلبلی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 و نهم این قانون

 حاالت ذیا فاقد اعتبارخواهد شد  این ضمانت در

 طبلققلرارداد  یامضلا تضلمین آفلر درصورتیکه داوطلب برند  باشد بله محلض دریافلت (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبان

امضللای قللرارداد بللا داوطلللب ( 1) محللض د  نباشللد، بللهدرصللورتیکه داوطلللب برنلل (7)

بله شلمول میعلاد تمدیلد  رروز بعلد از خلتم میعلاد اعتبلار آفل 28( 2) ؛ یلابرند 

 {درج گردد تاریخ ختم آفر} مدت اعتبار آفر

 اد فلوقمیعل از اقبلنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخلت تحلت ایلن تضلمین بایلد توسلط ملا  در

 دریافت شد  باشد.

 میباشد. اطاق تجارت بین المللی 785مین تابع مقرر  منتشر  شمار  تض این

 {درج گردد مسئول مربوطامضای }امضا  

 

 {مهر گردد}مهر  
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 نامه تضمین آفر اظهارآفر:  تضمین

 02اجناس/ه فورم

 {داوطلبی درج گرددشمار  }   داوطلبی شمار 

 درصلللورتیکه ایلللن آفربلللدیا باشلللد، شلللمار }  بدیا  شمار  آفر

 {درج گردد آن شخیصیهت

 {درج گردد روز، ما  و سال تسلیمی آفر}   تاریخ

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه   شمار}
 

نهداوطلب باید ایلن فورمله را در مطابقلت بلا رهنمودهلای }  مربلوط خا

 {پری نماید

 {نام مکما ادار  درج گردد}  به

 م که امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

بایلد هملرا  بلا اظهارنامله  ما میدانیم کله، طبلق شلرایط شلما، آفلر

 تضمین آفر ارائه گردد. 

از عقلد ملا درصلورت نقلض وجایلب تحلت شلرایط آفلر می پلذیریم کله ما 

از  سللر {سللال درج گللردد تعللداد}قللرارداد بللا ادار  بللرای مللدت 

محللروم گللردیم. وجایللب داوطلللب تحللت ایللن آفللر { دتللاریخ درج گللرد}

 موارد ذیا می باشد  شاما

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

تغییللر یللا انصللراف از آفللر بعللد از انقضللای مللدت معینلله  (2)

 تسلیمی آن

جللدول  ز پللذیرش تصللحیح اشللتباهات حسللابی درانکللار داوطلللب ا (3)

 قیمت های ارائه شد  در آفر

اجتنلللاب از عقلللد قلللرارداد، مطلللابق منلللدرجات شلللرطنامه و  (0)

 د از طرف داوطلب برند مطالبه پیشنها

فللراهم نکللردن تضللمین اجللرای قللرارداد مطللابق منللدرجات  (5)

 .شرطنامه از طرف داوطلب برند 

در صللورت برنللد  شللدن مللا و تسلللیمی ایللن اظهللار ناملله تضللمین آفللر 

قد  تضمین اجرای قرارداد و امضلای قلرار داد بلا داوطللب برنلد  فا

 اعتبار می گردد. 

 {داردامضای این اظهار نامه را صالحیت  امضای شخصی که}امضا   

نللام داوطلللب درج }  امضللای ایللن اظهللار ناملله از طللرف دارای صللالحیت

 {گردد

 {ل درج گرددسا، ما  و روز}تاریخ  

 {مهر گردد}    مهر
 

آفلر بایلد  ه تضلمیننامل مشلترک، ایللن اظهلار یادداشت  درصورت شلرکت}

 {گرد هئارارا  آفر به نام تمام شرکا
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 د ونندهاجازه نامه تولی

 10اجناس/ هفورم

 

 {درج گردد دواطلبی شمار }   داوطلبی شمار 

نمبللر بللدیا باشللد،  درصللورتیکه ایللن آفللر}  شمار  آفربدیا 

 {درج گردد آن تشخیصیه

 {درج گردد روز، ما  و سال تسلیمی آفر }   تاریخ

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه   شمار} حاتصف
 

 مقلام بلافورمله رسلمی تولیلد کننلد  توسلط  در این اجاز  نامه باید}

 {صالحیت ترتیب و امضا گردد

 {ادار  درج گرددنام مکما }به  
 

 

کننللد  ولیللد ت{نللام و آدرس مکمللا تولیللد کننللد  درج گللردد} مللا

فابریکلله بللا داشللتن  {نللوع اجنللاس تولیللد شللد  درج گللردد}رسللمی

نللام }بلله  {آدرس مکمللا کارخانلله هللای تولیللد کننللد  درج گللردد}در

اجلاز  ملی دهلیم آفلر را بله مقصلد عرضله  {کما داوطلب درج گلرددم

عقللد ارائلله نمللود  و  {نللام و/یللا شللرح مفصللا اجنللاس درج گللردد}

 قرارداد نماید. 

شترای    28ما بدینوسللیه گرنتلی و ورنتلی مکملا مطلابق منلدرج ملاد  

مللی فللراهم ، را بلله اجنللاس ارائلله شللد  در آفللر عمتتومی قتترارداد

 نماییم. 

 {نمایند  با صالحیت تولید کنند  درج گردد امضا}امضا  

نللام/ نللام هللای مکمللا نماینللد  بللا صللالحیت تولیللد کننللد  درج }نللام  

 {گردد

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه  

 {نام مکما 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 تحویا .1

 و جدول تکمیاضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .0

 و معاینات آزمایشات .5
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 یهامطبخ و طعام خانه در چهار الت ضرورت قول اردو  زاتیقلم ظروف و لوازم تجه 113و تدارک  هیته :تحویلی لست اجناس و جدول 

باز یاز روش داوطلب 1001 یاز بابت سال مال یساحو  

ه
ر
ا
م
ش

 

 واحد کمیت  اجناس توضیح

 محل تحویل نهایی )مندرج
صفحه معلومات 

)  داوطلتر

 طبق  شرای  تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

((Inco terms 

اولین تاریخ 

تسلیمی 

 اجناس

آخرین تاریخ 

تسلیمی 

 اجناس

 

تحویلی  تاریخ

ه شد پیشنهاد

داوطلب  توس  

توس  داوطلب }

 {خانه پری گردد

1 

قلم  557و تدارک  هیته
ی ظروف و لوازم تجه  اتی 

مطبخ و طعام خانه در چهار 
ورت قول اردو ها  یالت ضی

 از بابت سال مایل یساحو 
 باز از روش داوطلتر  5405

قلد ظروف  113

 بار
. 

دیپو های قول اردو های 
(700،702،702،751) 

  قس دردوقس ،

 00٪اول

بعدازمنروری 

وعقد قرارداد در 

 یوم 30مدت 

بعد  40٪قس  دوم

ماه  کیاز

قس   یلیازتحو

دو  مدت اول در

 ماه
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قابل  :  آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات 

 تطبیق نیست

 در و واقعی باید  تکمیلی ریختا نماید. تکمیا را جدول این باید ادار }

 المللی بین تجارت شرایط و اجناس تحویلی شد  درخواست  ریختا به مطابقت

(INCOTERMS) باشد} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره 

 

 توضیح 

 خدمات 

 ومیت

)درصورتیکه 

قابل اجرا 

 (باشد

 محل اجرا واحد فزیکی

تاریخ نهایی 

تکمیل 

 خدمات

  شمار}

درج 

گردد

} 

توضیحات }

خدمات 

ضمنی 

درج 

 {دگرد

 اقالم مقدار}

 {درج گردد
 واحد فزیکی}

 {درج گردد
 محانام }

درج 

 {گردد

تاریخ تکمیا }

 {درج گردد
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 مشخصات تخنیکی .1

 یمطبخ و طعام خانه در چهار الت ضرورت قتول اردو هتا زاتیقلم ظروف و لوازم تجه 113و تدارک  هیته

 باز یاز روش داوطلب 1001 یاز بابت سال مال یساحو

 ارهشم
 مشخصات جنس عنوان جنس

 دیگ کالن المونییم 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  طبق (  با کیفیت -گرام+700کیلو )  77دیگ المونییم پنج سی 

 مشخصات ساخت وطن. 

 دیگ المونییم 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 )58دیگ المونییم سه سی 

 ساخت وطن. مشخصات 

 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 دست دار بوزن )دیگ الم ( با کیفیت طبق -گرام+500( کیلو ) 4.100ونییم 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. 

 گردمجمه نکیل   9
) 5.21مجمه نکیل گرد کالن برای انتقال ظروف عرض محور آن +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  ساخت وطن .  گیچ با کیفیت بدون شی  دهن  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   58تشت آهنچادری از آهنچادر تشت آهنچادری 13  لییی

 شت برنج شویی ت 10
 10سانتی عمق  80سانتی 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
ضوی با  سانتی وبشکل بی10سانتی عمق 80سانتی میی عرض 5.70تشت ظرفشویی  کالن بیلری بطول آن 
 کیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. 

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   800تشت پالستییک متوسط باکیفیت بوزن  تشت پالستییک 17

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

 کفگی  کالن المونییم 19
( گرام طبق مشخصات ساخت 800کفگی  کالن المونییم دسته چویر  به طول یک میی مکمل بوزن )

 وطن. 

 گرام با کیفیت  100برنج بوزن کفگی  خورد نکیل برای تقسیم نمودن  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 )800آبگردان متوسط المونییم بوزن ) گردان متوسط المونییمآب 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 )200مونییم دسته چویر چکشی  بوزن )مالقه کالن ال مالقه کالن المونییم 25

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

 وطن. 

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

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

 وطن. 

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

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

 دارای کرنتی خط ساخت وطن. 

 دیگ بخار 31
ه با فیوز ، واشل ، رسپوش ودسته بوزن 00دیگ بخار ) گرام(ستندرد کمپتی 10-کیلو گرام ویا)+  1( لییی
  خط ساخت وطن. دارای گرنتی 

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

 دارای گرنتی خط ساخت وطن. 

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

 رنتی خط ساخت وطن. دارای گ

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

 گرنتی خط ساخت وطن. 

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

 گرنتی خط ساخت وطن.   دارای

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

 گرامه طبق مشخصات700مالقه نکیل اصل سو  خوری بوزن  مالقه نکیل اصل 00

 ( گرامه طبق مشخصات070/0ل میوه خوری بوزن )کارد نکیل اص 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 + 7.800( لییی

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

 و خوری دو نفری  باکیفیت طبق مشخصاتغوری کالن ناشکن اصل پل غوری کالن ناشکن اصل 54

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

 قاب ناشکن سو  خوری اصل  باکیفیت طبق مشخصات قاب ناشکن سو  خوری 52

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

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

ی
یتی دای  شی 

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

 دیش  ناشکن سو  خوری خورد ،متوسط وکالن معه رسپوش باکیفیت طبق مشخصات.  دیش  ناشکن سو  خوری 56

 ی ناشکن اصلجک آب خور  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 ناشکن شوربا خوریکاسه  64

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

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

 سخت کالن باکیفیت طبق مشخصات ساخت وطن. کارد گوشت بری  دسته چو کارد گوشت بری   63
ی
 یر از آهن کمای

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  طن. میل باکیفیت ساخت و  0لییی
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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
  10سانتی ارتفاع  20*20اجاق مکمل گازی به سایز 

ی
طبق مشخصات ساخت 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 وعرض0اجاق گازی
ی
+40سانتی وارتفاع02شعله ی سانتی طبق  0-سانتی میی

 اخت وطنمشخصات س

 اجاق گازی چهارشعله یی  71
وارتفاع 05اجاق گازی چهارشعله یی باکیفیت ابعاد آن طول وعرض  + 40سانتی میی سانتی   0-سانتی میی

 باکیفیت ساخت وطن. 

72  
ی
 به سایز  اجاق گازی کالن 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   58کثافت 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+   5.100زآهن سخت بوزن ساتول گوشت بری کالن دسته چویر ا

 مشخصات ساخت وطن. 

76   
ی
  اصل معه تابه با کیفیت بدون گاز استندرد کمپتی باکیفیت طبق مشخصات.  بالون گاز پنج کیلو ی

ی
 بالون گاز پنج کیلو ی

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

ی
 بدون گاز استندرد کمپتی 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 کپسول مانند معه شی  دهن یک انچ ) ه بوزن )100ذخی   -( 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 پالستییک آب 81  ذخی 
ه پالستییک آب دو پوشه کپسول مانند معه شی  دهن یک انچ ) ه بوزن )7000ذخی  ام ویا+ ( کیلوگر 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

 یک تایرهکراچی دستی  83
انچ دارای ویل با کیفیت  5.1کراچی دستی یک تایره از آهن کانتییی با تایر وتیو  با کیفیت دسته از نل 

 طبق مشخصات ساخت وطن. 

 آب دان آب آهن چادری 80
ه  دایروی به ارتفاع  510گیچ   74آب دان آب آهن چادری  سانتی میی  5.20سانتی میی و محور  510لییی

 یفیت طبق مشخصات ساخت وطن. شی  دهن دار باک

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 کیل  10ترازوی  ترازوی 88  کیلو با کیفیت طبق مشخصات  70گرام ایل   10ویی 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

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

92  
ی
 یخچال دو در وازه ی

 به سایز ارتفاع 
ی
قفلدار دارای یکسال ورنتی  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  87فریزر دو در وازه ی
 طبق مشخصات

 دیگدان  مکمل گازی 90
 ارتفاع 20*20دیگدان  مکمل گازی به سایز )

ی
سانتی میی 10( سانتی با کیفیت اصل دارای رس 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

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 

 طبق مشخصات ساخت وطن.  میی 
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98  
ی
ه چودی  دیگ پنج سی 

 پلوپزی معه رسپوش آهن چادری بوزن 
ی
ه چودی گرام( طبق مشخصات 000-کیلو)+  74دیگ پنج سی 

 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 

 خصات ساخت وطن. میی طبق مش

ه چای 144 ه چای بدون شیشه به وزن) ترموز سه لییی  ( کیلوگرام باکیفیت طبق مشخصات. 5.200ترموز 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 57ف طعام خوری  چیتی سیت مکمل ظرو  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

 ه پالستییک ازپالستیک اصل باکیفیت خوب آفتاب 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  52ل  سیت چایخوری مکم سیت چایخوری 149

 تکه یی باکیفیت  08نفری  50سیت مکمل ظروف طعام خوری چیتی  سیت مکمل 114

  داش چهار تابه یی  111
ی
 ) برق

ی
 ( مکمل االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصات KW16ولت080داش چهار تابه یی برق

  داش هشت تابه یی  112
ی
 ) برق

ی
 ( مکمل االسباب اصل باکیفیت طبق مشخصاتKW32ولت080داش هشت تابه یی برق

 

 

 

 معاینات و آزمایشات

و  معاینللات لسللت  مللی گردنللدذیللا اجللرا  معاینللاتآزمایشللات و 

 گردد آزمایشات درج

 حلین تسللیمی جلنس از نوعیلت و کیفیلت جلنس  -  تفتیش بصری اجناس
 صورت میگیرد.

 حللین تسلللیمی مللواد از  - تفتتتیش بتترای تکمیلتتی مقتتدار اجنتتاس
 یا مقدار جنس به مالحظه سند فرمایش صورت میگیرد.تکم

  حلین تسللیمی از نوعیلت و  – تفتیش برای مشخصتات تخنیکتی اجنتاس
 صورت میگیرد. تصدیقکیفیت جنس 

سایر تفتیش و بررسلی کله ادارات ذیلربط اخلذ کننلد  ومصلرف کننلد  را 

 در رابط به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد

هلا حلین تسللیمی جلنس توسلط هئیلات موظلف در همه تفتیشی ها و بررسی  

  موقع تحول دهی جنس صورت میگیرد.
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 قسمت ششم: شرای  عمومی قرارداد

 -1ماد  

 تعریفات

 

 اصطالحات آتی معانی ذیا را افاد  می نمایند  1.1

 اسالمی افغانستان است. امارتدولت دولت   -1

  و ادار کتبی میان اکمال کنند  هقرارداد  موافقتنام -2

 و شمول ضمایم، ملحقاتشاما اسناد قرارداد به  است که

 میباشد. آناسناد مربوط 

نامه قرارداد و تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد   -3

 تعدیالت منضمه آن می باشد. 

است قیمت قرارداد  قیمت قابا پرداخت به اکمال کنند   -0

گردید  و می تواند قرارداد مشخص  هموافقتنام در که

 و یا تعدیا گردد. ارداد تنقیص، تزئید بق مندرجات قرمطا

 روز تقویمیروز   -5

اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت   تکمیا -6

 مطابقت با شرایط مندرج دراکمال کنند  توسط موجودیت( 

 قرارداد.

موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که  اجناس  -7

 ار ادبرای این قرارداد اکمال کنند  آن را تحت شرایط 

 نماید.می تهیه 

ضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهادیستادار    -8

 تدارک می نماید. شرای  خاص قرارداد

متمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی  -9

 سایر وحفظ و مراقبت ابتدائی  بیمه، نصب، آموزش و

 مکلفیت های اکمال کنند  تحت این قرارداد میباشد.

خاص قرارداد  مجموع شرایط قابا تطبیق باالی شرایط  -14

قرارداد که از طرف ادار  با نظرداشت ماهیت و نوعیت 

 تدارکات تعیین می گردد. 

حقیقی و یا حکمی است که اکمال  قراردادی فرعی  شخص -11

از  بخش یا اجرای تحت این تدارکاتاجناس  از یقسمت

ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و خدمات 

 طرزالعما تدارکات به عهد  دارد.

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام کنند   شخص  اکمال -12

قانون و طرزالعما تدارکات با وی عقد قراداد گردید  

 باشد.

شرای  خاص  درمحا که   اجناس تدارک شد تسلیمی  محا -13

 .مشخص می گردد قرارداد

 

اسناد  -2ماد  

 قرارداد

مرتبط،  ضمایم آن کهداد و قرار  دهند تمام اسناد تشکیا 2.1

مبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و ملزوم یکدیگر  و متمم

موافقتنامه قرارداد ذکر می و ترتیب تقدم آن ها در بود  

 گردد، منحیث یک کا اسناد قرارداد محسوب می گردد. 
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تقلب و  -3ماد  

 فساد 
اجبار و ، تبانیفساد، تقلب،   ادار  از ارتکاب عما هرگا 3.1

ی در مراحا داوطلبی یا اجری قرارداد اداغفال توسط قرارد

اطالع کتبی به قراردادی میتواند با اطمینان حاصا نماید، 

روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت  )10در خالل مدت )

 شرای  عمومی قرارداد  35ماد   1قرارداد در روشنی بند  فسخ

قابا  قرارداد شرای  عمومی 35صورت گرفته و احکام ماد  

 تطبیق می باشد. 

در این ماد  معانی ذیا را افاد  می اصطالحات آتی    -1

  نمایند

یا دادن  ،دریافت ،درخواست از   عبارتفساد (1)

مستقیم هرچیز با صورت مستقیم یا غیر هب نهادپیش

 های جانب دیگر غیرمناسب کارکرد ارزشیکه به صورت

ا تحت ر)کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد( 

 ؛تاثیر قرار دهد

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان   تقلب (2)

حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان 

تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و 

غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت 

 گیرد؛

ر دو یا بیشت  عبارت از سازش میان تبانی (3)

کارمندان ادار  بان و یا میان داوطلبان و داوطل

صد نامناسب به شمول ابدست آوردن مقکه به منظور 

سائرین طرح  اعمال نادرستقراردادن  تحت تاثیر

 گردید  باشد؛

رسانیدن به کارمندان تهدید و یا ضرر   اجبار (0)

تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به 

عمال آنان به صورت منظور تحت تاثیر قراردادن ا

 مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

اخالل و موانع  تخریب، تزویر، تغییر یا ایجاد  (5)

 کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات. 

اکمال کنند  مرتکب اعمال فساد هر گا  کارمند ادار  و یا  3.2

این ماد  گردد، مطابق احکام قانون  1و تقلب مندرج  بند 

و مکلف به پرداخت جبران خساز  نیز می مجازات گردید  

 گردد.  

در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاد  می  0.1 معانی -0ماد  

 نماید.   

 تجارت بین المللیشرایط  0.2

وجایب حقوق و  ین المللی واین سند شرایط تجارت بدر  -1

مشخص می گردد مشروط  شرای  خاص قراردادطرفین در آن در 

 مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ بر این که با
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این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی در  -2

شرای  خاص صادر  اتاق تجارت بین المللی پاریس که در 

 استفاد  صورت می گیرد.  ، مشخص می گردد قرارداد

 تمامیت توافق  0.3

این قرارداد توافق کلی میان ادار  و اکمال کنند  بود  که 

مذاکرات کتبی و شفاهی آن تمام توافقات، مکاتبات و با عقد 

 میان جانبین ملغی می گردد.قبلی 

 تعدیا 0.0

تعدیا قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق 

احکام قانون، طرزالعما تدارکات و مندرجات شرطنامه و 

 قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 0.5

مهلت دهی، یا تخفیف،   هیچگونهاین بند،  2با رعایت جز  -1

اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت ها توسط  یکی از 

جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن 

نقض و استثنا قرار دادن مجاز نبود  لطمه وارد نماید 

را تداوم نقض قرارداد  از جانبین، یکیقرارداد توسط 

  مجاز نمی سازد. 

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

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشته و توسط   خسار

نمایند  با صالحیت طرف اعطا کنند  استثنا امضا شد  و 

 باید مبین حقوق و انداز  استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 0.6

ملغی یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگا 

، این امر منجر به الغا و شودق دانسته تطبی قابا غیریا 

 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و عدم تطبیق سایر 

اسناد مربوط سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1 زبان -5ماد  

آن به یکی از زبان های ملی ترتیب میگردد. در داوطلبی 

شرای  خاص  های بین المللی این اسناد به زبان که در

مشخص گردید ، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد د قراردا

یب چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترت

آن نیز ضم قرارداد گردید  باشد، ترجمه تصدیق شد  

میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط 

 استنباط میگردد. 

ر اکمال کنند  مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحما ضر 5.2

 ناشی از عدم صحت آن می باشد. 

شرکت  -6ماد  

 های مشترک

اکمال کنند  یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن هرگا   6.1

باشد، تمامی شرکا بصورت مشترک در قبال ایفای تعهدات این 

قرارداد مسوول بود  و یکتن از شرکا منحیث رهبر دارند  
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کت مشترک، صالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیا شر

کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی ادار  تغییر نمود  

 نمی تواند. 

واجد  -7ماد  

 بودن شرایط

هر تابعیت اکمال کنند  و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

اکمال کنند  و یا  کشور واجد شرایط را داشته باشند.

قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بود  یا 

ر آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور د

 فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند. 

منشا از س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

اصطالح منشآ عبارت از کشور واجد شرایط را داشته باشند. 

س کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروس

سایر مراحا صنعتی ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی شد  و ی

  ماهیت اولیه آن تغییر نمود  باشد. 

یه اطالع -8ماد  

 ها 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت  8.1

کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از تبادله اطالعات 

 ی باشد.  بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن م

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می  8.2

باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی و تاریخ اعتبار همان 

 تاریخ که بعد تر باشد، قابا اعتبار خواهد بود. 

قانون  -9ماد  

 نافذ
بود   اسالمی افغانستان امارتقوانین این قرارداد تابع  9.1

 اسالمی افغانستان امارتروشنی قوانین و تفسیر آن نیز در 

 صورت میگیرد. 

حا  -14ماد  

 منازعات 
ادار  و اکمال کنند  مکلف اند تمام تالش های خویش را  14.1

برای حا منازعات و اختالفات ناشی از این قرارداد با 

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااستفاد  از مذ

عه یا اختالفات حا مناز روز جانبین در( 28در خالل )هرگا   14.2

موضوع به مرجع حا ، به نتیجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسط

 ارجاع میگردد.  شرای  خاص قراردادوفصا منازعات مندرج 

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حا و فصا  14.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه  -1

 و ؛نمایندخواهند داد مگراینکه طوردیگری موافقه 

پرداخت های اجرا نشد  اکمال کنند  را تمام  ادار  -2

 پرداخت می نماید. 

تفتیش  -11ماد  

و بررسی ها 

 توسط حکومت

مکلف است اجاز  بررسی دفاتر، حسابات و یاد  اکمال کنند  11.1

داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد را 

  توجه اکمال کنندبه مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

از تفیتش و بررسی دولت از  یداشته باشد که عما جلوگیر
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جانب قراردادی مطابق ماد  سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد 

 مانع تلقی گردید  و منجر به فسخ قرارداد می گردد. 

 حدود -12ماد  

 تاکماال

 نیازمندیها جدول در اکمال قابا ضمنیاجناس و خدمات  12.1

 می شود. مشخص 

 تحویا -13ماد  

 مربوط و اسناد

 جدول اومالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

شرای    33ماد   1با رعایت بند جدول نیازمندیها مندرج 

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد  قرارداد عمومی

شرای  که توسط اکمال کنند  باید تسلیم داد  شوند، در 

  مشخص میگردد. خاص قرارداد

 -10ماد  

لیت های وومس

 اکمال کنند 

 مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کنند  اجناس و 10.1

در جدول تحویل و تکمیل و  قرارداد شرای  عمومی 12ماد  

 اکمال می نماید.  شرای  عمومی قرارداد 13مطابقت به ماد  

قیمت  -15ماد  

 قرارداد
شد ، به اساس و خدمات ضمنی اکمال  پرداخت ها به اجناس 15.1

کنند  صورت میگیرد. هر نوع تعدیا قیمت  قیمت آفر اکمال

  از این امر مستثنی است.  شرای  عمومی قراردادمجاز در 

شرایط  -16ماد  

 پرداخت
پرداخت درصورتیکه قابا اجرا پیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورت میگیرد.  شرای  خاص قراردادطبق ، (باشد

است پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با درخواکمال کنند   16.2

انوایس که نشان دهند  اجناس و خدمات ضمنی اکمال شد  و 

ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به ادار  ارائه می 

  نماید. 

( روز بعد از 34به اکمال کنند  در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

د. قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط ادار ، صورت میگیر

در صورت تاخیر حکم ماد  سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می 

 گردد.  

افغانی صورت میگیرد  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.0

طور صفحه معلومات داوطلبی مگر اینکه اسعار قیمت آفر در 

 دیگر تذکر رفته باشد. 

در صورتیکه ادار  قادر به پرداخت به اکمال کنند  در مدت  16.5

تانه مندرج شرایط خاص رج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکمند

 قرارداد بر مبلغ تاخیر شد  قابا پرداخت می باشد. 

 -17ماد  

مالیات و 

مکلفیت های 

 گمرکی

اسالمی افغانستان ساخته  امارت بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1

شد  باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، 

ت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از عوارض، قیم

اسالمی افغانستان قابا پرداخت باشد، بر عهد  اکمال  امارت

 کنند  می باشد. 
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اسالمی افغانستان ساخته  امارتداخا  درصورتیکه اجناس در  17.2

عوارض گمرکی، تمام مالیات، پرداخت مسؤلیت کلی  شد  باشد،

به ادار  بر عهد   قیمت جواز و غیر  الی تسلیمی اجناس

 اکمال کنند  می باشد. 

ادار  تالش نماید تا اکمال کنند  به انداز  ممکن از  17.3

 امتیازاتمعافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها یا هرگونه 

 ، استفاد  نماید. کشورفرمایش دهند  در )در صورت موجودیت(

تضمین  -18ماد  

 اجرا

تذکر رفته، رارداد شرای  خاص قدر صورت ضرورت طوریکه در  18.1

روز بعد از در یافت نامه  14اکمال کنند  باید در مدت 

شرای  قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شد  در 

  تهیه نماید.  ،خاص قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال  18.2

 کنند ، مبلغ تضمین غیر قابا استرداد می باشد. 

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر را تضمین اج 18.3

شرای  خاص واحد پولی قابا قبول ادار  در شکا مشخص شد  

 یا سایر اشکالی مورد قبول ادار ، ارائه گردد.  قرارداد 

( روز بعد از تکمیا تعهدات 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.0

 مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال

 طورشرای  خاص قرارداد  مگراینکه درکنند  مسترد میگردد، 

 مشخص شد  باشد. دیگر

حق  -19ماد  

 و نشر چاپ
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در  19.1

برگیرند  معلومات که توسط  اکمال کنند  به ادار  ارائه 

میگردد برای ادار  محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط 

مال کنند  و یا به ادار  توسط شخص ثالث ارائه گردید  اک

 باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد. 

 -24ماد  

 معلومات محرم

ادار  و اکمال کنند  نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر  24.1

معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سایر طرف 

است را بدون موافقه  های مرتبط به قرارداد فراهم گردید 

کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبا، 

در جریان و یا بعد از فسخ یا ختم قرارداد فراهم گردید  

باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کنند  می تواند اسناد، 

ارقام و سایر معلومات را که از ادار  بدست می آورد به 

د که برای انجام وظایف وی تحت قراردادی فرعی صرف در ح

این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال 

کنند  تعهد قراردادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در 

 اخذ می نماید.  شرای  عمومی قرارداد  24مطابقت با ماد  

 ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، ادار   24.2

منظوریکه به این  ل کنند  را به هردریافت شد  از اکما

. به همین نمایدقرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاد  
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ر ارقام و یا سای اسناد، ، اکمال کنند  نباید همچوترتیب

از اجرای  غیر مقاصدرا به  ادار  معلومات دریافت شد  از

 .نمایداین قرارداد، استفاد  

باالی معلومات ذیا  این ماد  2و  1های مندرج  بند مکلفیت  24.3

 قابا تطبیق نمی باشد 

و دولت با سایر نهاد های  اکمال کنند  آن معلومات که  -1

 تمویا کنند  این قرارداد شریک می سازند؛

یا معلوماتیکه می تواند شاما معلومات قابا دسترس عامه  -2

 گردد؛

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف  -3

و مالکیت طرف علنی کنند  بود  است  مقابا بدست نیامد 

 ؛ یا 

معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از  -0

جانب طرف سوم که مکلف به رعایت محرمیت نمی باشد، قرار 

 گرفته باشد.

رابطه به حفظ  نباید هرگونه تعهد دراین ماد  احکام  24.0

جانبین را قبا از تاریخ  محرمیت داد  شد  توسط هریک از

ارتباط به اکمال کا قرارداد یا بخش متعلق به  رارداد درق

 آن تعدیا نماید.

این ماد  بعد از فسخ یا تکمیا قرارداد نیز قابا  احکام 24.5

  تطبیق می باشد. 

عقد  -21ماد  

 قرارداد فرعی

اعطای  مورد در تباً ک  باید ادار  را اکمال کنند 21.1

آفر  قبالً در صورتیکه تحت این قرارداد، در فرعی هایقرارداد

. واگذاری بخشی باشد اطالع  دهد نگردید مشخص  داوطلب 

قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماد  سی و ششم قانون 

تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، 

وجایب و مسوولیت های اکمال کنند  تحت این قرارداد را 

 متاثر نمی سازد. 

شرای  عمومی   7و  3 موادباید احکام  های فرعی قرارداد 21.2

 را رعایت نمایند. قرارداد

فیصد حجم قرارداد بدون  24در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

موافقه کتبی ادار  صورت گرفته باشد، یا قرارداد فرعی 

این فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شد  باشد  24بیشتر از 

تلقی گردید  و  عما نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین

تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ 

و تضمین اجرای قرارداد قابا استرداد نبود  و محرومیت 

 قراردادی اصلی طی مراحا میگردد.  
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 -22ماد  

 مشخصات و

 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

قابا اکمال تحت این قرارداد باید با اجناس و خدمات  -1

جدول  2قسمت  مندرجصات تخنیکی و ستندرد های مشخ

صورتیکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نیازمندیها

ستندردهای رایج در نشد  باشد،  قابا اجرا ذکرستندرد 

 آن قابا اجرا می باشد.  از باالترکشور منشا و یا 

می تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در  اکمال کنند  -2

که به اسناد  مشخصات یا سایرقبال طراحی، ترسیمات، 

نمایندگی از ادار  ترتیب گردید  است و در اختیار وی 

قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به ادار  

 انکار نماید.

از کودها و ستندردهایکه رارداد در صورتیکه در ق -3

مطابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر رفته  قرارداد در

نین کود ها همانی خواهد بود باشد، ویرایش و تجدید چ

مشخص گردید  است. در جریان  جدول نیازمندیهاکه در 

تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و ستندردها 

صرف در صورت تائید آن توسط ادار  و در مطابقت با ماد  

 قابا اجرا می باشد.  شرای  عمومی قرارداد  33

بسته  -23ماد  

 و اسناد بندی
منظور جلوگیری ه بس را طبق قرارداد، اجنا د  اکمال کنن 23.1

از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به مقصد نهایی 

د. بسته بندی باید توانایی مقاومت در نمای بسته بندی می

برابر گرما، سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی 

باز را داشته باشد. وزن و انداز  بسته بندی باید با در 

داشت فاصله مقصد نهایی و شیو  انتقاالت و بارچاالنی نظر

  تعیین گردد. 

داخا یا بیرون  درو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2

با معیارات خاص که در قرارداد درج گردید   بسته ها باید

و سایر رهنمود  شرای  خاص قراردادبشمول معیارات مندرج  

  اشته باشد. های ارائه شد  توسط ادار  مطابقت د

بصورت که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 20.1 بیمه  -20ماد  

از کشور  که به آسانی قابا تبدیا پولی واحد بامکما 

جریان ، تخریب در مقابا مفقودی در –بود   واجد شرایط

شرای  با تولید، انتقال، نگهداری و تحویا در مطابقت 

اجراء یا به طوریکه  قابا(Incoterms2020) تجارت بین المللی

، بیمه شد  باشد ،مشخص شد  است شرای  خاص قرارداددر 

طوری دیگر ذکر شد   شرای  خاص قراردادمگر اینکه در 

 باشد. 

 -25ماد  

 انتقال 

 شرای  تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

(Incoterms2020) شرای  خاص اینکه در صورت میگیرد، مگر

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگر دادقرار
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  -26ماد  

آزمایشات و 

 معاینات 

از جانب مصرف تحما اکمال کنند  به مصرف خود و بدون  26.1

ضمنی اجناس و خدمات  معاینات  تمام آزمایشات وادار ، 

نجام درج گردید ، اشرای  خاص قرارداد  را طوریکه درمربوط 

 خواهد داد.

 مربوط محالت درر می تواند فوق الذک معایناتآزمایشات و  26.2

در محا تحویا، مقصد نهایی  ،قراردادی فرعی ، اکمال کنند 

اسالمی اقغانستان که در   امارتسایر محالت در داخا  یا و

از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با  شرای  خاص قرارداد

این ماد  در صورتیکه آزمایش و معاینه در  3رعایت بند 

کنند  و یا قراردادی فرعی وی انجام  محالت مربوط اکمال

یابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه 

دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به معاینه کنند  گان 

 بدون تقبا مصارف از جانب ادار  فراهم میگردد. 

 معاینات آزمایشات و یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در ادار  26.3

را خواهد داشت،  شرای  عمومی قرارداد  26.2 ماد  مندرج

ف مربوط به همچو حضور را تمام مصارادار   اینکهمشروط بر

 متحما شود. 

معاینات همچو آزمایشات و آماد   کمال کنند در صورتیکه ا 26.0

ه قبلی که محا و زمان انجام معاینه و اطالعیباشد، با 

. اکمال آزمایش در آن تذکر رفته باشد، ادار  را مطلع سازد

کنند  از طرف ثالث و یا تولید کنند  اجاز  و یا توافق 

ضروری را مبنی بر اشتراک ادار  و یا نمایند  وی در جریان 

 معاینه و آزمایش را حاصا می نماید.

یا معاینه  و اکمال کنند  هر آزمایش  میتواند از ادار  26.5

نبود  اما بمنظور تثبیت مطابقت قرارداد درج  را که در

و ستندرد های با مشخصات تخنیکی  خصات و کار آیی اجناسمش

مندرج این قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. 

مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات به قیمت 

قرارداد عالو  گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و 

م سایر معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کنند  و انجا

جایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در و

 تاریخ تحویا و تکمیا و سایر وجایب متآثر  صورت میگیرد. 

را به شات و معاینات راپور نتایج همچو آزمای اکمال کنند  26.6

 ماید. نمی  ارائه ادار 

پرز  جات آن را که در آزمایش  یاو میتواند اجناس  ادار  26.7

قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت به مشخصات  مورد 

نباشد، رد نماید. اکمال کنند  مکلف است، تا اجناس و 

پرز  جات رد شد  را تصحیح یا تعویض نمود  و تغییرات را 

که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، 

بدون تحما مصارف از جانب ادار ، انجام دهد. اکمال کنند  
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مایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون آز

 تحما مصارف از جانب ادار  یک بار دیگر تکرار می نماید. 

معاینه اکمال کنند  موافقه مینماید که اجرای آزمایش و  26.8

و پرز  جات آن، حضور ادار  و یا نمایند  وی در اجناس 

ن ای  6 جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بند

فراهم سازی ورنتی ها و سایر مکلفیت های تحت این  ماد 

 قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 

ریمه ج -27ماد  

 تاخیر 
در صورتیکه اکمال کنند  موفق  به اکمال تمام یا قسمتی  27.1

از اجناس یا تکمیا قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن در زمان 

کم ماد  سی و نهم معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق ح

طرزالعما تدارکات،  قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم 

از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار 

فیصد قیمت مجموعی  14جریمه تاخیر وضع شد  بالغ بر 

شرای  عمومی   35قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماد  

 فسخ میگردد.   قرارداد

 -28ماد  

 ورانتی

 جدید، غیر اکمال کنند  تضمین مینماید که تمام اجناس 28.1

مودلها میباشد و اینکه آنها تمام جدید ترین  مستعما و از

 ، مگراینکه درمی باشند طرح و مواد را شاما درسازی ها به

 گردید  باشد.  تصریحدیگری  قرارداد طور

شرای    22ماد   1بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالو   28.2

اکمال کنند  تضمین مینماید که اجناس  ،قراردادعمومی 

اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا  عاری از نواقص ناشی از

نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاد  معمول 

 شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  

ما  بعد از تسلیمی و پذیرش  12ورانتی باید برای مدت  28.3

 شرای  خاص قراردادخش در مقصد نهایی که در اجناس یا هر ب

ما  بعد از تاریخ حما از  18تذکر رفته است و یا به مدت 

بندر یا بارگیری از کشور منشا، هر دور  که زدوتر تکمیا 

شرای  خاص مگر اینکه در گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. قرارداد

نواقص، اکمال کنند  را از  ادار  بمحض دریافت هر گونه  28.0

ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود مطلع می سازد. ادار  

زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال 

 کنند  را فراهم میسازد.  

 مندرجمدت در ، اکمال کنند  اطالع از نواقصمحض دریافت  به 28.5

ف توسط اجناس ناقص را  بدون تحما مصر ،شرای  خاص قرارداد

 ادار  ترمیم یا تعویض می نماید. 

در صورتیکه اکمال کنند  موفق به رفع همچو نواقص در مدت  28.6

نشود، ادار   شرای  خاص قراردادمیعاد معینه مندرج  

اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کنند   روی دست 
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میگیرد. این اقدامات سایر حقوق ادار  تحت این قرارداد 

  نمی سازد.   را متآثر 

حق  -29ماد  

 ثبت اختراع
این ماد  توسط ادار ،  2اکمال کنند  در صورت رعایت بند  29.1

مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، 

دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری 

توسط موجود در معیاد قرارداد و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . می پذیردبه شمول مصارف حقوقی به دالیا ذیا اکمال 

 اجناس در  نصب اجناس توسط اکمال کنند  یا استفاد -1

 آنجا واقع میباشد؛ و کشوریکه محا آن در

 آنجا تولید شد  اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

معافیت شاما حاالت استفاد  از اجناس و اجزای آن به این 

د و یا در قرارداد ضمناً از مقاصد که در قرارداد درج نباش

آن تذکر بعما نیامد  باشد، و استفاد  از اجناس و اجزای 

آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کنند  در 

 این قرارداد اکمال نگردید  باشد نمی گردد. 

در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه ادار  ناشی از موارد  29.2

با اطالعیه را ر  اکمال کنند  این ماد ، ادا 1مندرج بند 

به طی مراحا دعوی و اکمال کنند  اقدام کتبی مطلع ساخته 

بمنظور تسویه ادعا و ادعا به مصرف خود نمود  و مذاکرات 

  را به مصرف خود انجام می دهد.یا دعوی 

روز بعد از دریافت اطالعیه  28مدت  هرگا  اکمال کنند  در 29.3

اقدام خویش به منظور حا  از جانب ادار  موفق به اطالع

منازعه به ادار  نگردد، در آنوقت ادار  حق اقدام و 

 مذاکر  را از جانب اکمال کنند  دارا می باشد. 

و مذاکر  را طی مراحا دعوی  به منظور کمک های الزم ادار   29.0

به درخواست اکمال کنند  انجام داد ، و اکمال کنند  مصارف 

 زد.   مربوطه را به ادار  می پردا

ادار  مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق  29.5

اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت 

فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد 

 توسط ادار  را  به شمول مصارف حقوقی به عهد  می گیرد.  

ود حد -34ماد  

 لیتوومس
 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی  به استثنای 34.1

تحت این قرارداد، مسوولیت تحما کنند   اکمال -1

نقصان، ضرر، از دست دهی استفاد ، از دست دادن 

تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را 

ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال 

کنند  که عدم اجرای منجر به وضع جریمه تاخیر می 

 را شاما نگردد؛گردد 

وعه مسوولیت اکمال کنند  تحت قرارداد و قصور ممج -2

بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد بود  نمی تواند، 
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مشروط بر اینکه حد در بر گیرند  مصارف ترمیم یا 

تعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کنند  برای 

   تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  خسارجبران 

 یریغت -31ماد  

قوانین و  رد

 نافذ  مقررات

دیگری ذکر شد  باشد،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 31.1

تاریخ  ( روز قبا از28هشت ) بیست و مدتبعد از در صورتیکه 

قانون، مقرر ، مصوبه، فرمان، متحد المال یا  تسلیمی آفر

اسالمی  امارت حیثیت قانونی در داراینظامنامه که 

 تعدیا گردید  باشد، یا ملغی ،رافغانستان باشد، تصویب، نش

طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد 

 در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، گردد، تغییرات معادل

وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت 

قرارداد در تعدیا قیمت قبالً اجرا شد  در نظر گرفته شد  

 . دل قابا اجرا دانسته نمی شودباشد، تعغیرات معا

حاالت  -32ماد  

 غیرمترقبه

(Force Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه  32.1

جریمه تآخیر، عدم استرداد تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در 

 اثر تخطی قراردادی قابا اجرا نمی باشد. 

( در این ماد  عبارت Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

از واقعات یا شرایط خارج از کنترول اکمال کنند  که قابا 

پیش بینی و جلوگیری نبود  و منشا آن ناشی از غفلت و بی 

پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شاما اما نه محدود 

جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب  به اعمال ادار ،

تحریم حما ، قرنطینیر، محدودیت های ها، بیماری های واگ

 می تواند. بود   و نقا

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کنند  در اسرع وقت  32.3

ادار  را بصورت کتبی با ذکر دالیا وقوع آن مطلع می سازد. 

اکمال کنند  به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه 

متآثر از حاالت داد  و را   های بدیا اجرای قرارداد که 

نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه ادار   غیرمترقبه

 هدایت کتبی دیگری را صادر نمود  باشد. 

  - 33ماد  

و  دستور تغییر

تعدیالت 

 قرارداد

شرای  عمومی   8ادار  می تواند در مطابقت با ماد   33.1

، در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییرات الزم را در قرارداد

  حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیا وارد نماید  محدود 

صورتیکه  یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزایندر ترسیمات -1

 تحت این قرارداد صرف برای ادار  تولید گردد؛ اجناس

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محا تحویا؛ و -3

 .باید تهیه گردد کنند  که توسط اکمال ضمنیخدمات  -0

ر شد  منجر به کاهش یا افزایش در صورت که تغییرات ذک 33.2

مصارف و یا زمان مورد نیاز برای اجرای مکلفیت های اکمال 

کنند  تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت 
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قرارداد، جدول تکمیا و یا هر دو وارد گردید  و قرارداد 

طبقآ تعدیا میگردد. هر گونه در خواست تعدیا توسط اکمال 

روز بعد از تاریخ در یافت  28باید  کنند  تحت این ماد 

 دستور تغییر توسط اکمال کنند  صورت میگیرد. 

خدمات ضمنی قابا تهیه که شاما قرارداد نباشد، قبا  قیم 33.3

از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد. اما 

نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کنند  برای عرضه خدمات 

 ا در یافت می نماید، تجاوز نماید. مشابه برای سایر طرف ه

هر گونه تعدیا یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی  33.0

 امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر می باشد. 

تعدیا  -30ماد  

 میعاد قرارداد 
میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کنند  با شرایط  هرگا  در 30.1

ل به موقع مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در اکما

شرای    13اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماد  

گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت  عمومی قرارداد

صورت لزوم تعدیا تآخیر و دالیا آن اطالع می دهد. در محتما

میعاد قرارداد در روشنی ماد  سی ام قانون تدارکات و حکم 

 صورت می گیرد. طرزالعما تدارکات،  د و هشتمنو

شرای  عمومی   32 مندرج ماد  به استثنای حاالت غیر مترقبه، 30.2

، تاخیر توسط  اکمال کنند  در انجام  مکلفیت قرارداد

اد، منجر به وضع جریمه تآخیر در دهایش تحت این قرار

میگردد. مگر  شرای  عمومی قرارداد  26مطابقت با ماد  

این ماد   1بقت با بند اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطا

  تعدیا گردید  باشد.  

ختم و  -35ماد  

 قرارداد فسخ

 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

در صورت وقوع موارد ذیا، ادار  می تواند با صدور  -1

اطالعیه کتبی به اکمال کنند  قرارداد را تمامًا یا 

 قسمًا فسخ نماید. 

بخش یا یک حویلی موفق به تهرگا  اکمال کنند   (1)

مندرج قرارداد یا در مدت تمدید  تمد ام اجناس درتم

  ، نگردد. شرای  عمومی قرارداد  30 آن طبق ماد  شد

موفق به اجرای سایر وجایب  هرگا  اکمال کنند  (2)

 ؛ یامندرج قرارداد نگردد

هر گا  ادار  بر این باور برسد که اکمال کنند   (3)

در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد دست به اعمال 

شرای  عمومی قرارداد  3اد کارانه مندرج ماد  فس

 زد  باشد.  

 35ماد   1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

، اکمال کنند  مکلف به جبران شرای  عمومی قرارداد

در صورت خسار  وارد  طبق طرزالعما تدارکات می باشد. 

اکمال کنند  مکلف به اجرای قسمت فسخ قسمی قرارداد 

   قرارداد می باشد.فسخ نشد
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 سبب افالسفسخ به  35.1

در صورت افالس اکمال کنند ، ادار  در هر زمان می تواند  -1

با صدور اطالعیه به اکمال کنند ، قرارداد را فسخ 

نماید. در صورت فسخ به دلیا افالس، جبران خسار  به 

 ادار  قابا تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادار فسخ  35.2

 ،به اکمال کنند  ل اطالعیهارسا میتواند با ادار  -1

فسخ نماید. اطالعیه باید مبین  قرارداد را قسمًا یا کالً 

فسخ یک جانبه توسط ادار ، انداز  فسخ قرارداد، و 

 تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

روز بعد از اخذ  28اجناس تکمیا شد  و آماد  انتقال  -2

اد و قیمت مطابق شرایط قرارد ،اطالعیه فسخ توسط ادار 

قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیماند ، ادار  

 یکی از موارد ذیا را انتخاب می نماید 

قیم  شرایط ور مطابقت با بخش د تحویا و تکمیا هر (1)

 و یاقرارداد؛ 

قسمت باقیماند  و پرداخت مبلغ موافقه انصراف از  (2)

که  ضمنیخدمات  شد  به اکمال کنند  برای اجناس و

که قباًل توسط اکمال ئیبخش ها مواد و تکمیا و قسماً 

 کنند  تهیه شد  است.

 -36ماد  

 واگذاری
د را اکمال کنند  مکلفیت های خود تحت این قراردا و ادار  36.1

ه اینکه موافق د، مگرنکرد  نمیتوان کاًل یا قسمًا واگذار

 شد  باشد. کسبقبلی جانب دیگر

منع  -37ماد  

 صادرات
در انجام تمام رسمیات اکمال کنند  علی الرغم مکلفیت  37.1

اسالمی  امارتصادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه ادار ، 

از تجهیزات، یت وضع شد  در استفاد  دافغانستان و یا محدو

اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور اجن

دات توانائی اکمال کنند  در ایفای تعه منشا وضع گردد و

اکمال کنند  را از مکلفیت  مندرج قرارداد را سلب نماید

اکمال کنند   براینکه سازد، مشروطایفای تعهداتش معاف می 

منظور انجام اکماالت  شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به

   را ارائه نماید.  
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 شرای  خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

  

شتترای   ه متتاد

عمتتتتتتتومی 

 قرارداد

 شرای  عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

 1بنلللد  8جلللز 

شللرایط  1مللاد  

عملللللللللومی 

 قرارداد

دفتتاع ملتتی وزارت    ریاستتت تتتداروات  ادار نللام 

 .ا.اا

 1بنللد  13جللز 

ایط شللر 1مللاد  

عملللللللللومی 

 قرارداد

  از  اند عبارت /مقصد نهاییمحا  پروژ 

وعقتتد قتترارداد متعهتتدمکلف استتت  یمتتواد متتورد ضتترورت بعتتداز منرتتور

 00٪قستتت  اول  ،جتتتنم منتتتدرج قتتترارداد وشتتترطنامه را دردوقستتت 

بعتتد  40٪وقستت  دوم  یتتوم 00التتی متتدت وعقتتد قتترارداد  یبعتتدازمنرور

در قتول اردو هتای  متاهالتی متدت دو قست  اول  یلیمتاه ازتحتو کیاز

به وزن  نتهیمعا ئتیبته محضتره یبو هتای ستاحویساحوی به د بتاالوزن 

داده  میوتستل لیتمنتدرج شترطنامه تحو  یخالط جنم طبتق نمونته وشترا

 شود

 2بنلللد  1جلللز 

شللرایط  0مللاد  

عملللللللللومی 

 قرارداد

بللین المللللی در شللرایط  شللرایط تجللارتیاصللطالحات  نیامعلل

صلورتیکه  دراسلت.  تجارت بلین الملللی تصلریح گردیلد 

حقللوق و وجایللب  شللرایط تجللارتی ویللک اصللطالح  معنللی

 Inco) الملللیشلرایط تجلارت بلین  ماننلدطرفین تحت آن 

terms) { تصللریح نگردیللد  باشللد، توسللطDDP  تصللریح }

 میگردد.

 2بنلللد  2جلللز 

شللرایط  0مللاد  

عملللللللللومی 

 قرارداد

 2020 (Incoterms) بللین المللللی تجللارت ویللرایش اصللطالحات

 DDP .میباشد

 5مللاد   1بنللد 
شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 .  می باشد یا پشتو دریزبان قرارداد  

 

 8  مللاد1بنللد 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 برای اطالعیه ها، آدرس اداره تدارواتی درج گردد:

 آمریت تداروات اجناس  توجه:

 ریاست تداوات وزارت دفاع ملی –  آدرس:

 0303213022 شماره تماس: 

  وابلشهر: 

 وشور: افغانستان
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 14  ملاد 2بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 شللرایط 14مللاد   2حکمیللت در مطابقللت بلله بنللد طرزالعمللا 

 ذیا خواهد بود  طور عمومی قرارداد

 امتتارتقراردادهتتا بتتا اومتتال وننتتده داخلتتی    -1

 اسالمی افغانستان:

در صورت بروز منازعله میلان ادار  و اکملال کننلد  کله تبعله 

قبللا از ارجللاع بلله  موضللوعافغانسللتان باشللد، اسللالمی  امللارت

بلله مرکللز حللا منازعللات تجللارتی افغانسللتان را  محللاکم ذیصللالح

و خلدمات حلا و فصلا منازعلات در روشلنی قلوانین جع می گلردد 

 نافذ  مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

در صللورت عللدم رضللایت یکللی از طللرفین بلله ارجللاع منازعلله بلله 

 ه محکمه ذیصالح راجع میگردد. مرجع حا و فصا فوق موضوع ب

 13ملاد   1بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

سایر اسلناد یکلله توسلط اکملال کننلد   انتقال و جزئیات 

 از  ت اند رگردد عباارائه می

بتدوش متعهتد   حستب ضترورت بتهجنم مورد ضترورت  دنیرسان

 .باشدیم

 15ملاد   1بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

اکمللال شللد  و خللدمات اس قیمللت قابللا تادیلله بللرای اجنلل

 .نمی باشد"ضمنی تکمیا شد ، قابا تعدیا 

 16ملاد   1بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

   پرداخت ها بشکا ذیا صورت میگیرد 

 2-(   8درمرکاااز قیمااات ماااواد اکماااا  شاااده بعاااد از من اااوری وعقاااد قااارارد باااه رویااات اساااناد اصاااو  فاااور )

ریاسااات ماااالی ریاسااات تن اااید و اداره منااااب  ه باااه سلسااال دیپاااوی قوما ااادا ی عماااومی لو ساااییکازطریااا  

و در دیپاااو هاااای سااااحوی  ه از با اااک مرکااازیوبودجاااه وزارت دفااااع ملااای از طریااا   وزارت م یااار   مالیااا

باااه سلساااله مااادیریت لو ساااییک قاااو  اردو هاااار آمریااات ماااالی قاااو  اردو و مسااایوفیت هاااای و یاااات مربوطاااه 

 درمطابقت به شرایط قرارداد قابل اجرا می باشد.

 

 16ملاد   5ند ب

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

اینکلله فرمللایش دهنللد   پرداخللت بعللد از میعللاد تللاخیر

قابتتل }بپللردازد  تکتانللهبایللد بلله اکمللال کننللد  

 {. تطبیق نیست

 .{قابل تطبیق نیست}قابا اجراء جبرانی نرخ 

 18  ملاد 1بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 {ستالزم ا}اجراء  تضمین

 .داروات اخذ میگرددمطابق قانون و طرزالعمل ت

 

 18ملاد   3بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

  قابل تطبیق نیست.

 ارائه می گردد.  بانک گرنتیبه شکا اجراء  تضمین
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 18ملاد   0بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

( 28تضلمین اجلرا در خلالل ملدت ) } تضتمین اجتراءاسترداد 

روز بعللد از تکمیللا تعهللدات منللدرج قللرارداد بشللمول 

ورنتلی، بله اکملال قلرارداد شللاما مکلفیلت هلای  هرگونه

 .{ کنند  مسترد میگردد

 23ملاد   2بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 بسته بندی، عالمه گذاری وارائۀ اسناد درداخا و بیرون بسته ها 

بسللته بنللدی اجنللاس طللوری باشللد کلله بلله اجنللاس قابللا تللدارک 

زیللان وارد نگللردد، درصللورت صللدمه فزیکللی مطللابق درخواسللت 

 . فرمایش دهند  جنس در مدت زمان تعیین شد  تعویض گردد

 20  ملاد 1بند 

رایط عمللومی شلل

 قرارداد

پوشللش بیملله بایللد طوریکلله در مسللوولیت انتقللال اجنللاس، 

، ملی مشلخص شلد  اسلت (Incoterms) شرایط تجارت بلین الملللی

مسللئولیت قللراردادی ، رسللانیدن جللنس بلله مقصللد   -باشللد.

 میباشد  DDPنهایی )

 25ملاد   1 بند

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

طوریکلله در شللرایط تجللارت بللین  لیت انتقللال اجنللاسوومسلل

 می باشد.  ،مشخص شد  است (Incoterm- DDP-2020) المللی
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 26ملاد   1بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 .باشدمی  { ینهو معا آزمایش

هئیت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش  .تفتیش و معاینات 
 را انجام خواهند داد. ذیل

  همه رسومات دولتی مطابق به قانون دولت به دوش متعهد می

 باشد.

  در پاکی و صفائی محا توزیع، عدم موجودیت اجناس غیر ضروری

در محا توزیع و تعیین محا مناسب جهت توزیع مواد شاما 

قرارداد، متعهد توجه جدی داشته باشد. در صورت مالحظه 

یا آن به قطعات ضرر متصور باشد، با موارد فوق که به دل

 قراردادی برخورد قانونی صورت می گیرد.

  قراردادی مکلفیت دارد تا تمام پرسونا فنی خود را از

مقررات موضوعه نظامی آگا  سازد تا به همه قوانین نظامی 

وفادار بود ، از بروز حوادث غیر مترقبه، تهدیدات و حریق 

در صورت بروز همچو حوادث جلوگیری بعما آید؛ در غیر آن 

 همه خسارات وارد  باالی متعهد جبران می گردد.

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

 حلین تسللیمی ملواد از  - تفتیش برای تکمیلتی مقتدار اجنتاس
 تکمیا مقدار جنس به مالحظه سند فرمایش صورت میگیرد.

  حلین تسللیمی از  –تخنیکتی اجنتاس  تفتیش برای مشخصتات
 نوعیت و کیفیت جنس تصدیق صورت میگیرد.

سللایر تفتللیش و بررسللی کلله ادارات ذیللربط اخللذ کننللد  

ومصللرف کننللد  را در رابللط بلله تخنیکللی بللودن اجنللاس 

 اطمینان دهد

هملله تفتیشللی هللا و بررسللی هللا حللین تسلللیمی جللنس توسللط 

  .هئیات موظف در موقع تحول دهی جنس صورت میگیرد

 26ملللاد   2بنلللد 

شلللرایط عملللومی 

 قرارداد

 میگردد. را  اندازی  محا تحویلی جنس درمعاینه  و آزمایش

 27ملاد   1بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 

قتترارداد عقتتد فیصتتد قیمتتت مجمتتوعی  0.1}جریملله تللآخیر 

 در مقابا هر روز تاخیر میباشد.  {  (شده

 یمتتت ق فیصتتد  10 –ده }جریملله تللآخیر  مبلللغ حللد اکثللر

 ..می باشد{ ( قرارداد عقد شدهمجموعی 

 28ملاد   3بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 ضرورت نمیباشد.  : مدت اعتبار ورانتی

 28ملاد   5بند 

شللرایط عمللومی 

 قرارداد

 می باشد.   ساعت 23تعویض  مدت زمان
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 لی آفر  نامه قبو   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  تاریخ: }شمار  صدور این نامه را درج نمایید{ شماره:

 این نامه را درج نمایید{

 نام ادار  تدارکاتی را درج نمایید{}از  

 }آدرس ادار  تدارکاتی را درج نمایید{آدرس  

 }نام داوطلب برند  و شمار  جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{ :به

 }آدرس داوطلب برند  را درج نمایید{ آدرس:

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماد  بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد 

ارائه  اطالع داد  میشود که آفر زالعما تدارکات صادر و بموجب آنو پنجم طر

 تدارکبرای  شما }تاریخ را به ترتیب روز، ما  و سال بنویسید{مؤرخ  شد 

}مبلغ را  قطعی مجموعی مبلغ به قیمت}نام پروژ  یا قرارداد را بنویسید{، 

 ی داوطلبانطوریکه درمطابقت با دستورالعما برا به ارقام و حروف بنویسید{،

 قبول این ادار  توسطشد  است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه، 

 است. گردید 

( روز تقویمی از تاریخ صدور این 14لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت د  )

نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعما تدارکات و مواد 

تم طرزالعما، تضمین اجرای قرارداد را بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هش

طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیا تذکر گردید ، به ادار  تسلیم 

نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماد  بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین 

 آفر شما قابا استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیا درج می باشد 

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

 }شمار  قرارداد مربوطه را درج نمایید{  تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

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

در شرطنامه درج }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که نوعیت تضمین اجرای قرارداد  

 گردید  است را بنویسید{

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

 }تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{زمان عقد قرارداد  

 }محا عقد قرارداد را بنویسید.{مکان عقد قرارداد  

معلومات شما، مسود  موافقتنامه قرارداد همچنین غرض مطالعه و مزید 

ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید

                                                 

 

ادار  مکلف است، بعد از ختم  طرزالعما تدارکات؛ پنجم( حکم هشتاد و 1طبق فقر  ) 1 

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

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

شد، بعد ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی با

 آفر به داوطلب برند  ارسال می شود.  یاز منظوری این کمیسیون، نامه قبول
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 قرارداد  هموافقتنام

 13اجناس/ فورمه

 

مربوط خانه پری می مطابقت با رهنمودهای  این فورمه را در د داوطلب برن}

 {نماید

 میان  {روز، ما  و سال درج گردد} به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

اسالمی  امارت {ادار  و ادار  تدارکاتی درج گردد نام مکما} (1)

 و که منبعد بنام ادار  یاد می شود افغانستان

کت ثبت شد  تحت قوانین که شر {درج گردد نام اکمال کنند } (2)

آدرس اکمال }{ که دفتر مرکزی آن ل کنند  درج گرددنام کشور اکما}

عقد گردید  د، منبعد بنام "اکمال کنند " یاد میشو{درج گردد کنند 

 است. 

اجناس  جزئیات }طوریکه ادار  مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

داوطلب برند  را برای تدارک اجناس فوق  فرآ {درج گردد ضمنی و خدمات

 اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با}به مبلغ 

، قبول اد میشودمنبعد بنام "قیمت قرارداد" ی که {درج گرددقرارداد 

 نمود  است. 

  ینمایدتصدیق مموارد ذیا را این موافقتنامه 

افاد  می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -1

 است.در نظر گرفته شد   شرایط قرارداد برای آنها که در

بود  و  اکمال کنند ادار  و  قرارداد میانتشکیا دهند  اسناد ذیا  -2

 یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد  برای هر

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

و مشخصات  نیازمندیهاتخنیکی )به شمول جدول نیازمندیهای  (0)

 تخنیکی(

 اصلی قیمت  های آفراکمال کنند  و جدول (5)

 ادار اطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {گردد عالو هرگونه اسناد دیگر }  (7)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت   -3

تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به ترتیب 

 فهرست فوق خواهد بود.  

اخت قابا اجرا توسط ادار ، اکمال کنند  تعهد میسپارد در مقابا پرد  -0

ا تهیه و هر نوع نواقص را در مطابقت اکمال و خدمات ضمنی رکه اجناس را 

 همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

مبالغ قابا اجرا تحت نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می ادار  تعهد  -5

احکام این قرارداد را در مقابا اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و رفع 

 نواقص در زمان و به شیو  مندرج قرارداد بپردازد. 
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مطابقت با  مینمایند که این موافقتنامه در دینوسیله جانبین تصدیقب

و سر از تاریخ فوق الی تاریخ  اسالمی افغانستان بود  امارتقوانین 

 قابا اعتبار می باشد.  {درج گردد روز، ما  و سال}

 ادار  به نمایند  گی از 

 {اسم درج گردد}اسم  

 { امضای مقام ذیصالح}امضاء  

 {عنوان وظیفه درج گردد}امضا کنند   عنوان وظیفه

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

  ازطرف و به نمایند  گی از اکمال کنند 

 {اسم درج گردد}اسم  

 {عنوان وظیفه امضا کنند  درج گرددعنوان وظیفه امضا کنند   }

 {مقام ذیصالحامضای }امضاء  

 {شهرت شاهد درج گردد}حضورداشت  در
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 اجراء نتضمی

 12اجناس/ فورمه

به اساس درخواست داوطلب برند ، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه }

 {شد  خانه پری می نماید

 {درج گردد تسلیمی آفر روز، ما  و سال }تاریخ  

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشمار  و }     و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک  اسم ب

 {ادار  درج گرددنام مکما }: ید شوندهمستف

 {اجرا درج گرددتضمین   شمار} شمارۀ تضمین اجراء:

منبعد بنام که {، درج گرددنام مکما اکمال کنند  }حاصا نمودیم که  اطالع 

{ درج گرددقرارداد   شمار}شمار  یاد می شود، قرارداد "اکمال کنند " 

بعد بنام قرارداد یاد می را که من {درج گردد سال روز، ما  و}مؤرخ 

توضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمال شود با ادار  محترم شما بمنظور 

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گردد

عالو  برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم 

 می باشد. 

مبلغ }بلغ یم که بدون چون و چرا متعهد می نمائ اکمال کنند ،به درخواست 

کتبی شما که نشان بمجرد دریافت تقاضای  را{ به حروف و ارقام درج گردد

دهند  تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیا 

  و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع  {روز، ما  و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبا از تاریخ متذکر  به 

 دفتر بانک تسلیم داد  شود. 

اطاق تجارت بین المللی، به  785تضمین تابع مقرر  منتشر  شمار   این

 )الف( آن میباشد. 24ماد   2استثنای فقرۀ 

 

 د{رددرج گبا صالحیت بانک و اکمال کنند   نمایند   ، نام و وظیفه}امضا

 

 {بانک مهر}

 

    {وننده اومال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 10اجناس/ فورمه

به اساس درخواست داوطلب برند ، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شد  خانه پری }

 {می نماید

 {درج گردد تسلیمی آفر روز، ما  و سال }تاریخ  

 {وطلبی درج گرددتشریح مختصر داشمار  و }     و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک  اسم ب

 {گردداستفاد  ورق رسمی بانک }

 {ادار  درج گرددنام مکما }: مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت   شمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

مکما اکمال  و آدرس نام}حاصا نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

  شمار}شمار  یاد می شود، قرارداد منبعد بنام "اکمال کنند "  که{، درج گرددند  کن

را که منبعد بنام قرارداد یاد  {درج گردد روز، ما  وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد 

ضمنی درج توضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمالمی شود با ادار  محترم شما بمنظور 

 عقد نماید. {گردد

پیش تضمین پیش پرداخت در مقابا ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد،  عالو  برآن،

 پرداخت صورت میگیرد.  

مبلغ به حروف و }تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کنند ،به درخواست 

بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهند  تخطی قراردادی  را{ ارقام درج گردد

اد  پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به ناشی از استف

  شما بپردازیم.

الی  {روز، ما  و سال درج گردد} این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کنند 

 اعتبار و قابا اجرا می باشد.   {روز، ما  و سال درج گردد}تاریخ 

 میباشد. اطاق تجارت بین المللی 785تضمین تابع مقرر  منتشر  شمار   این

 {ضا نمایند  با صالحیت اخذ گرددام}

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

 


