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استفاده از وجوه عامه
1

تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی  

 . باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد
 

ده و این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردی

در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به 

 . قانون و طرزالعمل استناد می گردد
 

با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک غیر مشورتی منضمه 

صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت  PPU/C050/1391متحدالمال شماره 

 . قابل استفاده نمی باشد مالیه ملغی شمرده شده و
 

ماده چهارم قانون  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گردند از 

 . اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند

 

 :اشداین شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می ب قلن

 

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 
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  محتویات

 داوطلبی های طرزالعمل: 1بخش 

  داوطلبان برای دستورالعمل    9 قسمت

                                                 
1
عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ  وجوه عامه 

هشتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع 

ا طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول مالی مناسب به اداره ب

 .هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد

 

http://www.npa.gov.af/
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 داوطلبی معلومات صفحۀ   2 قسمت

 داوطلبی های فورمه  9 قسمت

 شرایط واجد های کشور  4 قسمت

 

 جدول فعالیت ها: 2بخش 

 ضروریات جدول   0 قسمت

 

 شرایط و فورمه های قرارداد: 3بخش 

  قرارداد عمومی شرایط  0 قسمت

 قرارداد خاص شرایط   7 قسمت

 اجرا مشخصات و ها نقشه   8 قسمت

ادقرارد های فورمه  1 قسمت
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دستورالعمل برای داوطلبان :اول قسمت  

عمومی.  الف  

  -9ماده 

  داوطلبی
خدمات غیر  به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 9.9

. ادر مینمایدص شرطنامهاین  (9)مشورتی مندرج ضمیمه 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به تشخیصیه  نمبر ،نام

معلومات  هفحص درشمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش 

 .درج می باشدداوطلبی 

مکلف است، خدمات غیر مشورتی را به  برنده داوطلب 9.2

  .ارائه نماید داوطلبی فحه معلوماتصتاریخ مندرج 

 :در این شرطنامه 9.9

به معنی انجام ارتباطات طور تحریری " کتبی"اصطالح  -9

مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی 

 می باشد؛توسط طرف مقابل 

در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد  -2

 بکار برده می شود؛

 .به معنی روز تقویمی می باشد" روز" -9

  وجوه -2ماده 

 

 

اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.9

از وجوه  یقسمتتمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و 

رداد تحت قرا موجهبرای تادیات  تعهد شده رامالی 

صادر گردیده است به  منظور آنکه این شرطنامه به 

وجوه عبارت از هر نوع منابع پولی  .کار می گیرد

اختصاص داده شده برای ادارات از بودجه ملی، عواید 

ادارات، شرکت ها و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه 

 .های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد

 -9ماده 
جد وا داوطلب

 شرایط

 

هرکشوری را با  تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  9.9

 معلومات داوطلبی حهصف مندرجمحدودیت های  رعایت

در صورت که داوطلب، قراردادی و . دنداشته باش

قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور 

بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، 

هرگونه مواد، منشا . سوب می گرددتبعه همان کشور مح

ت انجام این قرارداد از کشور تجهیزات و خدمات جه

  . واجد شرایط باشند

( فورمه های داوطلبی) قسمت سومداوطلبان در  9.2

بصورت مستقیم  عدم وابستگیمبنی بر  را اظهارنامه

مشاور یا  و یا حال با یا غیر مستقیم در گذشته

ات تخنیکی و سایر نهاد دیگری که دیزاین، مشخص

ه را تهیه یا اینکه منحیث مدیر اسناد دیگری پروژ

شرکت که . پروژه پیشنهاد گریده، ارائه می نمایند

قات آن از جانب در تهیه یا نظارت خدمات و متعل

داوطلبی نمی در این واجد شرایط  اداره گماشته شده

 .  باشند
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خود  هک می باشندواجد شرایط  صرف زمانی تشبثات دولتی 9.9

به اساس قانون تجارت مختاری مالی و قانونی داشته و 

 . نداشته باشند تضاد منافع نموده و  فعالیت

هرگونه برداشت از بودجه پروژه جهت پرداخت به اشخاص  9.4

این  هها یا جهت تورید اجناس در صورتیکیا نهاد 

به  به باور جمهوری اسالمی افغانستانتورید یا پرداخت 

منیت ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور تصمیم شورای ا

 . ممنوع باشد، صورت گرفته نمی تواند ملل متحد

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و  9.0

لست داوطلبان . یا تحت پروسه محرومیت عقد نماید

و تحت پروسه محرومیت از ویب سایت اداره   محروم شده

  .تدارکات ملی قابل دریافت می باشد

  -4ماده 

اهلیت 

 داوطلب

 ارائه تمام داوطلبان شرح ابتدایی شیوه پیشنهادی 4.9

را بشمول نقشه ها و چارت خویش  و جدول فعالیت  خدمات

 . ارائه نمایند الزم های

داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را در آفر خویش  4.2

صفحه معلومات مگر اینکه در . شامل مینمایند

 :ته باشدطور دیگر تذکر رفداوطلبی 

ن دهنده وضیعت حقوقی، اصلی اسناد که نشا نسخه -9

صالحیت نامه کتبی مهر و و محل ثبت، آدرس تجارتی 

 امضا شده؛

 اجرا شده در  خدمات غیر مشورتیارزش مجموعی  -2

 اخیر؛سال پنج  (0)

 از یکی دریت و اندازه مشابه تجربه کاری با ماه -9

 اجرا خدمات غیر مشورتیو جزئیات  اخیرسال ( 0)

( فیصد تکمیل گردیده باشد 76) در جریانشده و یا 

 معلومات بیشترکسب  کر طرف قرارداد که جهتبا ذ

 .تماس گرفته شود آنبا 

اجرای  که جهتاقالم عمده تجهیزات پیشنهاد شده  -4

 این قرارداد؛

اجرای  جهتکه کلیدی اهلیت و تجارب کارمندان  -0

 پیشنهاد میگردند؛این قرارداد 

بیالنس تفتیش ی داوطلب مانند گزارش وضعیت مال -0

 ؛اخیرسال  (0)ش در یگزارش تفتیا و  شده

مدارک نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی  -7

 صورت حساب بانکی یا)برای اجرای این قرارداد 

، که نزد داوطلب (سایر منابع مالی قابل دسترس

بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این 

ر تعدات مالی داوطلب برای بشتر از سایقرارداد 

 . رداد ها و آفر های ارائه شده باشدسایر قرا

معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا صورت  -8
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گرفته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل 

بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه 

 . و احکام صادره در مورد

  معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -1

تدارکات کرایه گیری جایداد ها شرایط اهلیت فوق در  4.9

 . مد نظر گرفته نمی شود

باشد، مکلف به ( JV)شرکت مشترک در صورت که داوطلب  4.4

صفحه مگر اینکه در . رعایت موارد زیر می باشد

 : طور دیگر تذکر رفته باشد ،معلومات داوطلبی

دستور این  4ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند   -9

 برای هر شریک مشترک باشد؛مل الع

توسط تمام شرکا و سایر اسناد ارائه شده آفر   -2

 امضا شده باشد؛

یک نقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکای   -9

شرکت مشترک که بیانگر تقسیم مسؤلیت های هر شریک 

یا و مشترک بوده و اینکه تمام شرکا بصورت 

 جداگانه در اجرای این قرارداد مطابق شرایط

  گردد؛قرارداد مسؤل می باشند، ارائه 

و  معرفی گردیده یکی از شرکا منحیث شریک اصلی  -4

مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به 

 نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت   -0

 میگیرد؛

معیارات باید حد اقل ب جهت اعطای قرارداد، لداوط 4.0

 :نماید تکمیلهلیت ذیل را ا

صفحه معلومات مدت مندرج  درحجم معامالت ساالنه  -9

 ؛داوطلبی

( 9)تجربه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد  -2

با ماهیت و اندازه قرارداد خدمات غیر مشورتی  

صفحه معلومات مندرج   مدتدر این تدارکات   مشابه

ب بمنظور مطابقت با این معیار داوطل) داوطلبی

را فیصد خدمات غیر مشورتی ( 76)باید حد اقل 

قرارداد که تحت دعوا بوده و . نموده باشدتکمیل 

فیصد قیمت ( 96)مبلغ تحت منازعه بیشتر از 

قرارداد باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر 

 ؛گرفته شود

دارایی های سیال و یا تسهیالت قرضه که دسترسی به  -9

صفحه معلومات کمتر از مبلغ تذکر رفته در 

نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب  داوطلبی

خت برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت پیش پردا

 ؛ قابل اجرا تحت این قرارداد

در قرارداد های کرایه گیری اداره می تواند  4.0
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اهلیت را طبق ماهیت تدارکات معیار های جایداد، 

 . مورد نظر تعیین نماید

ا استمرار صدور فیصله حکمیت بر استمرار دعوی  ی   

منجر  ،علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته

 .به فاقد اهلیت شمرده شدن آنان شده می تواند

، داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  4.7

فیصد و شریک اصلی حد اقل ( 20)هر شریک باید حد اقل 

ارقام . یدفیصد معیار های اهلیت را تکمیل نما( 46)

و  هم جمع می گردد اهلیت هر شریک شرکت مشترک با

فیصد معیار ( 966)مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل 

جر به عدم تکمیل شرط باال من .اهلیت را تکمیل نماید

 .رد آفر شرکت مشترک می گردد

 ی فرعی در تکمیل معیار هاتجربه و منابع قرارداد  4.8

مگر اینکه در  ود،وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شت

 .طور دیگر تذکر رفته باشد صفحه معلومات داوطلبی

هر  -0ماده 

داوطلب یک 

 آفر

هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا  0.9

هر گاه . منحیث شریک شرکت مشترک ارائه نماید

داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در 

به رد تمام  بیشتر از یک آفر شرکت داشته باشد منجر

. میگردد نمودهآفر های که داوطلب در آن اشتراک 

اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل در 

 . صورتیکه مجاز باشد از این امر مستثنی است

 -0ماده 
مصارف 

 داوطلبی

داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و  0.9

 .اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد

 -7ماده 

د از بازدی

 ساحه

 خطرات احتمالیداوطلب می تواند با قبول مسئولیت و  7.9

مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده 

خدمات  و معلومات الزم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد

مصارف بازدید از محل . را جمع آوری نمایدغیر مشورتی 

 .به عهده داوطلب می باشد

 شرطنامه.  ب

  -8ماده 

درجات من

 شرطنامه

 

این شرطنامه شامل اسناد ذیل و ضمایم صادره مطابق  8.9

 :می باشددستور العمل این  96ماده  

 دستور العمل برای داوطلبان : قسمت اول

 صفحه معلومات داوطلبی : قسمت دوم

 فورمه های داوطلبی: قسمت سوم

 کشور های واجد شرایط: قسمت چهارم

 جدول فعالیت: قسمت پنجم

 شرایط عمومی قرارداد: قسمت ششم
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 شرایط خاص قرارداد : قسمت هفتم

 (در صورت لزوم)مشخصات اجرا و نقشه ها : قسمت هشتم

 فورمه های قرارداد  : قسمت نهم

داوطلب باید تمام رهنمود ها، فورمه ها، شرایط و  8.2

عدم در صورت . نمایدبررسی شرطنامه را  مندرجمشخصات 

غیر جوابگو پنداشته ، آفر ارائه معلومات مورد نیاز

قسمت های سوم، پنجم، و نهم . میگرددشده و رد 

نامه توسط داوطلب خانه پری و آفر به تعداد کاپی شرط

 . ارائه میگردد ،صفحه معلومات داوطلبی مندرجهای 

توضیح  -9ماده 

 شرطنامه 
داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر  1.9

صفحه ا تماس به آدرس مندرج را از اداره بصورت کتبی ب

مطالبه نماید، مشروط بر اینکه  معلومات داوطلبی

روز قبل از میعاد تسلیمی ( 96)مطالبه متذکره حد اقل 

اداره درخالل مدت . آفرها به اداره مواصلت نموده باشد

. روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید( 0)

طنامه را نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شر

دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده 

 . ارسال میگردد

به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات  1.2

شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره 

میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از 

ومات صفحه معلداوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در 

از داوطلب تقاضا می شود تا در  .دعوت نماید داوطلبی،

صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل 

روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی ( 0)

گزارش جلسه قبل از داوطلبی، .  به اداره تسلیم نماید

به شمول سواالت و جوابات ارایه شده بشمول هر جواب 

مدت حد اکثر خالل  ی تهیه شده  بعد از جلسه، دردیگر

روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده ( 0)

هر گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه . اند، ارسال میگردد

جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در 

 .این دستورالعمل صورت می گیرد 96روشنی ماده 

 -16ماده 

تعدیل 

 شرطنامه

اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور  96.9

 .ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید

ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی  96.2 

به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال 

داوطلبان دریافت ضمیمه را به صورت کتبی . میگردد

 .تصدیق می نمایند

واند به منظور در اختیار قراردادن وقت اداره می ت 96.9 

کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه 

ماده  2میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 
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 .این دستورالعمل تمدید نماید 26

 تهیه آفرها.  ج

زبان  -11ماده 

 آفر 

آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  99.9

. مشخص گردیده ترتیب میگردد داوطلبی صفحه معلومات

سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و اسناد حمایوی و 

به زبان های دیگر ارایه میگردد، اداره می تواند در 

صورت لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را 

جهت توضیح آفر، به ترجمه ارایه شده  . مطالبه نماید

 .   استناد می گردد

 -12ماده 

اسناد شامل 

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 92.9

 ؛(فورم مندرج قسمت سوم)تسلیمی آفر فورمه  -9

آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

  این دستور العمل 90ه درمطابقت با ماد

 جدول فعالیت های قیمت گذاری شده؛ -9

 فورمه معلومات اهلیت و اسناد داوطلبی؛ -4

 وت که مجاز باشد؛ آفر های بدیل در صور -0

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -0

داوطلب می تواند تخفیف خود را جهت برنده شدن در  92.2

 .بیشتر از یک قرارداد پیشنهاد نماید

قیم  -13ماده 

 آفر 

و  (9)قرارداد برای خدمات غیر مشورتی مندرج ضمیمه  99.9

ای همشخصات قسمت هشتم به اساس جدول    فعالیت 

 .عقد می گرددقیمت گذاری شده قسمت پنجم 

مشخصات یا جدول داوطلب باید برای تمام اقالم که در  99.2

الیحه وظایف قسمت هشتم و فهرست آن در جدول فعالیت 

اقالم که . رائه نمایداقیمت  قسمت پنجم می باشد یها

قیمت ارائه نشده باشد، قیمت آن در جدول  برای آنها

محسوب گردیده و پرداخت به آن فعالیت ها شامل شده 

در صورت تصحیح، اغالط خط زده شده، . صورت نمی گیرد

 .  تصحیح شده، امضا و تاریخ تصحیح درج میگردد

تمام محصوالت قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات  99.9

بر معامالت انتفاعی 
2
(BRT)   و سایر مکلفیت های مالی

مجموعی آفر قابل پرداخت تحت این قرارداد در قیمت 

 .   شامل گردد

و احکام بند  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 99.4

شرایط خاص  و  شرایط عمومی قراداد 0ماده  0

، قیمت هایقرارداد
3

آفر در جریان اجرای قرارداد  

                                                 
BRT: Business Reciept Tax 

2
 

3
 درج گردد" قیمت مجموعی"حذف و " نرخ ها و قیمت ها"در قرارداد های با پرداخت باالمقطع،  
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 داوطلب معلومات الزم مندرج . قابل تعدیل میباشند
را همراه با آفر خویش  خاص قرارداد وشرایط عمومی 

 .ارائه می نماید

جزئیات پرداخت به خدمات اضافی عین مقدار جهت ت 99.0

قرارداد  (0)و  (4)در فورمه ضمیمه  یمجموعقیمت 

  . توسط داوطلب ارائه می گردد

  -11ماده 

اسعار آفر و 

 پرداخت 

مگر . افغانی صورت میگیرد یپرداخت به واحد پول 94.9

طور دیگری تذکر  صفحه معلومات داوطلبیاینکه در 

 . رفته باشد

 -11ماده 

میعاد اعتبار 

 آفر 

 صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   90.9

این مدت در داوطلبی های ملی  .اعتبار داشته باشد

روز بعد از ختم میعاد ( 16)از  کمترنمی تواند 

آفر های با مدت اعتبار کمتر . تسلیمی آفر ها باشد

بگو پنداشته از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوا

ین المللی میعاد در داوطلبی ب. شده، رد میگردد

 . روز بوده نمی تواند 926از  اعتبار آفر کمتر

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید 

. تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید

تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی 

ر صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، د. صورت میگیرد

میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید 

داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش . میگردد

این  90ماده تغییرات وارد نماید، حاالت مندرج 

در صورت رد . دستورالعمل از این امر مستثنی است

وطلب، درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب دا

در صورت در جریان بودن . تضمین آفر مسترد می گردد

طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد 

 .نمیگردد

 -10ماده 

تضمین آفر و 

اظهار نامه 

 تضمین آفر 

مکلف است، تضمین یا اظهار نامه تضمین آفر  داوطلب 90.9

آفر بدون تضمین . را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید

 .   بگو پنداشته شده، رد میگرددآفر غیر جوا

مشخص  صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  90.2

گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر 

ارایه  صفحه معلومات داوطلبیاسعار قابل تبدیل مطابق 

 :تضمین آفر می تواند. گردد

 . ه گرددارائپول نقد،  به شکل ضمانت بانکی یا -9

تواند تضمین آفر را از یک نهاد داوطلب می  -2

هر گاه . معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید

نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی 

افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی 

مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین 
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 .  آفر را  ضمانت نماید

ید کامال در مطابقت با یکی از تضمین آفر با -9

فورمه های ) 9قسمت فورم های تضمین آفر مندرج 

و یا فورمه های دیگری که قبل  (قرارداد و تضمینات

از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، 

 . ترتیب گردد

این   90ماده  0بند در صورت تطبیق هدایت  -4

ع وقت  ،  با درخواست کتبی اداره به اسردستورالعمل

 . قابل پرداخت باشد

کاپی ها قابل . نسخه اصلی آن تسلیم  داده شود -0

 .قبول نخواهد بود

 90ماده  2میعاد اعتبار تضمین آفر درمطابقت با بند  90.9

روز بیشتر از میعاد ( 28)این دستورالعمل، حد اقل 

 .اعتبار  آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد

ر نامه تضمین آفر در در صورت که تضمین آفر یا اظها 90.4

این دستورالعمل مطالبه گردیده  90مطابقت با ماده 

باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار 

نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر 

 .جوابگو پنداشته شده رد می گردند

تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد از تهیه تضمین  90.0 

 .وطلب برنده، به آنان  مسترد میگردداجرا  توسط دا

و بوده اجرا قابل در حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر  90.0 

 :یا تضمین آفر مسترد نمی گردد

در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای  -9

ماده  2مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند 

 این دستور العمل؛ 90

یرش تصحیح اشتباهات در صورت انکار داوطلب از پذ -2

 حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛

در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباهات محاسبوی  -9

این دستور  27ماده  2در آفر در مطابقت با بند 

 العمل؛

اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خالل مدت  -4

 معینه؛

 رنده؛عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب ب -0

در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این  -0

 .داوطلبی

، تضمین آفر باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 90.7 

یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک 

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

 .یجاد داوطلب مشترک، ترتیب گرددا

آفر  -11ماده 

 های بدیل 

آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که   97.9

به عمل از قبولی آن تذکر  صفحه معلومات داوطلبیدر 

داوطلب می تواند آفر های دراین صورت . باشد آمده

با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره  صرف همرا بدیل را 

ی نازلترین قیمت که آفر اصلی ارائه شده دارایدر صورت

 .باشد، آفر بدیل را مالحظه می نماید

توضیح آن   تکمیل وتاریخ آفر بدیل،  درصورت قبولی 97.2 

درج گردیده است در  صفحه معلومات داوطلبیدر طوریکه 

 .  ارزیابی در نظر گرفته می شود

، 97ماده  4نای موارد ذکر شده بند به استث 97.9 

یکه آفر تخنیکی بدیل را ارائه می نمایند، داوطلبان

به نیازمندیهای شرطنامه مطابق باید اول آفر که 

بشمول ساحه داوطلبی، معلومات اساسی تخنیکی، اسناد 

به . گرافیکی و مشخصات تخنیکی باشد، را ارائه نماید

عالوه تسلمی آفر اصلی، داوطلب معلومات الزم جهت 

ات، مشخصات تخنیکی، ارزیابی آفر بدیل بشمول محاسب

تفکیک قیمت ها، شیوه های پیشنهادی انجام خدمات غیر 

. مشورتی و دیگر جزئیات مربوط را ارائه می نماید

اداره صرف آفر بدیل تخنیکی با نازلترین نرخ که در 

. مطابقت مشخصات تخنیکی اصلی باشد، را مد نظر میگیرد

قبول  قابل های بدیل متفاوت از مندرجات ذکر شده، آفر

 . نمیباشد

درصورتیکه ارائه آفر تخنیکی بدیل برای قسمت خاص  97.4 

مجاز صفحه معلومات داوطلبی خدمات غیر مشورتی در 

الیحه یا  مشخصات تخنیکی جدول در باشد، این بخش ها 

شیوه . قسمت هشتم تذکر میگردد شامل ینقشه هاو  وظایف

ج در صفحه معلومات داوطلبیارزیابی آفر های بدیل در 

  . می گردد

شکل  -11ماده 

 و امضاء آفر

اصلی تمام اسناد شامل آفر را  نسخهداوطلب مکلف است،  98.9

این دستورالعمل ترتیب و با کلمه  92مطابق ماده 

بر عالوه کاپی های آفر با . عالمه گذاری نماید" اصل"

صفحه عالمه گذاری شده و به تعداد مندرج " کاپی"کلمه 

درصورت موجودیت تفاوت . گرددتسلیم  معلومات داوطلبی

 .میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک  98.2

ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب در 

ماده  9بند  2یا جزء  4ماده   2 بند 9مطابقت با جزء 

مام صفحات آفر که ت. این دستورالعمل امضاء گردد  4

نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را 

 .     امضا نموده، امضا گردد

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف  98.9
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درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه آفر را 

امضا نموده یا نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده 

 .باشد

یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد  تغییر هیچگونه 98.4

بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح 

که در این صورت اصالح . اشتباهات داوطلب باشد

اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا می 

 .  گردد

 تسلیمی آفر ها. د

 -19ماده 

تسلیمی، مهر 

و عالمت گذاری 

 آفر

پاکت های جداگانه سربسته و مهر  داوطلب آفر را در 91.9

" کاپی"و " اصل"شده گذاشته و باالی آنها کلمه 

 .بنویسد

 :پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد 91.2

صفحه معلومات عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -9

 باشد؛داوطلبی 

صفحه معلومات  مندرج تدارکات حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2

 .  باشدرایط خاص قرارداد شو  داوطلبی

این  91ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  91.9

دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب 

باشد تا در صورت اعالم آفر نا وقت، آفر باز نشده 

 .  مسترد گردد

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره  91.4

ن آفر قبل از ضرب االجل را مسؤلیت بیجایی یا باز شد

 .ندارد

 –26ماده 

میعاد  

 تسلیمی آفرها

صفحه آفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج  26.9

صفحه معلومات به آدرس مندرج  معلومات داوطلبی

 .تسلیم گردندداوطلبی 

اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق  26.2

، میعاد تسلیمی بیدستور العمل برای داوطل 96ماده 

در این صورت  تمامی حقوق و . آفر ها را تمدید نماید

مکلفیت های  اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی 

 .  تمدید شده ادامه می یابد

 

آفر  -21ماده 

های نا وقت 

 رسیده

رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد  دیرآفر های  29.9

 .میگردند

 -22ماده 

انصراف، 

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر  22.9

ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با 

صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه 
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یض و تعو

 تعدیل آفرها

موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل نیز مربوط 

 :این اطالعیه باید.  و یا از آن انصراف نماید

این دستورالعمل ارسال  91و  98ابقت با مواد در مط -9

گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات 

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

قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره  -2

 .  دریافت شده باشد

بعد از ضرب االجل تعویض یا تعدیل آفر ها انصراف،   22،2

 .   آفر صورت گرفته نمی تواندتسلیمی 

در فاصله  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 22،9 

زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد 

اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر 

مدید شده اعتبار آفر صورت رفته بشمول میعاد ت

ج به انصراف در چنین حالت منت. می تواندگرفته ن

تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین  استردادعدم 

دستور العمل برای داوطلبی  90آفر مطابق ماده 

 .میگردد

آفر داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در  22،4

در مطابقت با این ماده دستور العمل تعدیل شده 

 .پیشنهاد می نماید

 آفر گشایی و ارزیابی   .هـ

 آفر -29ماده 

گشایی و 

 ارزیابی

اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق  29.9

این دستور العمل در محضر عام در محل،  22ماده 

تذکر  صفحه معلومات داوطلبی تاریخ و زمان که در

در صورت ارسال آفر ها بصورت . رفته، باز می نماید

صفحه الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 

 .درج گرددطلبی معلومات داو

در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا  29.2

نشانی شده و قبل " انصراف"آفر هایی را که با کلمه 

از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش 

را تسلیم نموده اند،  را اعالم و بدون باز شدن 

 .مسترد می نماید

نام داوطلب،  هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده،  29.9

قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل 

، هر (در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل)

گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا 

عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر 

در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب 

در آفر گشایی هیچ آفر . نمایدبداند قرائت می 

این  29مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق ماده 

آفر های تعویض و . دستور العمل نا وقت رسیده باشد

این دستور العمل  22تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز 

 .  شدن مسترد میگردد

گشایی را بشمول معلومات اداره مینوت جلسه آفر  29.4 

این دستور  24ماده  9آشکار شده در مطابقت با بند 

 .العمل تهیه می نماید

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره  29.0
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اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، 

امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات 

 .می نماید( کاشتیپاس)آنها با دقت چسپ شفاف 

 -24ماده 

 محرمیت

معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت،  24.9

ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهلیت 

داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر 

 99ماده  4اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

هر . دداین دستور العمل محرم بوده، نباید افشاء گر

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل نوع 

ارزیابی ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت 

داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر 

علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر  .وی میگردد

گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای 

ر مورد مربوط به مراحل  تماس با اداره را در ه

داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را 

 .انجام دهد

 –20ماده 
 توضیح آفر ها

اداره به منظور ارزیابی ابتدایی، مقایسه و  20.9

ارزیابی بعدی، از داوطلب توضیحات بشمول تفکیک
4
 

قیمت فی واحد می تواند در مورد آفر از داوطلب طور 

توضیح داوطلب نیز بشکل . یدکتبی توضیح مطالبه نما

در خواست، صورت گرفته و  اتکتبی مطابق مندرج

نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد 

نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول 

هر نوع توضیح ارایه شده بدون در خواست . نماید

 .اداره، قابل قبول نمی باشد

  -20ماده 

ارزیابی و 

تشخیص 

جوابگویی آفر 

 ها

اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل  20.9

 :را تشخیص نماید

این دستور  9مطابق ماده بودن معیارات واجد شرایط  -9

 العمل را بر آورده می سازد؛

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمین آفر باشد؛ و دارای -9

 .جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد -4

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از  20.2

قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات 

انحراف، استثناء و از قلم افتادگی . شرطنامه باشد

 :زمانی عمده پنداشته می شود که

یا انجام باالی حدود، کیفیت  تاثیر قابل مالحظۀ -9

 داشته باشد؛ خدمات غیر مشورتی

ری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق ناسازگا -2

اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد 

 را بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد  20.9

                                                 
2

 {ی با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردددر قرارداد ها}
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رد گردیده و بعدًا با اصالح انحرافات، استثنات یا قلم 

 .افتادگی جوابگو نمیگردد

یا  قیمتنازلترین  دارایه با داوطلب مذاکرگونه هیچ  20.4

 .صورت گرفته نمی تواند انداوطلبسایر 

که در شرطنامه از آن تذکر  داوطلب در قبال شرایط 20.0

نرفته و منحیث شرط عقد قرارداد از جانب اداره ارائه 

 .  می گردد مسئول نمی باشد

 – 27ماده 
تصحیح 

 اشتباهات

را برای آفر جوابگوی تشخیص شده  هیئت ارزیابی 27.9

تصحیح اشتباهات . اشتباهات حسابی بررسی می نماید

 : محاسبوی به شکل ذیل صورت میگیرد

هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام  -9

وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد 

 .بود

درصورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت  -2

ته شده، مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرف

گراینکه ازنظر اداره م .قیمت مجموعی تصحیح میگردد

ح کدام عالمه اعشاری در قیمت فی واحد به صورت واض

بیجا تحریر گردیده باشد، در اینصورت قیمت مجموعی 

 مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را   27.2

و تضمین آفر وی غیر قابل ، آفر وی رد قبول نکند

استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق 

 . این دستور العمل اجرا می گردد 90ماده  0بند  2جزء 

 –28ماده 
اسعار در 

 ارزیابی آفر

آفر ها به واحد پولی مندرج صفحه معلومات داوطلبی  28.9

ر این دستو 94ماده  9بند ارائه گردیده و مطابق 

مگر اینکه، داوطلب نرخ . العمل ارزیابی میگردد

در اینصورت مبادله دیگری استفاده نموده باشد که 

ا استفاده از نرخ قابل پرداخت ب نخست آفر به اسعار

آفر تبدیل و بعدًا سپس به اسعار نرخ  مبادله مندرج

 .  مبادله مشخص شده اداره تبدیل میگردد

 -21ماده 

ارزیابی و 

 مقایسه آفر

 ها 

هیئت ارزیابی آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده  21.9

را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی 

مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می 

  . نماید

 شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 21.2

 ارزیابی لزوم صورت در و تخنیکی ارزیابی از پس

 تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو فصلم

 آمر به را خویش گزارش ختم، را ارزیابی پروسه

 دارای آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء

 نگردد، تشخیص جوابگو ،شده یابیارز قیمت نازلترین

نازلتر  یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی، هیئت

 صورت در و یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابیارز

 .دهد یقرار م مفصل ارزیابی لزوم
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اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر  21.9

و ارزیابی مالی را طور ذیل انجام مدنظر گرفته  را

 :میدهد

این دستور  27مطابق ماده محاسبوی تصحیح اشتباهات  -9

 العمل؛

در قیمت آفر برای پرداخت قبل تعدیل مناسب  تطبیق -2

ارائه شده توسط داوطلب تکمیل بدیل و تاریخ  از وقت

 و این دستور العمل؛ 97در مطابقت به ماده 

که انعکاس دهنده  قیمت آفر تطبیق تعدیالت مناسب -9

تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق 

 این دستور العمل؛ 22ماده  0بند 

 
حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد  21.4

تفاوت ها، انحرافات . ره محفوظ می باشدبدیل برای ادا

و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از 

نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری 

 .اداره گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود

، اثر تخمینی هر گونه شرایط ها آفر مالی در ارزیابی 21.0

 0ماده  0بند  تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت
 .مد نظر گرفته نمی شودشرایط عمومی قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو  21.0

بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش 

 .  هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید

 -96ماده 

 ترجیح داخلی
تدارکات ترجیح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل  96.9

 .تطبیق می گردد

 

 اعطاء قرارداد. و

 -99ماده 

معیارات اعطاء 

 قرارداد

این دستور  92اداره قرارداد را در مطابقت به ماده  99.9

العمل به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با 

نازلترین قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده و 

توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته باشد، 

 .   اعطاء می نماید

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو  99.2

بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش 

 .  ترکیب تمام بخش ها تطبیق نموده می تواندهزینه 

حق  –92ماده 

قبول هر آفر و 

رد یک یا تمام 

 آفر ها  

قبول این دستور العمل، اداره حق  99علی الرغم ماده  92.9

یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها 

را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام 

مسؤلیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می 

باشد مشروط بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ مراحل 
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تدارکات به اسرع وقت بطوری رسمی به اطالع داوطلبان 

 ..رسانیده شود

 -99ماده 

 تضمین اجرا
روز بعد ( 96)مدت خالل درداوطلب برنده مکلف است،  99.9

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را ازدریافت 

تضمین  مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،در مطاب

می باشد،  (قرارداد ه هایفورم) 1قسمت شامل  که اجرا

 .ارائه نماید

بشکل تضمین بانکی، در صورت ارائه تضمین اجرا  99.2

داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم 

در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل 

قبول اداره که نماینده بمنظور اجرای این تضمین در 

 .جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی،  99.9

لب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم داوط

در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل 

قبول اداره که نماینده بمنظور اجرای این تضمین در 

 .جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید

 –94ماده 

اطالعیه اعطاء 

و امضای 

موافقتنامه 

 قرارداد

تم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای اداره بعد از خ  94،9

قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در 

صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه 

باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت می

کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این 

آفر به داوطلب برنده ارسال  یمیسیون، نامه قبولک

اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر،  .می شود

پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده 

این نامه بیان کننده قیمت . ارسال می نماید

قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت 

 .میگرددخدمات غیر مشورتی به قراردادی پرداخت 

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر   94،2

اطمینان از صحت و داوطلب برنده ترتیب و بعد از 

در طی  اخذ منظوری آمر اعطاء سقم تضمین اجرا و 

به داوطلب برنده ارسال می میعاد اعتبار آفر 

خالل داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در  .نماید

از دریافت امضا نموده و به اداره  روز بعد( 7)مدت 

 . تسلیم نماید
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اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده،   94،9

معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، اداره تدارکات 

ملی و دیگر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات 

 :ملی تجویز میگردند، نشر می نماید

 اند؛ نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده -9

 قیمت های قرائت در آفر گشایی؛ -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -9

نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل  -4

 رد آن؛

نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خالصه  -0

 . حدود قرارداد اعطا شده
 

عدم موفقیت  طلبان نا موفق می توانند در موردداو  94،4 

خواست کتبی از اداره توضیحات مطالبه آفر شان با در

اداره توضیحات خود را به صورت کتبی در . نمایند

 . اسرع وقت ارائه می نماید

پیش  -90ماده 

پرداخت و 

تضمین پیش 

 پرداخت

اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت  90.9

از آن  شرایط عمومی قراردادبه قیمت قرارداد که در 

پیش پرداخت نمی تواند . دازدتذکر رفته، می پر

. باشد صفحه معلومات داوطلبیبیشتر از مبلغ مندرج 

فورمه های فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در 

 .این شرطنامه می باشد 1قسمت  تضمینو  قرارداد

 حکم  -90ماده 
مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد  90.9

 .  توضیح میگردد 

فساد  -97ماده 

 تقلب و 

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی  اداره، 97.9

فرعی مکلف است اصول عالی اخالقی را در مراحل 

داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت 

روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را . نمایند

 : افاده می نمایند

عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا : فساد -9

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با پیشنهاد به 

ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر 

 . را تحت تاثیر قرار دهد( کارمندان تدارکات)

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان : تقلب -2

حقایق که عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان 

الی و تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت م

غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت 

 . گیرد

عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان : تبانی -9

و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور 

بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت 

تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده 

 .باشد

تهدید و یا ضرر رسانیدن به  عبارت از: اجبار -4
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کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر  

داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان 

 .به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد

عبارت از تخریب، تزویر، : اخالل و موانعایجاد  -0

تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه 

 .و یا امور نظارتی مربوط می باشد تدارکات

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که  97.2

مستقیمًا یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، 

تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل 

داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو 

 . می نماید

، تقلب، تبانی، اجبار و اداره در صورت ارتکاب فساد 97.9

اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع 

 .  را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب  97.4

ماده چهل و نهم قانون ( 9)اعمال مندرج فقره 

تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

 .نماید

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است،  97.0

حسابات، یادداشت ها و زمینه تفتیش و بررسی 

سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد 

 .را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید

و  9ماده  7بر عالوه، داوطلبان به مواد مندرج بند   97.0

توجه داشته  عمومی قراردادشرایط  2ماده  0بند  9جز 

 . باشند
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صفحه معلومات داوطلبی -قسمت دوم  

مواد 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبانمواد تعدیالت و متمم 

 عمومیات. الف

 9.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 دافغانستان بانک: اداره

مات اتصال هیه و تامین خدت :نام و شماره این داوطلبی

موقعیت ضرورت شهری حانگه ها و  06(Microwave E1)مایکرویف 

 نمایندگی های والیات دافغانستان بانک

  DAB/99/NCB/NCS08: شماره ارتباطی

از تمام شرکت های محترم تقاضا بعمل میآید تا طی  :نوت

درخواستی رسمی شرطنامه را از آمریت عمومی تدارکات اخذ 

ت های متذکره شرطنامه را از سایت های نماید درصورتیکه شرک

دفغانستان بانک و تدارکات ملی دریافت می نمایند مکلف اند 

معلومات خویش را طی درخواستی کتبی و یا از طریق ایمیل نزد 

تعدیالت در /دافغانستان بانک ثبت نماید تا درصورت تغیرات

 شرطنامه به موقع با شرکت های عالقمند در پروسه شریک ساخته

از تمام شرکت های د ودر غیر آن منجر به رد آفر میگرد. شود

محترم تقاضا بعمل میآید تا طی درخواستی رسمی شرطنامه را 

از آمریت عمومی تدارکات اخذ نماید درصورتیکه شرکت های 

متذکره شرطنامه را از سایت های دفغانستان بانک و تدارکات 

ویش را طی ملی دریافت می نمایند مکلف اند معلومات خ

درخواستی کتبی و یا از طریق ایمیل نزد دافغانستان بانک 

تعدیالت در شرطنامه به موقع با /ثبت نماید تا درصورت تغیرات

در غیر آن منجر . شرکت های عالقمند در پروسه شریک ساخته شود

 .دبه رد آفر میگرد

همچنان از تمام شرکت های داوطلب تقاضا میگردد تا یک روز 

تشریف آوری در دافغانستان بانک غرض دریافت قبل از 

شرطنامه، جلسات آفرگشایی، جلسه قبل از آفرگشایی و یا سایر 

موارد مربوطه برای شمولیت در لیست اجازه دخول  به آمریت 

عمومی تدارکات با تماس شده و معلومات ذیل را ارائه 

 :نمایند

 :نماینده رسمی/اسم شخص

 :نمبر تذکر

 :اسم شرکت

 :جوازنمبر 

 9.2ماده 

دستورالعم

ل برای 

  داوطلبان

 یک سال بعداز امضاء قرارداد :تاریخ تکمیل پروژه
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 9.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 "رشیدی"میترا  :شخص ارتباطی

 مدیر بخش خدمات مشورتی و غیر مشورتی تدارکات

  6262163916: نمبر ارتباطی

  meetra.rashidi@dab.gov.af: ایمیل آدرس

 rahman.behrooz@dab.gov.afو  zabih.akbari@dab.gov.af: کاپی به

 2ماده 

دستور9بند

العمل 

برای 

 داوطلبان

 دافغانستان بانک :(تمویل کننده) وجوه مالی

 4.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

تمام داوطلبان شرح ابتدایی شیوه پیشنهادی ارائه خدمات و 

نقشه ها و چارت های الزم ارائه  جدول فعالیت  خویش را بشمول

 .نمایند

 4.2ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را در آفر خویش شامل 

 : نمایند

نسخه اصلی اسناد که نشان دهنده و ضعیت حقوقی، محل ثبت، 

 آدرس تجارتی، و صالحیت نامه کتبی مهر و امضاء شده؛

 سال اخیر 1مشورتی اجراء شده در ارزش مجموعی خدمات غیر 

گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند بیالنس تفتیش شده، و یا 

 سال اخیر 1گزارش تفتیش در 

مدارک نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی برای اجرای 

صورت حساب بانکی یا سایر منابع مالی قابل )این قرارداد 

پرداخت قابل اجرا پیش  نزد داوطلب، که بدون شمولیت( دسترس

تحت این قرارداد بیشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای 

 ) .سایر قراردادها و آفر های ارائه شده باشد

معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا صورت گرفته در پنج 

سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین 

 ر مورددعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره د

 جدول قیمت خانه پوری و مهر امضاء گردد

 ارائه کاپی جواز تجارت

 ارائه آخرین دور تصفیه حساب مالیاتی توسط داوطلبان

 4.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

در تدارکات کرایه گیری جایداد ها شرایط اهلیت فوق مدنظر 

 . گرفته نمیشود

 4.4ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 :قرار ذیل اند (JV)قابل ارائه شرکت مشترک  لوماتمع

این دستورالعمل برای  1ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند 
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 .هر شریک مشترک باشد

آفر و سایر اسناد ارائه شده توسط تمام شرکاامضاء شده 

یک نقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکای مشترک .باشد

ر شریک بوده و اینکه تمام که بنانگر تقسیم مسولیت  های ه

شرکا بصورت مشترک و یا جداگانه در اجرای این قرارداد 

 .مطابق شرایط قرارداد مسول باشند، ارائه گردد

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسول قبول 

مسوءلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا 

 .می باشد

 .پرداخت با شریک اصلی صورت می گیرداجرای قرارداد بشمول 

 4.0ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 

 

 

 

 

 

داوطلبان جهت اعطای قرارداد، باید حد اقل معیارات اهلیت 

 :ذیل را تکمیل نماید

و  سال اخیر به ارقام 5داوطلب در حجم معامالت دو سال . 1

هشت  شانزده میلیون و سی و 16,038,000  /مبلغ :حروف ذکر گردد

 .افغانیهزار

 1سال اخیر حد اقل به تعداد  16قرارداد مشابه داوطلب در .2

هشت میلیون و هفتصدو چهل و  8,748,000 مبلغ  بهقرارداد مشابه 

 .افغانیهشت هزار

 3,717,900 به مبلغ بانکی ت حسابصور/ ارائه دارای های سیال. 3

 .افغانیسه میلیون و هفتصدو هفده هزارو نه صد 

الی آفرگشایی در نظر  صورت حساب مالی بین تاریخ اعالن: نوت

 .گرفته شود

 0ماده 

دستو 

العمل 

برای 

 داوطلبان

داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره  0.9

 .مسؤلیت چنین مصارف را ندارد

مصارف اداری تمام لنک ها به شمول وزارت مخابرات بدوش شرکت 

 .برنده میباشد

 

   ومات داوطلبیمعل. ب

 96 ماده

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

.شرطنامه را تعدیل نماید 1601طبق ماده  اداره میتواند 1601  

 تهیه آفر ها. ج

 99.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

پشتو/ دری .ه میگرددئارا یکی از زبان های ملیآفر به   

 92.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 :ه نمایدئذیل را ارا همراه با آفرخویش اسناد  ایدداوطلب ب

 .مهر و امضاءگردد،ریدقیق و کامل خانه پ   فورم تسلیمی آفر. 1
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 تضمین و یا اظهار نامه تضمین آفر.2 داوطلبان

جدول فعالیت های قیمت گذاری شده با مهر و امضاء و . 3

 .اسکاشتیپ چسب گردد

پری و  فورمه معلومات اهلیت داوطلب و اسناد داوطلبی خانه.1

 .مهر امضاء گردد

 بطالبه شده در صفحه معلومات داوطلسایر اسناد م. 1

 94.9ماده 

 9جزء 
دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان 

  و یا اسعار قابل تبادله افغانی: اسعار

  ویب سایت دافغانستان بانک: منبع تبادله نرخ اسعار

 90.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 .روز میباشد 96: میعاد اعتبار آفر

 90.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 .جز الینفک و حتمی آفر میباشدتضمین آفر  

 90.2ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

ششصدو پنجاه و  656,100/ تضمین آفر به مبلغ :مبلغ تضمین آفر

 .افغانیشش هزارو یکصد 

کی شکل  تضمین بانبه افغانی بوده و  احد پولی تضمین آفرو

 .قابل قبول میباشد

 

 90.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

روز بیشتر ( 21)ضمانت بانکی تضمین آفر برای مدت بیست و هشت 

روز بعد  111یعنی الی . ازمدت اعتبار آفر مداراعتبار باشد

  .فر ها ویا تا ختم مدت تمدید شدهاز تاریخ تسلیمی آ

 

در نسخه اصلی تسلیم ضمانت بانکی تضمین آفر باید : یاداشت

هیچ نوع فوتوکاپی ویا کاپی سکن شده قابل اعتبار .داده شود

 .شناخته نمی شود

ماده 

دستورا97.9

لعمل برای 

 داوطلبان

  .نمی باشد قابل اجراء: آفر های بدیل

 

ماده 

دستورا97.2

لعمل برای 

 داوطلبان

 {تاریخ درج گردد}تاریخ تکمیل بدیل خدمات غیر مشورتی 

درصورتیکه تاریخ تکمیل بدیل مجاز باشد، حدود . میباشد

 . میباشد {حدود درج گردد}تکمیلی قابل قبول 

شیوه }شیوه ارزیابی در صورت قبول تاریخ تکمیل بدیل، 

 .نمی باشد قابل اجراء .میباشد {ارزیابی درج گردد

 97.4ماده 

دستورالعم

ل برای 

بخش های خدمات }ای راه های حل تخنیکی بدیل مجاز برای بخش ه

 .میباشد{ غیر مشورتی درج گردد
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شیوه }در صورت قبول راه های حل تخنیکی بدیل، شیوه ارزیابی  داوطلبان

 نمی باشد قابل اجراء .میباشد {ارزیابی درج گردد

  تسلیمی آفر ها. د

 91.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سر بسته با مهر و 

 .مضاء شده در دوکاپی ارائه نمایدا

 91.2ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 دافغانستان بانک :مقاصد ارائه آفر

 "رشیدی"میترا : توجه

 مدیر بخش خدمات مشورتی و غیر مشورتی تدارکات

 ابن سیناوات کابل افغانستان: آدرس

 منزل سوم، آمریت عمومی تدارکات: منزل وشماره اطاق

 کابل: شهر

هیه و تامین خدمات اتصال مایکرویف ت: ام و نمبر تشخیصیهن

(Microwave E )06  موقعیت ضرورت شهری حانگه ها و نمایندگی

 DAB/99/NCB/NCS08با شماره ارتباطی  والیات دافغانستان بانک

 ..26ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

  :ها ضرب االجل برای تسلیمی آفر

  مورخ بجه قبل از ظهر 16066اعت قبل از س   :اریختزمان و 

61/60/1399   

آفر ارائه شده با حضورداشت نماینده این آمریت بعداز : نوت

 .تکمیل فورم به صندوق مربوطه گذاشته شود

 آفر گشایی و ارزیابی آفر ها  .هـ

 ..29ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 :جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد

 زل دوم، مرکز آموزش کارمندان، دافغانستان بانکمن: آدرس

 چهار از ظهر روزقبل  بجه 16066 ساعت 61/60/1399 :و تاریخزمان 

 شنبه

هرگاه تاریخ مذکور به رخصتی برابر شود افرگشائی در :نوت

 .روز بعدی رسمی در همان ساعت صورت میگیرد

 20ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

ی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را اداره قبل از ارزیاب 20.0

 :تشخیص نماید

این دستور  3معیارات واجد شرایط بودن مطابق ماده  -1

 العمل را بر آورده می سازد؛

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -0

 دارای تضمین آفر باشد؛ و -1

 .جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد
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 ..28ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

  :(اسم اسعار)مشترک جهت تبدیل سایر اسعاراسعار 

 ویب سایت دافغانستان بانک :منبع تبادله نرخ اسعار

 :(روزآفرگشایی)راسعا تاریخ نرخ تبادله

 96ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

ی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق ایترجیح داخلی در روشن

 .می گردد

  اعطای قرارداد. و

 ..99ماده 

تورالعمدس

ل برای 

 داوطلبان

روز بعداز دریافت نامه  16داوطلب برنده مکلف است، در خالل 

قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را مطابق با شرایط عمومی 

    .قرارداد در فورم تضمین اجراارائه نماید

 90.9ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 .قابل اجرا نمی باشد: پیش پرداخت

 

 ..90ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 :مرجع حل و فصل منازعات

 امریت عمومی تدارکات

 "اکبری"ذبیح هللا : شخص ارتباطی

 6111611636: شماره ارتباطی

  zabih.akbari@dab.gov.af:ایمیل آدرس

  دافغانستان بانک ابن سینا وات}: آدرس

 کابل افغانستان: شهر

روز و ( 7)الل مدت در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خ

یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، داوطلب می تواند 

درخواست های تجدید نظر  را به اداره تدارکات ملی ارسال 

 .دارد
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داوطلبی های فورمه -سوم تقسم  
 

  

 عنوان فورمه     شماره فورمه 

 

 آفر تسلیمی فورمه  10/فورمه خدمات غیرمشورتی

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه  62/غیرمشورتی خدمات فورمه

   آفر تضمین فورمه  10/فورمه خدمات غیرمشورتی

  آفر تضمین هاظهارنام فورمه  10/فورمه خدمات غیرمشورتی
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 فورمه تسلیمی آفر 

 61/خدمات غیر مشورتیفورمه 

 

 . داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید

 {نام اداره درج گردد} :اداره

 {شماره داوطلبی درج گردد}: شماره داوطلبی

 

 {درج گردد( پروژه)عنوان تدارکات } :عنوان تدارکات

 :مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه

و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول  مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 

 {اره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت لزوم درج گرددشم}: ضمیمه شماره

در {درج گردد شماره داوطلبیو  تدارکات عنوان}نداشته و پیشنهاد اجرای 

 به  شرایط عمومی قراردادمطابقت به 

قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل 

بیانگر مبالغ مختلف قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، }:عبارت است از

 .می باشد{و  اسعارهای مربوطه درج گردد

درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل : پیشنهاد شده تخفیفات .9

 :اجرا خواهد بود

 :........................قیمت مجموعی تخفیفات به حروف (9)

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

قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص  را که د شدهتخفیف پیشنها

 ؛{کنید

مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج }ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 

 . را منحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیم {گردد

ارائه ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت 

 .یگر نیستو یا هر آفر دریافت شده د شده

ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و 

صفحه معلومات در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج 

.می باشد داوطلبی  

، دستورالعمل برای داوطلبان  90ماده  9فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

  29ماده  9آفرها در مطابقت با بند  سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم  دستورالعمل برای داوطلبان

 تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت  آفرماهرگاه 

، بخاطر اجرای بموقع  اوطلباندستورالعمل برای د 99ماده  9با بند 

 قرارداد فراهم می نمائیم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، 

دستور العمل برای  9ماده  9دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 

. می باشیمداوطلبان   

برای  دستور العمل 9ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 

.  ، نداریمداوطلبان  
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ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد 

دستور العمل  9ماده   0در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 

. شامل لست محرومیت اداره تدارکات ملی نمی باشیم ، برای داوطلبان  

 {نام شخص درج گردد}: نام 

 {ظیفه درج گرددو}: وظیفه

 :امضاء

 : تاریخ
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 داوطلب اهلیت معلومات فورمه

 62/مشوتی غیر خدمات فورم

ی اهلیت و یا تصدیق ی بعدباتوسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیاین فورمه 

این معلومات در قرارداد درج . اهلیت استفاده میگردد ارزیابی قبلی

در صورت استفاده این . در صورت ضرورت صفحات اضافی ضمیمه گردد. نمیگردد

فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات جدید 

  . را درج نماید

 (JV)داوطلب یا داوطلب شریک شرکت مشترک  .1

 {پی سند حالت حقوقی ضمیمه گرددیک کا} :داوطلب تیعوض 9.9

 {محل ثبت درج گردد} :محل ثبت

 {درج گردد یتجارت آدرس}: آدرس تجارتی داوطلب

 {یک کاپی صالحیت نامه ضمیمه گردد}: صالحیت نامه امضا کننده آفر

اجرا شده در جریان  خدمات غیر مشورتیساالنه های تعداد قرارداد  9.2

درج  صفحه معلومات داوطلبی 4ماده  2بند  2 تعداد مطابق به جزء}

 .می باشد {مبلغ به پول افغانی درج گردد}سال گذشته، به مبلغ {گردد

با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا  خدمات غیر مشورتی های تعداد قرارداد 9.9

 2بند  9 تعداد مطابق به جزء}جریان  شده منحیث قراردادی اصلی در

جدول زیر خانه }: تهسال گذش{ددرج گرد صفحه معلومات داوطلبی 4ماده 

همچنان جزئیات  .می باشد{پری گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه گردد

 . قرارداد تحت کار یا تعهد شده بشمول تاریخ تخمینی تکمیل درج گردد

 

 خدمات غیر مشورتیتجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام  9.4

برای  ر العمل دستو 4ماده  2بند  4جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }

داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول 

 .  می باشد{در صورت لزوم ردیف اضافی عالوه گردد. گردد

 

نام پروژه و 

 محل ارائه آن

نام طرف 

قرارداد و شخص 

 ارتباطی

خدمات نوعیت 

 غیر مشورتی

تکمیل شده و 

 سال تکمیل آن

وعی ارزش مجم

 قرارداد

9-  

2-  

9-  
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جدول }و اجرای قرارداد  و تجارب کارمندان کلیدی جهت مدیریتاهلیت  9.0

معلومات . ن ردیف ها درصورت ضرورت، تکمیل گرددذیل با اضافه نمود

دستور العمل  4ماده  2بند  0بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 

می { مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد،  4ماده  وبرای داوطلبان 

 . باشد

تعداد سالهای  نام  وظیفه    

 تجارب

 (عمومی)کاری

 اربسالهای تج

کاری در این 

 وظیفه

9-  

2-     

9-  

 

جدول ذیل با اضافه نمودن }: قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط 9.0

  .می باشند{تکمیل گردد ردیف ها درصورت ضرورت

ارزش قرارداد     بخش خدمات 

 فرعی 

قراردادی 

نام و )فرعی 

 (آدرس

تجارب در خدمات 

 مشابه 

9-  

2-      

9-  

 

رش سال گذشته، گزا{تعداد به ارقام و حروف درج گردد}گزارش مالی  9.7

لست و کاپی } مستقل شیگزارش تفت ،بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر

 {ها ضمیمه گردد

شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن نیازمندیهای  9.8

فهرست آن } پول نقد دست داشته، دسترسی به قرضه، و غیره: اهلیت

داوطلب مکلف . می باشد{ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه گردد

است لست تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده 

 . را نیز  ارائه نماید

دستور العمل برای  9ما از واجد شرایط بودن خود تحت ماده 

 .، تصدیق مینمائیمداوطلبان

نام 

 تجهیزات   

تشریح تجهیزات 

تاریخ )بشمول 

ساخت و مدت 

 (کارایی

 حالت تجهیزات 

جدید، خوب، )

کهنه، و تعداد 

 (قابل دسترس

ملکیت، کرایه، و 

یا خرید با ذکر 

طرف های مقابل 

 کرایه و خرید

9-  

2-       

9-  
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بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس  9.1

 :گرفته می شود

 {ه تلیفون و فکس بانک درج گرددنام ، آدرس، شمار}

مرتبط به  سال گذشته 0یا در جریان  معلومات در دعوی حقوقی جاری 9.96

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل }:داوطلب

 {گردد

تحت مبلغ  نتیجه منازعه دلیل منازعه  طرف های دیگر  

 منازعه 

9-  

2-     

9-  

 

دستور العمل برای  9ماده  2 بندمندرجات با  اظهار نامه انطباق 9.99

 . داوطلبان

 {فهرست ترتیب گردد}: پروگرام، روش کار، و جدول پیشنهاد شده 9.92

مورد نیاز جهت تکمیل نمودن  یتوضیحات، نقشه ها، و چارت ها

 {فهرست ترتیب گردد}: نیازمندیهای شرطنامه

 ( JV) شرکت مشترک .2

رکت مشترک هر شریک شبرای فوق،  9.96الی  9.9معلومات مندرج فهرست  2.9

 . ارائه میگردد

 . شرکت مشترک ارائه میگرددبرای   9.92معلومات مندرج  2.2

صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه  2.9

 . میدارد، ضمیمه گردد

نشان کت مشترک با مشروعیت قانونی آنها موافقتنامه تمام شرکای شر 2.4

 :دهنده

ی در اجرای این قرارداد در تمام شرکا بصورت پیوسته و انفراد (9)

 . مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول  (2)

مسؤلیت ها و پذیرش رهنود ها به نمایندگی از سایر شرکا می 

 باشد؛

تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت  (9)

 .میگیرد

 ی نیازمندیهای اضاف .3

و جهت  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب باید معلومات اضافی مورد نیاز  9.9

 داوطلبان دستور العمل برای 4ماده  9فراهم نمودن نیازمندیهای بند 

 . را ارائه نماید
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 آفر تضمین فورمه

 63/مشورتی غیر خدمات فورم

 {خانه پری مینمایدمربوط بانک این فورمه را در مطابقت به رهنمود ها }

 
  {نام و آدرس بانک درج گردد} :بانک

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: فید شوندهتمس

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

 {شماره درج گردد}: شماره تضمین بانکی

" داوطلب"منبعد به نام  ،{درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتیماطالع 

 نام قرارداد} خدمات ارائهبرای  {رددتاریخ درج گ}که به تاریخ  خود آفر

به شما {داوطلبی درج گردد هشمار}شماره اعالن تدارکات تحت  {درج گردد

 . ارائه نموده است

، آفر باید همراه با می دانیم که مطابق شرایط مندرج شرطنامه عالوهبر

 . تضمین آفر ارائه گردد

صورت به نوسیله بدی {درج گرددنام بانک }، ما اساس درخواست داوطلب بر

 مبلغ به حروف و ارقام}، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعی

در صورت که دریافت اولین تقاضای تحریری شما  بعد از را {درج گردد

 :داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم

 ؛تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (9)

وطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت دا انکار (2)

 ؛های ارائه شده در آفر

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه  (9)

 ؛پیشنهاد از طرف داوطلب برنده

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

 ؛طرف داوطلب برنده

مطابق یل تخطی در این داوطلبی به دلدر صورت محرومیت داوطلب  (0)

 .حکم ماده چهل و نهم این قانون

 :حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد این ضمانت در   

 تضمین به محض دریافتشناخته باشد درصورتیکه داوطلب برنده  (0)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبان قرارداد طبق یامضاو  اجرا

امضای قرارداد با ( 9) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

ر به روز بعد از ختم میعاد اعتبار آف 28( 2) داوطلب برنده؛ یا

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

ل نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قب در

 .دریافت شده باشد میعاد فوق از

 .میباشد 708شماره  ICCهنشریت منتشره تابع مقرره تضمینا این تضمین

 {مسئول امضای }: امضا

 

 {مهر گردد}: مهر
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  آفر تضمین هاظهارنام فورمه

 61 /مشورتی غیر خدمات فورم

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  :اعالن تدارکات شماره

 {داوطلبی درج گرددشماره }  :شرطنامه داوطلبی شماره

 آن تشخیصیه بدیل باشد، شماره ه این آفردرصورتیک}  :بدیل شماره آفر

 {درج گردد

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 :ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که

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

 . آفر ارائه گردد

ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد 

تاریخ درج }سر از  {تعداد سال درج گردد}قرارداد با اداره برای مدت 

 :وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد. محروم گردیم{گردد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -9

 ؛ر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آنتغییر یا انصراف از آف -2

جدول قیمت  انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در -9

 ؛های ارائه شده در آفر

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه  -4

 ؛پیشنهاد از طرف داوطلب برنده

فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از  -0

 .رف داوطلب برندهط

این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای 

 . امضای قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار می گرددیا قرارداد و 

 {امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را دارد}: امضا 

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}: تاریخ

 {مهر گردد} :  مهر
 

آفر باید به نام  ه تضمیننام درصورت شرکت مشترک، این اظهار: یادداشت}

 {گرد هئارارا  تمام شرکا آفر
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 کشور های واجد شرایط - چهارمقسمت 
 

که از وجوه  و خدمات در تدارکات یاجناس، امور ساختمان واجد شرایط بودن

 .عامه تمویل میگردد

و  یشرکت ها و افراد از تمام کشور ها می توانند اجناس، امور ساختمان

. که از وجوه عامه تمویل میگردد، ارائه نمایند تدارکاتبرای را خدمات 

اجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوری های ذیل و شرکت در حاالت ذیل 

 :طلبی ها شرکت نموده نمی تواننددر داومربوطه آن کشور ها  یها

 با این کشور منع را روابط تجاری قانوناً جمهوری اسالمی افغانستان  -9

  .قرار داده باشد

ه افراد یا وارد نمودن اجناس یا پرداخت ب جمهوری اسالمی افغانستان -2

نهاد های آن کشور را به اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد منع 

 . نموده باشد

در حال حاضر شرکت ها، اجناس و خدمات از کشور  ،داوطلبان ماتجهت معلو -9

 : ذیل در مراحل داوطلبی اشتراک نموده نمی توانندهای 

  :داخلی قوانین به اساس (9)

 {لست تمام کشور ها درج گردد}

 :تعهدات بین المللی به اساس (2)

 {لست تمام کشور ها درج گردد}
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 ها تجدول فعالی -پنجمقسمت 

 تعداد سایت ها و شرایط تخنیکی-دومبخش 

 موقعیت 61برای  مشخصات و لست نمایندگیهاغرض تهیه انترنت

 1399مایندگی د افغانستان بانک سال ن 19برای دفتر مرکزی و  E1 Microwaveشرطنامه تهیه خدمات
یتواند و به هیچ وجه تمویل کننده مشتریان فقط بین نمایندگی های دافغانستان بانک صوردت گرفته م 1:1نوع شراکت 0ماده اول

دیگر خویشرا نمیتواند در شبکه که دافغانستان بانک استفاده مینماید وصل سازد و از هر راه ممکن تخنیکی از این نوع نصب و 

 .ریت عمومی تکنالوجی معلوماتی را قناعت میدهدآمتقسیمات تمویل کننده 

ساعت حل گردد و مشکالت شبکوی دفاتر نمایندگی ها باید  1در ظرف کمتر از  مشکالت شبکوی دفتر مرکز باید0ماده دوم

 .ساعت حل گردد 3کمتر از 

شرکت تمویل کننده باید دافغانستان بانک را قادر بسازد تا هم از مصرف بندویت و هم ااز موجودیت بندویت مرکز 0ماده سوم

 .تا قناعتش حاصل گرددو نمایندگی ها در هر موقع که خواسته باشد نظارت نماید 

 بطور فزیکی حفظ و مراقبت یک بار در هر سه ماه از اجناس ارتباطاتی در دفاتر نمایندگی ها و زون ها0ماده چهارم

 .و ارائهراپور از مراقبت و صحت بودن اجناس ارتباطی به د افغانستان بانک

ی بطور فزیکی و ارائهراپوراز مراقبت و دفتر مرکزحفظ و مراقبت یک بار در هر ماه از اجناس ارتباطاتی در 0ماده پنجم

 .صحت بودن اجناس ارتباطی به دافغانستان بانک

شرکت تمویل کننده باید در قسمت نقل و انتقال دیش و سیستم آن از یک جا به جای دیگر در همان تعمیر و از یک 0ماده ششم

 .تعمیر به تعمیر دیگربدون کدام مبلغ همکاری نماید

 .تریننگ برای کارمندان دافغانستان بانک در زونها بخاطر حفظ و مراقبت سیستم شبکه ارائه گردد0ماده هفتم

 .نباشد 96ملی سیکن دیلی از دفتر مرکز با نمایندگی ها و از نمایندگی ها با نمایندگی ها باید بیشتر از 0ماده هشتم

ه مکلف است تا اجناس مورد ضرورت را در دسترس شرکت برند E1 برای تعویض وسایل خراب شده و یا سوخته 0ماده نهم

 .وقت قرار دهد به زود ترین بانک

د افغانستان بانک فیس همان روز و یک روز  در مرکز و نمایندگیها، E1در بدل هر یک روز غیر فعال بودن شبکه0ماده دهم

 .دیگر را طور جریمه از شرکت برنده اخذ می نماید

فیس همان % 06عالیت نمودن شبکه شر کت برنده در نماینگیها و مرکز در هرروز در صورت آهسته ف 0دهمیازماده 

البته قابل یادآوریست که فعالیت آهسته به شکل باشد که فعالیت های روزمره . روز را از حساب شرکت وضع میگردد

 .را به مشکل مواجه کند

انی برای بانک مرکزی فراهم سازد که بعد شرکت برنده به مدت یک هفته لنک متذکره را طور امتح0دوازدهمماده 

 .ازدوره امتحان تصمیم اخذ خواهد شد

 .AFTELبک بون لنک مذکور نباید از لنک های موجوده د افغانستان بانک باشد مانند  0ماده سیزدهم

ین مرکز و هرگاه شرکت برنده راه حل بهتر را برای کم نمودن ملی سیکن دیلی و سرعت خوبتر سی بی اس بدهمچهارماده 

والیات را برای دافغانستان بانک پیشنهاد میکند، دافغانستان بانک نظر ایشان را قدر دانی نموده و تقاضا میکند که تمام معلومات 

 .تخنیکی و مفصل چنین راه حل را در پروپوزل خویش ذکر نمایند

 .شرطنامه هذا قرار فوق ترتیب و صحت است

میباشد، شرکت تمویل کننده مکلف است تا در باره مصئونیت سئله بسیار مهم و اساسی مصئونیت شبکه یک م: زدهمپانماده 

 .لنک و شبکه تفصیالت کامل و واضع برای د افغانستان بانک ارائه نماید تا قناعت بانک حاصل گردد

ا با مرکز بصورت شرکت برنده مکلف است تا ارتباطات را بین تمام نمایندگی ها و تمام نمایندگی ها ر 0ماده شانزدهم

 .ایجاد نگردد E1کامآل مصئون دیزاین و فراهم نماید، که هیچ گونه تاثیر منفی باالی ارائه خدمات 
در  E1شرکت برنده مکلف است تا برای نمایندگی که اسامی شان در ذیل تحریر میباشد فراهم نمودن لنک 0هفده همماده 

برخوردار باشد و دارای  E1یا مطابق به آن که از سرعت خوب مانند  VSATاولویت قرار دارد و اگر امکان پذیر نباشد لنک

 .نمایندگی دایکندی -9نمایندگی ارزگان  -2نمایندگی نورستان  -9ملی سکن دیلی یا لتنسی پائین بوده فراهم سازند، 
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  شماره زون مربوطه اسم نمایند گی

 1 مزار شریف مزارشریف

 2 مزار شریف حیرتان

 3 زار شریفم سرپل

 4 مزار شریف بندر آقینه

 5 مزار شریف گمرک حیرتان

 6 مزار شریف غرفه میدان هوائی مزارشریف

 7 مزار شریف  میمنه

 8 قندز قندز

 9 ندزق بدخشان

 10 قندز تخار

 11 هرات هرات

 12 هرات اسالم قلعه

 13 هرات تورغندی

 14 هرات بادغیس

 15 هرات غور

 16 هرات فراه

 17 هرات نیمروز

 18 هرات  غرفه هرات

 19 هرات غرفه فراه

 20 هرات  غرفه نیمروز

 29 قندهار قندهار

 22 قندهار هلمند

 29 قندهار زابل

 24 قندهار لدکوسپین ب

 20 قندهار یا به مطابق آن   E1 ،  VSATلنک     ارزگان

 20 قندهار قندهار شهری حانگه

 27 قندهار غرفه میدان هوائی قندهار

 28 قندهار یا به مطابق آن   E1 ،  VSATدایکندی   لنک 

 21 گردیز گردیز

 96 گردیز خوست

 99 گردیز پکتیکا

 32 گردیز غزنی

 99 جالل آباد جالل آباد

 94 جالل آباد تورخم

 90 جالل آباد غرفه گمرک تورخم

 90 جالل آباد کنر

 97 جالل آباد لغمان

 98 بادجالل آ شهری حانگه

 91 جالل آباد یا به مطابق آن   E1 ،  VSATنورستان     لنک

 46 ی کابلمرکزدفتر  کابل

 49 مرکز میدان وردک

 42 مرکز بامیان

 49 مرکز لوگر

 44 مرکز پنجشیر

 40 مرکز کاپیسا
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 MCIT 46مصئونیت از آفات کابل  ANDC ((DR Site as a secondary linkکابل 

 47 مرکز پروان

 48 مرکز شهری حانگه اول

 49 مرکز شهری حانگه دوم

 50 مرکز شهری حانگه سوم

 51 مرکز شهری حانگه چهارم

 52 مرکز شهر حانگه پنچم

 53 مرکز شهری حانگه ششم

 54 مرکز شهری حانگه هفتم

 55 مرکز غرفه میدان هوائی

 56 مزار شریف سمنگان

 57 مزار شریف شبرغان

 58 قندز شیرخان بندر

 01 قندز پلخمری

( سپین بولدک)گمرک ویش   60 قندهار 
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 :ها قیمت جدول

 شماره زون مربوطه اسم نمایند گی تعداد ماه ها قیمت فی ماه قیمت مجموعی

 1 مزار شریف مزارشریف   

 2 مزار شریف حیرتان   

 3 مزار شریف سرپل   

 4 مزار شریف بندر آقینه   

 5 مزار شریف گمرک حیرتان   

 6 مزار شریف غرفه میدان هوائی مزارشریف   

 7 مزار شریف  میمنه   

 8 قندز قندز   

 9 ندزق بدخشان   

 10 قندز تخار   

 11 هرات هرات   

 12 هرات اسالم قلعه   

 13 هرات تورغندی   

 14 هرات بادغیس   

 15 هرات غور   

 16 هرات فراه   

 17 هرات نیمروز   

 18 هرات  غرفه هرات   

 19 هرات غرفه فراه   

 20 هرات  غرفه نیمروز   

 29 قندهار قندهار   

 22 قندهار هلمند   

 29 قندهار زابل   

 24 قندهار لدکوسپین ب   

یا    E1 ،  VSATلنک     ارزگان   

 20 قندهار به مطابق آن

 20 هارقند قندهار شهری حانگه   

 27 قندهار غرفه میدان هوائی قندهار   

یا    E1 ،  VSATدایکندی   لنک    

 28 قندهار به مطابق آن

 21 گردیز گردیز   

 96 گردیز خوست   

 99 گردیز پکتیکا   

 32 گردیز غزنی   

 99 جالل آباد جالل آباد   

 94 جالل آباد تورخم   

 90 جالل آباد غرفه گمرک تورخم   

 90 جالل آباد کنر   

 97 جالل آباد لغمان   

 98 جالل آباد شهری حانگه   

یا    E1 ،  VSATنورستان     لنک   

 91 جالل آباد به مطابق آن
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 46 ی کابلمرکزدفتر  کابل   

 49 مرکز میدان وردک   

 42 مرکز بامیان   

 49 مرکز لوگر   

 44 مرکز پنجشیر   

 40 مرکز کاپیسا   

 ANDC ((DR Site as aکابل    

secondary link 

مصئونیت از آفات 

 MCIT 46کابل 

 47 مرکز پروان   

 48 مرکز شهری حانگه اول   

 49 مرکز شهری حانگه دوم   

 50 مرکز شهری حانگه سوم   

 51 مرکز شهری حانگه چهارم   

 52 مرکز شهر حانگه پنچم   

 53 مرکز شهری حانگه ششم   

 54 مرکز شهری حانگه هفتم   

 55 مرکز غرفه میدان هوائی   

 56 مزار شریف سمنگان   

 57 مزار شریف شبرغان   

 58 قندز شیرخان بندر   

 01 قندز پلخمری   

( سپین بولدک)گمرک ویش      60 قندهار 



موقعیت ضرورت شهری  06( Microwave E1)تهیه و تامین خدمات اتصال مایکرویف 

با نمبر ارتباطی  حانگه های و نمایندگی های والیات دافغانستان بانک  

DAB/99/NCB/NCS08 

37 

 

 شرایط  و فورمه های قرارداد :سومبخش 

 

 یط عمومی قراردادشرا   -ششم قسمت

 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت

 مشخصات تخنیکی و نقشه ها  -هشتمقسمت 

 فورمه های قرارداد    -نهمقسمت 
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 شرایط عمومی قرارداد -ششمقسمت 

 -1ماده 

 تعریفات 
 :اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند  9.9

شخص توافق شده میان اداره و قراردادی جهت : حکم -9

شرایط  8ماده  2ازعات در مطابقت به بند حل من

 . می باشد عمومی قرارداد

فهرست تکمیل و قیمت گذاری شده : جدول فعالیت ها -2

که منحیث جز آفر توسط ارائه  مورد نیازاقالم 

 .کننده خدمات فراهم میگردد

غیر خدمات ارائه تاریخ تکمیل : یتاریخ تکمیل -9

 . که از جانب اداره تصدیق میگرددمشورتی 

داوطلب موافقتنامه کتبی میان اداره و : قرارداد -4

جهت اجرا و تکمیل قرارداد بوده و شامل برنده 

 . می باشدفورم قرارداد  9ماده اسناد فهرست شده 

قیمت قابل پرداخت برای انجام : قیمت قرارداد -0

ماده بشمول تعدیالت وارده مطابق  غیر مشورتی خدمات

 .می باشد قرارداد،عمومی شرایط   0

عوامل بکار نسبت ه ب قراردادی پرداخت به :مزد کار -0

در اجرای خدمات اضافی مانند کارمندان، رفته 

  .به می باشد تجهیزات، مواد و سایر عوامل

می  شرایط خاص قرارداد طرف قرارداد مندرج : اداره -7

 . باشد

 .دتقویمی می باشروز : روز -8

تمام اسعار به استثنای واحد پول : اسعار خارجی -1

 . غانی، میباشداف

96- GCC :شرایط عمومی قرارداد میباشد  . 

99- SCC :شرایط خاص قرارداد میباشد . 

 . جمهوری اسالمی افغانستان میباشد: حکومت -92

 . واحد پول افغانی میباشد: اسعار محلی -99

 (JV) شرکت مشترک قراردادیدرصورتیکه : عضو -94

 (شریک اصلی) عضو بوده و عضو مسؤل باشد، هر شریک

از آن تذکر رفته، حقوق  خاص قرارداد شرایطکه در 

و مکلفیت های تحت قرارداد را از جانب اداره 

 . انجام میدهد

اداره یا ارائه کننده خدمات : جانب قرارداد -90

 . میباشد

افرادیکه از جانب قراردادی منحیث : کارمندان -90

خدمات گماشته شده  و جهت ارائه  خدامکارمند است

 . اند

ر وی جهت ارائه خدمات که آف داوطلب: قراردادی -97

 . از جانب اداره قبول گردیده است
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از   مشخصات خدمات شامل شرطنامه که: مشخصات -98

ارائه کننده خدمات  اداره ترتیب و توسط جانب

 .تسلیم میگردد

در  قراردادی از جانب فعالیت های که: خدمات -91

و ( 9)مطابقت به مواد این قرارداد که در ضمیمه 

 . ، میباشدآفر شامل در یها مشخصات و جدول فعالیت

اجرای بخش از  یا شرکت است کهشخص : قراردادی فرعی -26

 اصلیقراردادی را به نمایندگی از ده منعققرارداد 

 .انجام میدهد

تفسیر این قرارداد در مطابقت به قوانین : قانون نافذ 9.2 

 . صورت میگیرد جمهوری اسالمی افغانستان هنافذ

ی از زبان های ملی کشور این قرارداد به یک: زبان  9.9

ترتیب و تطبیق می گردد، که منحیث لسان اصلی در 

 . تفسیر و اجرای این قرارداد عمل می نماید

هر گونه ارتباط بر قرار شده میان جوانب : ارتباطات 9.4

در  اطالعیهقرارداد باید بصورت کتبی بوده و هرگونه 

 .قابل اجرا می باشد دریافتصورت 

در مشخصات یا ( 9)محالت مندرج ضمیمه خدمات در : ساحه 9.0

مشخص می  اداره که توسط محالت صورت عدم تذکر محل در 

 . میگردد شود، ارائه

انجام تصمیم، اتخاذ جهت شخص که : نماینده با صالحیت 9.0

و  مجاز قابل اجرا تحت این قرار داد هر گونه اعمال

در ارائه اسناد الزم توسط قراردادی معرفی وشهرت وی 

 . درج میگرددیط خاص قرارداد شرا

 مکلف است اجازهقراردادی : ش و بررسی ادارهیتفت 9.7

داشت های خود و قراردادی بررسی دفاتر، حسابات و یاد

های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب 

 . حکومت بدهد

، قراردادی فرعی و قراردادی اصلی: محصوالتمالیات و  9.8

، و یات، مکلفیت ها، انواع فیسندان آنها مالکارم

را پرداخت  نافذقابل اجرا تحت قوانین  محصوالت سایر

 . و در قیمت قرارداد شامل مینمایند

آغاز،  -2ماده 

تعدیل، فسخ و 

 تکمیل قرارداد

 تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین از :اعتبار قرارداد 2.9

، قابل شرایط خاص قرارداد یا تاریخ دیگری مندرج 

 . یباشداجرا م

 خدمات ارائه آغاز  2.2

خدمات، ارائه قبل از آغاز قراردادی : پالن کاری -1

کاری مشمول روش های عمومی، ترتیبات، اولویت پالن 

و زمان بندی تمام فعالیت ها را جهت تصویب به 
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خدمات طبق برنامه کاری . اداره تسلیم مینماید

ارائه ( در صورت لزوم) تائید شده توسط اداره

 . دردمیگ

خدمات را ارائه کننده خدمات، : تاریخ آغاز خدمات -2

قرارداد،  انفاذ آغاز روز بعد از( 96)در جریان 

، آغاز شرایط خاص قرارداد یا به تاریخ مندرج

 . مینماید

 مندرجخدمات را به تاریخ ، قراردادی: تکمیلتاریخ  2.9

مگر اینکه . ، تکمیل مینمایدشرایط خاص قرارداد

شرایط عمومی  2ماده 0ه بند در مطابقت ب دقراردا

، صورتیکه قراردادی در. فسخ گردیده باشد قرارداد

تکمیل شرایط خاص قرارداد  خدمات را به تاریخ مندرج

شرایط  9ماده  8ننماید، جریمه تآخیر مطابق به بند 

تاریخ تکمیل، تاریخ . وضع میگرددعمومی قرارداد 

 .  تکمیلی تمام فعالیت ها میباشد

تعدیل  بشمول دیل شرایط و حدود قراردادتع: تعدیل 2.4

در صورت قیمت قرارداد صرف تعدیل یا خدمات اندازه 

موجودیت موافقه کتبی طرفین قرارداد صورت گرفته 

 .میتواند

 حاالت غیر مترقبه 2.0

عبارت از ( Force Majeure)حاالت غیر مترقبه : تعریف  -9

آفات زلزله، جنگ داخلی، طوفان، سیالب، )حوادث 

که   جانبینکنترول یا شرایط خارج از  ..(.طبعی

مکلفیت های تحت این قرارداد را  توانمندی انجام

 . ناممکن یا غیر عملی سازد

عدم انجام مکلفیت ها تحت این  :قرارداد تخطی عدم  -2

ناشی از وقوع حاالت غیر مترقبه قرارداد در صورتیکه 

مشروط بر اینکه  .باشد، نقض یا قصور پنداشته نمیشود

انب متآثر شده در اسرع وقت طرف دیگری قرارداد را ج

. سازد تبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع بصورت ک

به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه  قراردادی

داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از 

مگر . نباشد را جستجو می نماید غیرمترقبهحاالت 

 .ری را صادر نموده باشداینکه اداره هدایت کتبی دیگ

میعاد  معادلمیعاد تکمیل قرارداد : تمدید میعاد  -9

وقوع حاالت غیر مترقبه که سبب عدم انجام خدمات 

 .گردیده، تمدید میگردد

پرداخت و  اخذ مستحق ارائه کننده خدمات: پرداخت ها  -4

پرداخت که بصورت مناسب و لزوم قابل مصارف اضافی 

صورت  االت غیر مترقبهدید در جریان میعاد وقوع ح

   .میباشد ،گرفته

 فسخ قرارداد 2.0
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در صورت وقوع موارد میتواند  اداره :از جانب اداره -9

ل اطالعیه در جریان حد اقل با ارساذیل ( 0)الی ( 9)

فسخ  قرارداد را قسمًا یا کالً  ،قراردادیبه  روز( 96)

 :نماید

خدمات ارائه شده و   درقص وادرصورت عدم اصالح ن (9)

روز ( 96)در جریان  قراردادیم مکلفیت های انجا

بعد از ارسال اطالعیه یا میعاد دیگری تصدیق شده 

 کتبی اداره؛

 ؛ قراردادیدرصورت افالس یا ورشکستگی   (2)

از  قراردادیروز،  (06و )در جریان حد اقل  (9)

یک قسمت عمده خدمات به سبب وقوع حاالت ارائه 

 غیر مترقبه عاجز باشد؛ یا 

در اجرا و تکمیل این  قراردادیه، به باور ادار (4)

 . مرتکب فساد و تقلب گردیده است قرارداد

اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند 

اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد 

روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل . را رعایت نمایند

 : را افاده می نمایند

یا  دادن  ،دریافت، درخواستاز ارت عب: فساد -9

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با  هب نهادپیش

 ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 . را تحت تاثیر قرار دهد( کارمندان تدارکات)

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان : تقلب -2

ان حقایق که عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمند

و  تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی

مکلفیت ها صورت  غیر مالی و یا اجتناب از انجام

 . گیرد

دو یا بیشتر داوطلبان عبارت از سازش میان : تبانی -9

و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور 

صد نامناسب به شمول تحت ابدست آوردن مق

سائرین طرح گردیده  عمالا نادرستتاثیرقراردادن 

 .باشد

تهدید و یا ضرر رسانیدن به عبارت از : اجبار -4

 کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر

داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان 

 .به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد

عبارت از تخریب، تزویر، : اخالل و موانعایجاد  -0

مان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تغییر یا کت

 .تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد

برنده ای داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  -0

فساد، مرتکب  مستقیمًا یا ازطریق نمایندهرا که 

در  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیتقلب، 

 .مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید

و ، اجبار تبانیتقلب،  ه در صورت ارتکاب فساد،دارا -7

اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ، موضوع 

 .  را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید
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اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب  -8

ماده چهل و نهم قانون ( 9)اعمال مندرج فقره 

رکات محروم می تدارکات از اشتراک در مراحل تدا

 . نماید

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است،  -1

یادداشت ها و ، حساباتزمینه تفتیش و بررسی 

 اجرای قرارداد و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر

 .فراهم نماید موظف از جانب اداره مفتشین توسط  را

بمحض فسخ قرارداد مطابق : پرداخت بمحض فسخ قرارداد -2

شرایط   2ماده  0بند  2یا جز  2ماده  2 بند 9جز 

، اداره پرداخت های ذیل را به عمومی قرارداد

 :انجام میدهد قراردادی

برای خدمات که بصورت  0حق الزحمه مطابق ماده  (9)

بخش قبل از تاریخ فسخ قرارداد انجام شده  قناعت

 .باشد

 - 3ماده 

مکلفیت های 

 قراردادی

ت را در مطابقت به مشخصا ت، خدماقراردادی :عمومیات    9.9

  و تامین مفیدیت، و جدول فعالیت ها با تالش مناسب

مسلکی و با  به شیوه ها و اجراآتمطابق بودن اقتصادی 

و تکنالوژی مناسب و کار برد  شیوه سالم مدیریت رعایت

 . ، ارائه می نمایدبه شیوه مصئون پیشرفته  و

ر وفادار در انجام این قرارداد منحیث مشاوقراردادی 

به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با 

قراردادی فرعی یا جانب سوم  منافع مشروع اداره را 

 . حمایت و تامین مینماید

 

 

 : تضاد منافع  9.2 

تنها  قراردادی: قراردادیمنع کمیشن و تخفیفات به  -9

 سایر انواعرا داشته و   0حق الزحمه مطابق ماده 

یت فعالداخت مشابه از ناحیه میشن، تخفیف، یا پرک

انجام  برایخدمات یا  های مرتبط این قرارداد یا 

. مکلفیت ها تحت این قرارداد را اخذ نمی نماید

 پرداختاز عدم اخذ هر گونه  همچنانارائه کننده 

و نماینده  توسط کارمندان، قراردادیان فرعی اضافی

 . دحاصل می نمایاطمینان  خویشمرتبط 

 :قراردادیر تدارکات پروژه ناشی از عدم اشتراک د -2

ارائه کننده توافق می نماید که در جریان اجرای 

این قرارداد یا بعد از فسخ آن خود و یا اشخاص 

مرتبط به آن و قراردادیان فرعی وی و اشخاص به 

مرتبط به آنها از اشتراک در تدارکات فراهم سازی 

شی اجناس، امور ساختمانی و خدمات به پروژه که نا

 . دنایی نماز این خدمات باشد اشتراک نم

ارائه کننده خدمات  :اجتناب از فعالیت های متضاد -9

و قراردادی های فرعی بشمول کارمندان آنها بصورت 
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توصل نمی مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های ذیل 

 :ورزند

هر فعالیت مسلکی و تجاری در جریان  (9)

رداد در قرااین با فعالیت های تحت  که قرارداد

 تضاد باشد؛ 

درجریان قرارداد، ارائه کننده خدمات و  (2)

کارمندان وی نمی توانند قراردادیان فرعی 

 را در جریان اجرای وظیفه یا در رخصتیدولتی 

برای فعالیت های تحت این قرارداد به کار 

 . گمارند

شرایط خاص  سایر فعالیت های مندرج  (9)

 بعد از فسخ این قرارداد،  قرارداد

، قراردادیان فرعی و کارمندان آنها قراردادی: رمیتمح 9.9

سال بعد از تکمیل ( 2)در جریان قرارداد یا در جریان 

م قرارداد، هرگونه معلومات اختصاصی یا معلومات محر

بدون موافقه کتبی قبلی اداره نباید را قرارداد  مرتبط

 . افشا نمایند

 قراردادیفراهم نمودن بیمه توسط  9.4

ه را با در نظرداشت موارد ذیل فراهم می بیمقراردادی 

، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگر نماید

 :تذکر رفته باشد

با پوشش  رایط تصدیق شده ادارهبیمه خطرات با ش -9

شدن فراهم  و اطمینان از شرایط خاص قراردادمندرج 

 ؛قراردادی فرعی

مبنی بر اینکه بیمه فوق اخذ و حق   شواهدارائه  -2

  .به درخواست اداره جاری پرداخت گردیده، بیمه

 .میباشد قبلی اداره تائید  نیازمند فعالیت های که 9.0 

 بخش از خدمات؛ فرعی جهت ارائه دادعقد قرار -9

ذکر ( 9)تعیین کارمند که نام های آنها در ضمیمه  -2

 ؛(و قراردادیان فرعی قراردادی کارمندان کلیدی) نشده

 و ؛کاری پالنتغییر  -9

از آن شرایط خاص قرارداد  دیگری که در فعالیت های -4

 . تذکر رفته باشد

 مکلفیت های گزارش دهی 9.0 

را به تعداد ( 2)ضمیمه و اسناد مندرج  گزارش قراردادی

 . مندرج ضمیمه تسلیم مینمایدمیعاد و در جریان 

 جریمه تآخیر  9.7 

یمه تآخیر به ، جرقراردادی: پرداخت جریمه تآخیر -1

را در خاص قرارداد  شرایط  نرخ روزانه مندرج

طرز العمل تدارکات  هشتممطابقت به حکم یکصد و 

حد اکثر رقم پولی جریمه تآخیر . پرداخت می نماید
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فیصد قیمت مجموعی قرارداد  (96)یا غیابت الی 

میباشد، هرگاه مجموع مبلغ محاسبه شده جریمه 

تآخیر یا غیابت به حد اکثر خود برسد، اداره می 

جراآت بعدی را در فسخ نموده، اتواند قرارداد را 

پرداخت جریمه تآخیر مسؤلیت .  دزمینه مرعی دار

 .های ارائه کننده خدمات را متآثر نمی سازد

در صورتیکه تاریخ تخمینی : تصحیح اضافه پرداخت -2

تکمیل بعد از پرداخت جریمه تآخیر تمدید گردد، 

تعدیل توسط قراردادی را با  اداره اضافه پرداخت

 . پرداخت بعدی را تصحیح می نماید تصدیقنامه

واقص در جریان در صورتیکه ن: عدم اجرای مجازات -3

اطالعیه از جانب اداره، تصیحیح میعاد مندرج 

را به   تآخیرنگردد، ارائه کننده خدمات جریمه 

مبلغ قابل پرداخت منحیث . اداره پرداخت می نماید

 2بند  نه تصحیح و بررسی نواقص، مندرجفیصدی هزی

شرایط خاص و  شرایط عمومی قرارداد  7ده ما

 . می باشدقرارداد 

داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت  :تضمین اجرا 9.8

روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین ( 96)

شرایط عمومی اجرای قرارداد را در مطابقت با 

صفحه که در ( تضمین بانکی)، در فورم قرارداد

ه و به اسعار که در نامه تذکر رفت معلومات داوطلبی

در  .قبولی از آن نامبرده شده است، ارائه نماید

صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب 

می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری 

اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که 

اسالمی نماینده بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری 

تضمین اجرا . افغانستان داشته باشد، فراهم نماید

روز بیشتر از تاریخ تکمیل قرارداد اعتبار ( 28)

 . دارد

 -1ماده 

کارمندان 

 قراردادی 

شایستگی ، وظیفه عناوین، جزئیات: جزئیات کارمندان 4.9

کارمندان  د اقل و میعاد پیش بینی شده گماشتنح

فهرست .  می باشددرج ( 9)در ضمیمه  قراردادیکلیدی 

و قراردادیان فرعی به  قراردادی کارمندان کلیدی

توسط ( 9)ضمیمه  در آنها و ناموظایف شمول عناوین 

  .اداره تصدیق می گردد

 تعویض کارمندان 4.2 

هیچ تغییری در کارمندان کلیدی صورت گرفته نمی   -9

. مگر اینکه به موافقه اداره باشد. تواند

قراردادی ج از کنترول درصورتیکه بنابر دالیل خار

تغییر کارمندان کلیدی ضروری باشد، تعویض صرف با 

کارمندی با شایستگی معادل یا باالتر صورت گرفته 

 . می تواند

کارمند  قراردادی، یلدالبا درخواست اداره با ذکر   -2

خود را با کارمند دیگری با شایستگی و تجارب قابل 
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 : دتعویض می نمای در موارد ذیل قبول اداره

درصورتیکه کارمند سوء رفتار جدی انجام داده  (9)

 باشد؛ 

 یا

عدم قناعت از انجام کارمند با ذکر دالیل  (2)

 . معقول

 -1ماده 

  تعهدات اداره
اداره تالش می نماید تا : معافیت هاهمکاری و  0.9

و معافیت های که از جانب حکومت  کمک هااز  قراردادی

 . فراهم میگردد، مستفید گردد

قوانین در صورت تغییر : قوانین قابل تطبیق تغییر در 0.2

که سبب افزایش یا مربوط به مالیات و محصول گمرگی 

، حق میگرددقراردادی کاهش مصرف خدمات انجام شده 

الزحمه و مصارف باز پرداخت قابل پرداخت تحت این 

افزایش یا  با موافقه طرفین قراردادیقرارداد به 

 طبق مبلغ ذکر شدهبه کاهش یافته و تعدیالت مربوط 

 . صورت میگیرد 0ماده  2بند ( 2)و ( 9)اجزا 

اداره خدمات و تسهیالت مندرج ضمیمه : خدمات و تسهیالت 0.9

 .  ، ارائه می نمایدبه قراردادیرا ( 0)

 -0ماده 

 پرداخت به

 قراردادی 

مبلغ  قراردادی پرداخت ها به :پرداخت باالمقطع 0.9

د که در بر مجموعی ثابت بوده و از قیمت قراردا

انجام مصارف در  مصارف قراردادی فرعی و سایرگیرنده 

بیشتر بوده نمی  ،می باشد( 9)خدمات مندرج ضمیمه 

، 0ماده  2حالت مندرج بند به استثنای  .تواند

 0ماده  2بند افزایش قیمت قرارداد از مبلغ مندرج 

و  2ماده  4بند  در صورت موافقه کتبی طرفین مطابق

 .  صورت میگیرد اضافی پرداخت 0ماده  9بند 

پول  واحدقیمت قابل پرداخت به : قیمت قرارداد 0.2 

 . شرایط خاص قراردادمندرج افغانی و یا سایر اسعار 

تفکیک قیمت : ارائه شده خدمات اضافیبه  پرداخت 0.9

جهت تشخیص حق الزحمه قابل ( 0)و ( 4)مجموعی ضمایم 

 4ند ب مطابق خدمات اضافی موافقه شدهبه پرداخت 

 . ارائه گردیده است 2ماده 

در مطابقت به جدول پرداخت  پرداخت :شرایط پرداخت 0.4

پیش پرداخت . صورت میگیرد شرایط خاص قرارداد مندرج

در مقابل تضمین بانکی با ( تجهیزات، مواد و اکماالت)

شرایط خاص میعاد اعتبار مندرج و مبلغ معادل 

رایط خاص شمگر اینکه در . ، ارائه میگرددقرارداد

 . طوری دیگری از آن تذکر رفته باشد قرارداد

 تعدیل قیم 0.0

در  وقوع نوسانات به اثر  می تواندتعدیل قیمت  -9

 صرف زمانی صورت میگیرد که درمصرفی  قیمت عوامل 
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 . از آن تذکر رفته باشد شرایط خاص قرارداد

 

 مزد کار  0.0

صرف در صورت دستور کتبی قبلی  برای خدمات اضافی -1

 . استفاده میگردد پروژهمدیر 

ارائه کننده خدمات تمام خدمات قابل پرداخت تحت  -2

نرخ روز کاری این ماده را در فورمه های تآئید 

هر فورمه تکمیل شده . مایدشده اداره ثبت می ن

از جانب اداره  در مطابقت  یروز کار( 2) در خالل

پرداخت . گرددمی تصدیق و امضاء  9ماده  0به بند 

امضاء شده،  مزد کار جودیت فورمه هایصرف در مو

 .صورت میگیرد

 -1ماده 

 کنترول کیفیت

 

روش و اصول بررسی خدمات غیر مشورتی به  :تشخیص نواقص 7.9

خدمات اداره، . می باشدشرایط خاص قرارداد  مندرجشکل 

غیر مشورتی انجام شده را بررسی نموده و در صورت 

این بررسی . را مطلع می سازد قراردادی موجودیت نواقص،

های قراردادی خدمات غیر مشورتی تآثیری بر مسؤلیت 

نواقص را به ور بررسی خدمات و تشخیص اداره دست. ندارد

هر قسمت خدمات غیر  قراردادی  و داده  قراردادی

بررسی   دارای نواقص است مشورتی را که به باور اداره

درج  شرایط خاص قراردادمیعاد رفع نواقص در . می نماید

 . می باشد

 نواقص و اجرای جریمه رفع  7.2

میعاد رفع  نواقص الی موجودیت نواقص، تمدید  -9

 .میگردد

در طول یه رفع نواقص را اطالعمندرج نواقص  قراردادی -2

 .می نماید رفع، اطالعیهزمان مندرج 

 نواقص را در طول زمان مندرج قراردادیدر صورتیکه  -9

ارف رفع اداره مص رفع ننماید، در اینصورتاطالعیه 

مبلغ و جریمه عدم  این قراردادی نواقص را بررسی و

را پرداخت می  9ماده  7بند  9رفع نوافص مندرج جز 

   .نماید

حل  -1ماده 

  منازعه

 :حل منازعه بطور دوستانه  8.9

اداره و قراردادی حد اکثر تالش خویشرا جهت حل  -9

منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به 

 . تفسیر آن باشد، انجام میدهندقرارداد یا 

 :مرجع حل و فصل منازعات  8.2

حل منازعه یا  روز جانبین در( 28)در خالل هرگاه  -2

، به نتیجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسطاختالفات 

شرایط خاص موضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج 

  .ارجاع میگردد قرارداد

  :و فصلعلی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل   8.9

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد  -9
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ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری موافقه 

 ؛ ونمایند

پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را تمام  اداره -2

 .پرداخت می نماید
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 شرایط خاص قرارداد  1قسمت 

 

مواد شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 قرارداد شرایط عمومی تعدیالت و متمم مواد

 9بند  9جز 

  9ماده 

 . می باشد{درج گردد حکمنام } حکم

 9بند  0جز 

 9ماده 
 افغانی/       مبلغ :قیمت قرارداد

 9بند  7جز 

 9ماده 

 دافغانستان بانک: اداره

 9بند  1جز 

 9ماده 

 :اسعار خارجی

 9بند 14 جز 

 9ماده 

 :عضو

بند  90جز 

 9ماده  9

 : قراردادی

ماده  2بند 

9 
نافذ  قانون عامه تدارکات و سایر قوانین: قانون نافذ

 اسالمی افغانستان یجمهور

ماده  9بند 

9 

 .پشتو/یکی از زبان های رسمی کشور دری: زبان قرارداد

ماده  4بند 

9 
 :آدرس هر دو جانب قرار ذیل میباشد

 دافغانستان بانک :نام اداره

 قابل توجه

 ر عمومی قرارداد هادیم "صافی"نجیب هللا : شخص ارتباطی

منزل سوم،آمریت عمومی تدارکات دافغانستان بانک، ابن : آدرس

 سیناوات کابل افغانستان

 کابل: شهر

 6190113333: تلیفون

 najib.safi@dab.gov.af: ایمیل آدرس

 

 :قراردادی

، درج صورت ضرورت و نام مکمل شخص در وظیفه}: قابل توجه

 {گردد
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مواد شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 قرارداد شرایط عمومی تعدیالت و متمم مواد

 {درج گردد

 {ر درج گرددنام ناحیه یا شه}: شهر

 {درج گردد شماره تلیفون}: تلیفون

 {ه فکس درج گرددشمار}: فکس هشمار

 {درج گردد ایمیل آدرس}: ایمیل آدرس

ماده  0بند 

9  

 نماینده های با صالحیت

 دافغانستان بانک: اداره

 ، آمر عمومی تدارکات"اکبری"ذبیح هللا : تباطیشخص ار

منزل سوم،آمریت عمومی تدارکات دافغانستان بانک، ابن : آدرس

 سیناوات کابل افغانستان

 کابل: شهر

 744014030 (0)93+: تلیفون

 zabih.akbari@dab.gov.af :ایمیل آدرس

 

می  {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت 

 . باشد

 : قراردادی

می { نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت 

  .باشد

ماده  9بند 

2  

بعداز امضاء قرارداد و نامه آغاز : قرارداد تاریخ انفاذ

 کار

 2بند  2جز 

  2ماده 

بعداز یک هفته تست توسط آمریت عمومی : تاریخ آغاز خدمات

 تکنالوژی معلوماتی دافغانستان بانک

ماده  9بند 

2  

  قرارداد یک سال بعداز امضای: قرارداد تاریخ تخمینی تکمیل

 2بند  9جز 

 2ماده 
در جریان میعاد قرارداد حسب ضرورت اداره قرارداد 

 .قابل تمدید میباشد

ماده  4بند 

9 
 :موارد ذیل را شامل میگردد خطرات و پوشش بیمه

 وسایط نقلیه شخص سوم -9

 مسؤلیت شخص سوم  -2

 . کارمندانخساره  ه و جبرانمسؤلیت ادار -9

 مسؤلیت مسلکی  -4
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مواد شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 قرارداد شرایط عمومی تعدیالت و متمم مواد

 جایداد ها زیان یا خساره به تجهیزات و  -0

 .قابل تطبیق نمیباشد

 0بند  4جز 

 9ماده 

 .قابل اجراء نمی باشد :عبارت اند از فعالیت هایسایر 

 7بند  9جز 

  9ماده 

 :قرار ذیل میباشد جریمه تآخیر :جریمه تآخیرفیصدی 

روز و  2روز، فیس خدمات  1بودن فعالیت  (Down)در مقابل قطع

بودن خدمات، فیس نصف همان روز قابل ( Slow)در صورت آهسته 

 .وضع از پرداخت میباشد

 7بند  9جز 

 9ماده 

در صورتیکه نواقص در  :ی رفع نواقصجریمه عدم اجرا فیصدی

جریان معیاد مندرج اطالعیه از جانب اداره، تصحیح نگردد، 

 2ت جریمه تآخیر را به اداره مطابق بند ارائه کننده خدما

 .قابل تطبیق نمیباشد .پرداخت مینماید 1ماده 

  

ماده  8بند 

9 

روز بعداز  16داوطلب برنده مکلف است در خالل    :تضمین اجراء

دریافت نامه قبولی آفر تضمین اجراء بانکی را در فورم 

ارائه  قبولی نامبرده شدهنامه تضمین بانکی به اسعار که در 

 .نماید

فیصد مجموع قرارداد  16تضمین اجراء  :مقدار تضمین اجراء

 .میباشد

ماده  9بند  

0   
 :اری و معافیت ارائه شده به قراردادیهمک

بمنظور مستفید شدن  فهرست همکاری ها و تسهیالت اداره}

قابل تطبیق  {از معافیت های حکومت درج گردد قراردادی

 .نمیباشد

ماده  2بند 

0 

  واحد پول افغانی: بلغ قابل پرداختم

ماده  4بند 

0 

  :شرایط پرداخت -9

در به اساس خدمات ارایه شده بشکل ماهوار  پرداخت ها 

با درنظرداشت تصدیق توسط و ذیل  مراحل مندرجمطابقت با 

با و بخش  قناعتخدمات را طورقراردادی، فرمایش دهنده که 

، جام داده استان مندرج قرارداد رعایت شاخص های اجرائی

  .  شدخواهد  اجرا

از دریافت انوایس و اسناد مربوط بعد روز  26پرداخت در خالل 

روز صورت  40و پرداخت نهایی در خالل   0ماده  4مندرج بند 

 .میگیرد

 .قابل تطبیق نیست: تعدیل قیم قرارداد  0بند  9جز 
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مواد شرایط 

عمومی 

 قرارداد

 قرارداد شرایط عمومی تعدیالت و متمم مواد

 0ماده 

ماده  9بند 

7  

 :اره قرار ذیل می باشداصول و روش ها بررسی خدمات توسط اد

  کمتر از یک ساعت: میعاد رفع نواقص

فیصد میباشد که  2تامینات قابل کسر از پرداخت های شرکت 

بعداز ختم تطبیق قرارداد و اجراء کامل پرداخت ها دوباره 

 .به شرکت قابل بازگشت میباشد

ماده  2بند 

8  

 .شدمی با{مرجع حل وفصل منازعات افغانستان درج گردد} حکم

 .حسب قانون نافذ محاکم مرجع حل و فصل تعیین میگردد
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و نقشه ها خدمات غیر مشورتیمشخصات  -قسمت هشتم  

 

 { ت و اوصاف خدمات که باید ارائه گردد باید درج گرددحصوالم}
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 فورمه های قرارداد -ت نهمقسم

 

 عنوان فورم      شماره فورم 

 

 نامه قبولی آفر  هفورم    15/ت غیر مشورتیفورم خدما

 تضمین بانکی: تضمین اجرا هفورم    10/فورم خدمات غیر مشورتی

 فورمه موافقه قرارداد     10/فورم خدمات غیر مشورتی

تضمین : فورمه تضمین پیش پرداخت    10/فورم خدمات غیر مشورتی

 بانکی  
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نامه قبولی آفر
5

 

 15/ورتیفورم خدمات غیر مش

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

 {این نامه را درج نمایید

 {نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}: از

 {آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}: آدرس

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

 {ده را درج نماییدآدرس داوطلب برن} :آدرس

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم 

اطالع داده میشود که  هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن

 شما {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}مؤرخ  ارائه شده آفر

قطعی مجموعی  به قیمت، {سیدنام پروژه یا قرارداد را بنوی} تدارکبرای 

طوریکه درمطابقت با  ،{مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید} مبلغ

شده  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،  دستورالعمل برای داوطلبان

 .است گردیده قبول این اداره توسطاست 

روز تقویمی از تاریخ صدور ( 96)لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده 

امه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و این ن

مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای 

قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به 

اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون 

معلومات مزید در . ارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بودتد

 :جدول ذیل درج می باشد

قرارداد / نام و مشخصات خلص تدارکات}: قرارداد/ مشخصات تدارکات

 {را درج نمایید

 {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید} :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

رارداد را به ارقام و حروف قیمت مجموعی ق}: قیمت مجموعی قرارداد

 {درج نمایید

نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که }: نوعیت تضمین اجرای قرارداد

 {در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید

مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به }: مقدار تضمین اجرای قرارداد

 {ارقام و حروف درج نمایید

 {.قد قرارداد را بنویسیدتاریخ و ساعت ع}: زمان عقد قرارداد

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

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد 

 .ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید

                                                 
5
حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم ( 9)طبق فقره   

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

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

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

 . منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود
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 :نام و تخلص

  :وظیفه

6و تاریخ امضاء
 

 اجراء تضمین

 10/فورم خدمات غیر مشورتی

واست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود به اساس درخ}

 {ارائه شده خانه پری می نماید

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}: انکاسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} :شمارۀ تضمین اجراء

منبعد که ، {درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 

قرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد " ارائه کننده خدمات"بنام 

را که منبعد بنام قرارداد  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گردد

توضیح مختصر اجناس و } اکمال ا اداره محترم شما بمنظور یاد می شود ب

 . عقد می نماید {ضمنی درج گرددخدمات 

عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز 

 . می باشدالزم 

تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که  را{ گردد مبلغ به حروف و ارقام درج}

نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه 

  .دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم

اعتبار دارد و هر نوع  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

ضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر تقاضا برای پرداخت مطابق این ت

 . بانک تسلیم داده شود

اطاق تجارت بین المللی، به  780تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 .آن میباشد( الف) 26ماده  2استثنای فقرۀ 

 

 {ددرج گردکننده  و ارائهبا صالحیت بانک  نماینده  ، نام و وظیفهامضا}

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6

موده است، امضا ن، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  

 .منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد این نامه .شود
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 قرارداد فورمه

 10/م خدمات غیر مشورتیفور

 }در صفحه رسمی اداره ارائه گردد}

نام و }میان  {سال، ماه و روز درج گردد}این موافقتنامه به تاریخ 

عقد {نام و آدرس قراردادی درج گردد}و  {آدرس اداره درج گردد

مدار  {تاریخ درج گردد}این قرارداد الی تاریخ . گردیده است

 . اعتبار می باشد

رصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، د: یادداشت

این موافقتنامه به تاریخ : "متن فوق بشکل ذیل تغییر مینماید

نام و آدرس شرکت مشترک }میان شرکت های مشترک  {تاریخ درج گردد}

که بصورت جداگانه و پیوسته  در ارائه خدمات تحت این  ،{درج گردد

 ."است عقد گردیده قرارداد مسؤل اند،

 :این در حالیست که

اداره از ارائه کننده خدمات خدمات مشخص که در شرایط عمومی  -9

قرارداد از آن تذکر رفته و منبعد بنام خدمات یاد میگردد را 

 . مطالبه می نماید

ارائه کننده خدمات تصدیق مینماید که دارای مهارت مسلکی،  -2

مطابق  کارمندان، و منابع تخنیکی بوده و از ارائه خدمات

قیمت قرارداد }شرایط مندرج قرارداد، در مقابل قیمت قرارداد 

 موافقه دارد؛ {به حروف و ارقام درج گردد

اداره از موجودیت بودجه کافی تخصیص شده و قابل دسترس جهت  -9

راه اندازی پروسه تدارکاتی مصارف پروژه جهت پرداخت واجد 

 . شرایط تحت این قرارداد را تضمین مینماید

 :فقه جوانب قرارداد به شکل ذیل میباشدموا

اسناد ذیل شامل قرارداد بوده و ترتیب ارجحیت آنها قرار ذیل  .9

 :میباشد

 نامه قبولی آفر  -9

 آفر ارائه کننده خدمات  -2

 شرایط خاص قرارداد  -9

 مشخصات تخنیکی  -4

 جدول فعالیت های قیمت دار -0

درصورت عدم استفاده هر ضمیمه، در مقابل : یادداشت}ضمایم  -0

 {درج گردد" قابل تطبیق نیست"وان هر ضمیمهعن

 تشریح خدمات :  (9)ضمیمه 

 جدول پرداخت  ها: ( 2)ضمیمه 

 کارمندان کلیدی و قراردادی های فرعی : ( 9) ضمیمه

 تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی : ( 4)ضمیمه 
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 خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد( : 0)ضمیمه 

های متقابل اداره و ارائه کننده خدمات در  حقوق و مکلفیت .2

 :قرارداد ذکر میگردد، مخصوصاً 

ارائه کننده خدمات، خدمات را در مطابقت به شرایط قرارداد  -9

 فراهم می نماید؛ و 

اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرایط قرارداد به ارائه  -2

 . کننده خدمات، انجام میدهد

د به تاریخ ذکر شده فوق، طور ذیل این موافقتنامه قراردا اقرار به

 :صورت میگردد

 {نام اداره درج گردد} از جانب اداره

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت 

 

 {نام ارائه  کننده خدمات درج گردد}از جانب ارائه کننده خدمات 

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت 

ورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، درص: یادداشت}

 :تمامی شرکا بشکل ذیل امضا نمایند

 {نام شریک درج گردد}شریک 

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت

 {نام شریک درج گردد}شریک 

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت

 

 {خانه پری گردد} شدامضا، مهر، و تسلیم داده 

 

 {امضا توسط نماینده با صالحیت اداره}  :      امضای اداره

 {امضا توسط نماینده با صالحیت قراردادی} : امضای قراردادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موقعیت ضرورت شهری  06( Microwave E1)تهیه و تامین خدمات اتصال مایکرویف 

با نمبر ارتباطی  حانگه های و نمایندگی های والیات دافغانستان بانک  
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 تضمین بانکی: تضمین پیش پرداخت

 10/فورم خدمات غیر مشورتی

 

نمود به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق ره}

 {ارائه شده خانه پری می نماید

  {نام و آدرس بانک درج گردد} :بانک
 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع

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

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

و  نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

یاد می " قراردادی"منبعد بنام  که، {درج گردد رائه کننده خدماتآدرس ا

 روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره شود، قرارداد 

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما  {درج گردد

خدمات غیر  توضیح مختصرنام قرارداد و } خدمات غیر مشورتی ارائه بمنظور

 . عقد نماید{مشورتی درج گردد

پیش پرداخت در عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

 .  پیش پرداخت صورت میگیردتضمین مقابل 

مبلغ }تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  ،به درخواست قراردادی

ا که بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شم را{ به حروف و ارقام درج گردد

نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر 

  .از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم

اطاق تجارت بین المللی، به  780تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 .آن میباشد( الف) 26ماده  2استثنای فقرۀ 

 {نام بانک درج گردد}: نام بانک 

 {آدرس بانک درج گردد}: آدرس بانک

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 {بانک مهر}

 

 

 

 


