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  دستورالعمل براي داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

 ساحه -1ماده 
  داوطلبی

جدول 5قسمت ضمنی مندرج اجناسوخدمات به منظور تدارکشرطنامه رااین دارها 1.1
ام و ناین داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نمبرتشخیصیه،. نامصادر مینمایدنیازمندیها

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفحدرنمبر تشخیصیه هربخش 
 :شرطنامه این در
مانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریري به معنی "کتبی"اصطالح  -1

 می باشد؛وسط طرف مقابل تیهمراه با اسناد دریافت
 ع به عوض مفرد بکار برده می شود؛جمع و جمدر صورت لزوم مفرد به عوض  -2
  به معنی روز تقویمی می باشد. "روز" -3

 وتعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی براي تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه-2ماده 
به  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبراي تادیات  تعهد شده رااز وجوه مالی  یقسمت

 اختصاص ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو.گیردبه کار می گردیده استصادر منظور آن
کمک  از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت هاي و تصدي هاي دولتی، داده شده براي ادارات

 ها و قرضه هاي که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد.
فساد و  -3ماده 
 تقلب

احل اصول عالی اخالقی را در مر فرعی مکلف است اردادي و قراردادياداره، داوطلب، قر 3.1
یل ی مفاهم ذمایند. روي این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن را داوطلبی و اجراي قرارداد

 را افاده می نمایند:
صورت مستقیم یا  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت،درخواستاز : عبارت فساد -1

 ردهاي جانب دیگرغیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارک
 .را تحت تاثیر قرار دهد) (کارمندان تدارکات

نظور مارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به : تقلب -2
یا  اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و

 اجتناب از اجراي مکلفیت ها صورت گیرد.
ندان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمعبارت از سازش میان : تبانی -3

صد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقاداره که به منظور 
 نادرستاعمالسائرین طرح گردیده باشد.

داد و تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارعبارت از : اجبار -4
ا غیر ان به صورت مستقیم یسایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنیا 

 مستقیم می باشد.
ات تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارعبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط نادرست در پروسه تدارکات
 مستقیماً یا ازطریق نمایندهکه اي را برنده طلب داوي قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2
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وانعدر مراحل داوطلبی گردیده است ماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیفساد، تقلب، مرتکب 
 نماید.می لغو 

توسط در مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلباداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3
 ارجاع می نماید.، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ند ادارهکارم

نهم  ) ماده چهل و1فقره (در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادي را داوطلب اداره  3.4
 .نمایدقانون تدارکات از اشتراك در مراحل تدارکات محروم می 

، حساباتداوطلب، قراردادي و قراردادي فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5
ف موظ توسط مفتشین را یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفرواجراي قرارداد

  از جانب ادارهفراهم نماید.
- 4ماده 

  واجد شرایطداوطلب
 

محدودیت هاي  رعایتبا  هرکشوري را تابعیتمیتوانند شرکاي وي داوطلب و  4.1
داوطلب، قراردادي و در صورت که د. نداشته باش معلومات داوطلبی هحصفمندرج

شور کبوده و یا مطابق قوانین همان یک کشور در ثبت  ساکن، تبعه و یا ،قراردادي فرعی
 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد.فعالیت نماید

جهت انجام خدمات  ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2
گماشته  کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادطرح، مشخصات، وسایر  همشورتی براي تهی

یا  بیشتر ازیک آفررا درعین  ارتباط داشتهوشده درحال حاضریا درگذشته 
این  13مگراینکه آفرهاي بدیل طبق ماده باشد ( ارائه نمودهتدارکاتی مراحل

ب داوطلتضاد منافع،  وقوعدر صورت تضاد منافع واقع می گردد. )مجاز باشددستورالعمل
 پنداشته می شود. فاقد اهلیت

ید. عقد نمامحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3
 قابلویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت  بان محروم شدهلست داوطل

 دریافت می باشد. 

 .تضاد منافع نداشته باشند که می باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط  4.4

قابل قبول اداره  به شکل کهمکلف است شواهد و مدارك تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 4.5
ات تدارکطرزالعمل ) حکم چهل و پنجم 3، در غیر آن طبق هدایت فقره (باشد ارایه نماید.

 اجراات صورت می گیرد. 

و اجناس -5ماده 
واجد خدمات ضمنی 

 شرایط

می تواند از هر کشور مطابق س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجناتولید منبع 5.1
 باشد. صفحه معلومات داوطلبیمشخصات ذکر شده در 

 تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام، ،اشیا مادهشاملدر این اصطالح اجناس  5.2
به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و  هتاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی مربوط

  مراقبت ابتدائی می گردد. 
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 پروسس شده وو  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطالح من 5.3
 شد. با ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی  طییا در نتیجه ساخت، پروسس و یا

 شرطنامه محتویاتب.  

 بخش-6ماده 
 هاي شرطنامه

هاي ذیل می باشد.  قسمتبوده و در برگیرنده 3و  2، 1هاي  بخشاین شرطنامه حاوي  6.1
 .می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د8تمام ضمایم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل هاي داوطلبی :1بخش
 دستورالعمل براي داوطلبان  :1قسمت 
 معلومات داوطلبی هصفح:2قسمت 
 ارزیابی و اهلیت هايمعیار  :3 قسمت

 فورمه هاي داوطلبی  :4قسمت 
 نیازمندیها: 2بخش 

 نیازمندیهاجدول  :5قسمت 
 قرارداد:3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 
 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 
 هاي قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

فحه صطوري که در  ويده تقیماً از اداره و یا نماینمس و ضمایم آندر صورتیکه شرطنامه  6.3
در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشدذکر شده، معلومات داوطلبی

 شرطنامه و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. 

 داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4
 رد منتج بهشرطنامه مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در بررسی نماید.

 آفرشده میتواند.

توضیح  -7ماده 
 شرطنامه

ه ماس بتبصورت کتبی با  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1
 اینکه مطالبه متذکره حدمطالبه نماید، مشروط بر صفحه معلومات داوطلبیآدرس مندرج 

آفرها به  میعاد تسلیمیختم قبل از ) روز در داوطلبی مقید 4در داوطلبی باز و (روز ) 10(اقل
وز کاري ر) 2کاري در داوطلبی باز و () روز 3اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت (

ه مام داوطلبانیک. نقل این توضیح به تتهیه نماید توضیح کتبی را بدر داوطلبی مقید 
 شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد.
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 مسی ا کمح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحادارهباالثر توهرگاه  7.2
 جراآت می نماید.این دستورالعمال 24 هماد 2و بند تدارکات طرزالعمل

ب د، از داوطلمیتوان دارهاپیرامون مندرجات شرطنامه، االتوبه سجواب به منظورتوضیح و 7.3
معلومات  هصفحدر مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاریخ ووقت  هبراي اشتراك در جلس

 دعوت نماید. داوطلبی

قل داشته باشد، آنرا بصورت تحریري حد ا صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4
 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. اري برگز) روز قبل از تاریخ 3(

 باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5
نموده  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه) روز به تمام 5(حد اکثر تهیه شده بعد از جلسه درمدت 

 میگردد.ارسالاند، 

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

تعدیل -8ماده 
 شرطنامه ها

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

 ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه راصادر ایم ضم 8.2
 دریافت نموده اند ارسال میگردد. 

 ر، طیجهت تهیه آف داوطلبان براي وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3
 د نماید.تمدیدستورالعملاین  24 هماد 2 بنددر مطابقت با یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 
 داوطلبی

شت اداره بدون در نظر داتمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1
 .نداردلیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچینتیجه مراحل تدارکات

یده مشخص گرد صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1 بان آفرز - 10ماده 
دیگر  سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان هاياسناد حمایوي و د. درترتیب میگ

 مطالبه لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده رادر صورت اداره می تواند ،ارایه میگردد
 می گردد.استناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، ضیحتوجهتنماید. 

اسناد  -11ماده 
 شامل آفر

 :می باشدشامل آفر اسناد ذیل 11.1
 قیمتدرمطابقت با هاي و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛این  15و  14، 12 مواد
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این  21درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2
 ؛ دستور العمل

 ؛دستورالعملاین 22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3
 ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4
آن درمطابقت با  ضمنی اجناسو خدمات واجد شرایطتثبیت منشااسناد و مدارك  -5

 ؛دستورالعملاین  17 ماده
 18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات تثبیتمطابقت  اسناد ومدارك -6

 دستورالعمل؛این   30و 
این  19طبق ماده داوطلب جهت اجراي قرارداد اهلیتتثبیت اسناد ومدارك  -7

 ؛  قبولی آفر صورتیدردستورالعمل 
 ) و11فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع شماره ( -8
 .معلومات داوطلبی هصفحدر سایر اسناد مطالبه شده -9

 هفورم - 12ماده 
 تسلیمی آفر و جدول

 قیمت هاي 

نه بدون کدام تغییر خا  )فورمه هاي داوطلبی ( 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1
 ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر ويشخص بپري گردیده و  توسط 

 رد میگردد.

آن را به صورت مناسب  ضمنی قیمت براي اجناس و خدمات هاي جدولباید داوطلب  12.2
 ترتیب)فورمه هاي داوطلبی( 4قسمت موجود درطبق اصل آن با استفاده از فورمه هاي 

(رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت) مهر و امضا شخص با صالحیت از دو بع
 نماید.تسلیم

آفرهاي  -13ماده 
 بدیل

 از معلومات داوطلبی صفحهقبول خواهد بود که در  ی قابلصرف در صورتآفرهاي بدیل  13.1
 قبولی آن تذکر رفته باشد.

قیم  -14ه ماد
 آفر و تخفیفات

 قیمتهاي تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 14.1
 د.باید درمطابقت با شرایط ذیل باش

 د. ارایه گردبه صورت جداگانه  قیمت  هاي در جدول واقالم بخش ها تمام قیمت ها براي  14.2

ت ،  قیمتخفیفات پیشکش شده بعد از اجرايقیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3
 .  می باشدمجموعی آفر 

 و روش اجراي آنرا در فورم تسلیمی هرگونه تخفیف بدون قید وشرط مکلف است  داوطلب 14.4
ابل در غیر آن پیشنهاد تخفیف قنماید.  پیشنهادو جدول قیمت خویش) 3(فورم شماره آفر 

  قبول نخواهد بود. 
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 وسایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج درتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5
اطاق بین المللی  همنتشر )Incotermsتجارت ( جدید شرایط بین المللی ویرایش

  تذکر رفته است، می باشد. معلومات داوطلبی هصفحطوریکه در پاریس، تجارت

گر منمی باشد.  تغییردر جریان اجراي قرارداد، قابل قیمت هاي ارایه شده توسط داوطلب  14.6
ر ییر غیطوري دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغ معلومات داوطلبی صفحهاینکه در 

فحه صمیگردد. درصورتیکه مطابق  رددستورالعملاین  30ماده جوابگو دانسته شده و مطابق 
ت ا قیماشد، آفر ارایه شده بمعلومات داوطلبی تعدیل قیم در جریان اجراي قرارداد مجاز ب

 رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته می شود.  ثابت

کات در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدار را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7
ر داقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدتمام بخش ها و تقسیم نماید. قیمت ها براي 

حکم و چهل و ) 1فقره ( 2 جزصورت عدم ارائه قیمت براي تمام اقالم شامل هر بخش 
ي صورتیکه آفر هاداوطلب  می تواند در میباشد.  قابل تطبیقهشتم طرزالعمل تدارکات 

 زابیشتر قرارداد تخفیف مشروط براي عقد ،  گشائی شوند تمام بخش ها در عین زمان باز
 را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی

 صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 15.1 اسعار آفر-15ماده 
 طوري دیگر تذکر رفته باشد. معلومات داوطلبی

اسناد -16ماده 
اهلیت  تثبیت

 داوطلب

 هرمباید فوداوطلب دستورالعمل،این  4 مادهدرمطابقت با واجد شرایط بودنتتثبیبه منظور 16.1
ه و نماید. درصورت عدم ارایرا خانه پري )داوطلبیه هاي فورم (4قسمتمندرجتسلیمی آفر 

 پنداشته نمیشود.یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط 

اسناد -17ماده 
واجد  ثبوت

شرایط بودن 
اجناس وخدمات 

 ضمنی

 اظهار نامه بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1
می )فورمه هاي داوطلبی( 4قسمت شاملجدول هاي قیمت  که شاملور منشآ تولید کش

 د.نمایخانه پري دستورالعمل این  5درمطابقت با ماده را باشد، 

 اسناد–18ماده 
تثبیت تطابق اجناس 

 و خدمات ضمنی آن

و  شرطنامهمشخصات مندرج اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1
 مدارك مستند را مبنی برتطابق آفرخویش ضم، داوطلب باید معیارهاي مربوط آن

ه یارا)نیازمندي ها جدول( 5قسمت مندرجبا مشخصات تخنیکی ومعیارات اجناس 
 نمایند.

، نوشته جاتمیتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ك مدار 18.2
نقشه جات و اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر 
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آن  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  و مشخصات تخمینی آن و نشان دهندهقلم 
در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند 

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

 و سایرمنابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3
 هصفحوم اجناس درجریان مدت مشخص درمداکارآیی مناسب و ملزومات براي 

 تهیه نماید.رامعلومات داوطلبی

 كکتال وعالیم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برايهاي تعیین شده  معیار 18.4
ه و صرفبمنظور شرح نیازمندي بودکه در جدول نیازمندیها درج گردیده، ها توسط اداره

ناس اج داوطلب می تواندارایه سایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. 
 را در صورتی کهمعیارهاي کیفی، عالیم تجارتی و شماره هاي کتالگ مطابق با سایر
 هانیازمندیمندرج جدول بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره منديجوابگوي نیاز

 نماید.   ارایهاشد را ب

اسناد -19ماده 
اهلیت  ثبوت

 داوطلب

ا در براي اداره ب قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجراي قرارداد درصورت تثبیت  مدارك  19.1
 نظر داشت حاالت ذیل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  - 1
هاي  فورمه( 4قسمت تذکر رفته باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

 اجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط درکه نشان دهنده داوطلبی )
 ارایه نماید؛  را دمی افغانستان باشجمهوري اسال

داوطلب کهدر جمهوري اسالمی افغانستان  ،داوطلبیمعلومات  هصفحدر صورت تذکر در  - 2
ز د و مجهتوانمن با وي صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد فعالیت تجارتی نداشته و 

ر انجام مکلفیت هاي عرضه پرزه جاتطوري که د به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و را 
 به اداره معرفی نماید؛، شرایط قرارداد تذکر رفته

بر  را)ارزیابی و اهلیتهاي معیار( 3قسمت شرایطاهلیت مندرجاز هریکباید داوطلب  - 3
 آورده نماید.

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترك ) JVشرکت مشترك (در صورت که داوطلب  19.2
  مکلف به رعایت موارد زیر می باشد: 

  مشترك باشد؛ رکايشیک از براي هر اهلیت آفر شامل معلومات  -1
 امضا شده باشد؛مهر و آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  -2

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

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و  -4
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 پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

 رداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛اجراي قرا -5

  .نقل موافقتنامه شرکت مشترك که توسط شرکا امضا گردیده است -6
یصد و ) ف25، هر شریک باید حد اقل (داوطلبانبراي مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3

 ارقام اهلیت هر) فیصد معیار هاي اهلیت را تکمیل نماید. 40شریک اصلی حد اقل (
) 100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ( شریک شرکت مشترك باهم جمع می گردد

رك عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشتفیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.
وسط داوطلب در نظر می گردد. تجربه و منابع قراردادي فرعی در تکمیل معیار ها ت

 .گرفته نمی شود

یعاد م -20ماده 
 اعتبار آفرها

ر دید. این مدت درج می نمامعلومات داوطلبی هصفحرا در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1
باشد.  بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها ) روز90از ( کمترنمی تواند داوطلبی هاي ملی 

 شده، آفر هاي با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته
 تواند. روز بوده نمی 120از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر در داوطلبی بید.رد میگرد

البه کتبی مططور از داوطلبآنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2
 ت مشابهتضمین آفر نیز براي مدمیعاد اعتبار نماید. در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، 

ر د .نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نمایدتمدید میگردد. داوطلب 
 وي ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید  صورت رد درخواست

 گردد. مستردمی

 تهیه منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1 آفر تضمین-21ماده 
 ردد.د میگآفر بدون تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، ر نماید.

پول  به واحدمشخص گردیده و می تواند  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار 21.2
 افغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

یه هر کشور واجد شرایط ته مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر - 2
خارج از جمهوري اسالمی افغانستان تضمین آفر  هر گاه نهاد صادر کننده نماید.

نهاد مالی مشابه در داخل جمهوري اسالمی افغانستان موقعیت داشته باشد، باید 
 نماید.  تضمین آفر را  ضمانت اجراي 

قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم هاي  - 3
ه و یا فورمه هاي دیگري که قبل از تسلیمی آفر توسط ادار )فورمه هاي داوطلبی(4

 ، ترتیب گردد. منظور گردیده باشد
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ه ببا درخواست کتبی اداره ،  این دستورالعمل 21 هماد 5بند هدایت در صورت تطبیق - 4
 باشد.  پرداختاسرع وقت  قابل 

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

) 28(حد اقل ،لدستورالعماین  20 هماد 2بند مطابقت با میعاد اعتبار تضمین آفر در - 6
 .ز میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشدر ایشتبروز 

ین ا 21) ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ( 21.3
امه ندستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر هاي که توام با تضمین آفر یا اظهار 

  د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشتضمین آفر مطابق بند فوق الذکر 

ن ای 43هداوطلب برنده طبق مادعقد قرارداد با از بعد موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4
 .مسترد میگردد به آناندستورالعمل

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

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

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

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

 داوطلب برنده؛توسط فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  - 4

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

 ایدفر یا اظهار نامه تضمین آفر ب، تضمین آباشد JV)( مشترك شرکت داوطلبکه در صورت  21.6
بنام داوطلب مشترك باشد. درصورت که داوطلب مشترك قانونآ ایجاد نگردیده باشد، 

 4 قسمتشاملداوطلب مشترك موافقت نامه ایجاد تضمین آفر بنام تمامی شرکاي شامل
 ترتیب گردد.   )داوطلبی ه هايفورم(

 آفرالزم نباشد، و تضمینمعلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

ه ماد 2انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب - 1
 این دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 20

شود؛ امضاي قرارداد ن حاضر به دستورالعمل این 42ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه - 2
 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین 43هرا درمطابقت با ماد اجراء تضمینیا 

غیر واجد شرایط ، معلومات داوطلبی هصفحمدت مندرج را براي  متذکره میتواند داوطلب حکومت
 معلومات داوطلبی هصفحدرمشروط بر اینکه نماید.اعالم براي عقد قرارداد با همان اداره 
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 ازآنتذکر رفته باشد.  

این  11 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1 امضاء آفر -22ماده 
آفر با  نماید. بر عالوه کاپی هايعالمه گذاري  "اصل"کلمۀ ترتیب و با عالمه دستورالعمل 

 تسلیم گردد. معلومات داوطلبی هصفحشده وبه تعداد مندرج  عالمه گذاري "کاپی"کلمۀ 
 .درصورت موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

اینده نمباید تایپ گردد و یا با رنگ پاك ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی هاي  22.2
 قانونی داوطلب امضاء گردد. 

وسط هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که ت 22.3
 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نشخصیکه آفررا امضا نموده 

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

تسلیمی،  -23ماده 
 مت گذاريو عال مهر
 آفر

آفر  یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصاًداوطلب می تواند آفر خویش را  23.1
 ، امکان پذیر می باشد.معلومات داوطلبی صفحهدر ها در صورت تذکرآن 

به ا رآن کاپی هربا ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهاي خود را داوطلب - 1
 شده باشد، دهدستورالعمل اجازه دااین  13 هآفرهاي بدیل، درصورتیکه طبق ماد شمول

بنویسند. "کاپی"و  "اصل" کلمۀو باالي آنها  سربسته گذاشته هدر پاکت هاي جداگان
ر اجراآت دمتباقی در داخل یک پاکت گذاشته شوند. هاي آفرحاوي اصل و کاپی پاکت ها 
 ه صورت میگیرد.ماداین  3و  2 هاي بند روشنی 

 ارسال میگردند. ت داوطلبیمعلوما هصفحطرز ارسال مندرج  طبق آفر هاي الکترونیکی - 2

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

 ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب - 1

 باشد؛ 24 ماده 1تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  - 2

و هر نوع  1ماده  1نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوي - 3
 باشد.  معلومات داوطلبی هصفحتوضیحات اضافی مندرج 

 1 مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند هشدارحاوي  - 4
 باشد.  27ماده 
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 و مفقود شدن محتویات تعویض/ ولئعدم مهر و عالمت گذاري الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3
 بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود. 

میعاد –24ماده 
 هاتسلیمی آفر

 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 24.1

ها را  میعاد تسلیمی آفر،  8لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2
د میعادر طول مکلفیت هاي  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامتمدید نماید. در اینصورت  

 . ادامه می یابدتسلیمی تمدید شده 

آفر –25ماده 
 هاي ناوقت

 رسیده

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

 -26ماده 
، تعویض انصراف

 هاو تعدیل آفر

توسط  سال اطالعیه کتبی کهمی تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب  26.1
شد، با صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود با نماینده

هاي  آفراطالعیه کتبی توام با آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. 
 وده و این اطالعیه باید:ب تعدیل شدهتعویض، انصراف یا 

ارسال گردیده، بر عالوه پاکت هاي این دستورالعمل 23و  22در مطابقت با مواد  -1
 نشانی شده باشد. "تعدیل"یا  "تعویض"، "انصراف"مربوط نیز با کلمات 

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

 . از آفر توسط داوطلب، آفر وي بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد در صورت انصراف 26.2

ها و  میان ضرب االجل تسلیمی آفر در فاصله زمانیآفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3
 د شدهتمدیختم میعاد اعتبار آفر  طوري که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 واند. صورت گرفته نمی تآفر اعتبار 

ات معلوم در صفحهزمان که  ده را در محضر عام در محل، تاریخواداره آفر هاي دریافت ش 27.1 آفر گشایی–27ماده 
اص خش ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید یداوطلب

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط آفر گشایی
 

 "انصراف" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهرییس هیئت آفر گش در مجلس آفر گشایی، 27.2
انصراف خویش را تسلیم نموده  اطالعیهنشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها 

اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ را  اند، 
گردد. انصراف از آفر ها صرف در باشد، باز مینارائه شده صالحیت نامه توام با  "انصراف"

است. موجودیت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز  صورت
اي که با کلمۀ صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر ه

با کلمۀ  باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده نشانی شده "تعویض"
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صالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی  توام با "تعویض"
موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. 
صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. بعداً آفر هاي که با کلمۀ 

تعدیل آفر ها صرف ویات آن به تفصیل خوانده می شود. نشانی شده، باز و محت "تعدیل"
در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز 
است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. آفر هاي باز شده شامل مرحله 

 ارزیابی آفر ها میگردند. 
 

ر و آف هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف 27.3
ره هاي بدیل، موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که ادا

جلسه مناسب بداند قرائت می نماید. آفر هاي بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 
، گردد در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی اشندداوطلبی قرائت گردیده ب

 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1مگر اینکه مطابق بند 

ه هیئت آفر گشایی، فورم هاي معیاري آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلس 27.4
پ با دقت چسونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئو بمنظور مص مذکور خانه پري، امضاء

 شفاف (اسکاشتیپ) می نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 زیابی ارو ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1  محرمیت-28ماده 
داد  قرار الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء عطاء قرارداداهلیت داوطلبان و پیشنهاد ابعدی

 افشاء گردد. نبایدمحرم بوده، 

الی و مارزیابی ، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2
 منجر به بعدي اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطاي قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی ، مقایسه

 رد آفروي میگردد.

قاضاي تعقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب  زمانآفر گشایی الی ، از28هماد 2علی الرغم بند  28.3
تبی آن داوطلبی داشته باشد، باید به صورت ک مراحل را درهرمورد مربوط به ادارهتماس با 

 را انجام دهد. 

ارزیابی  - 29ماده 
 ابتدایی 

یل راه ذابتدایی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد اداره ارزیابی   29.1
 اندازي می نماید:

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ - 1
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صفحه معلومات تضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و براي مدت مندرج  - 2
 قابل اعتبار است؛ داوطلبی

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

 آفر به صورت درست مهر و امضاء گردیده است؛ - 4

 آفر براي حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ - 5

  آفر با سایر شرایط کلیدي شرطنامه منطبق می باشد.

  فوق آفر رد میگردد.  29ماده  1در صورت عدم رعایت بند  29.2
توضیح آفر –30ماده 

 ها
 طلب نیزمطالبه نماید. توضیح داوتوضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

مت ، ماهیت، و قیصورت گرفته و نمیتواند در محتوا بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست،
 حتوضی هر نوعآفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوي را قبول نماید. 

 ارایه شده بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.

جوابگویی -31ماده 
 آفرها

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

یارات، با معمطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2
داشته فتادگی زمانی عمده پنانحراف، استثناء و از قلم اشرایط و مشخصات شرطنامه باشد. 

 د که:می شو

 س و خدمات تحت قراردادکارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالي حدود، کیفیت ثیر تا - 1
 د؛داشته باش

این  بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت هاي داو طلب تحت ناسازگاري - 2
 ؛نمایددود مح بر خالف شرطنامه  قرار داد را

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

ت، انحرافا و بعداً با اصالحرد گردیده نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3
 یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد.  استثنات

عدم –32 ماده
و  انطباق، اشتباهات،

 از قلم افتادگی

، مد ه نباشدرا که عمد آفردر عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر، 32.1
 نظر نمی گیرد.

معلومات  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2
غیر عمده مطالبه نماید. به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی ضروري یا سندي را 

در صورت  تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.
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 عدم ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

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

، قیمت فی واحد مد نظر واحد با قیمت مجموعی در صورت عدم توافق قیمت فی -1
ح یبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظرگرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت  اعشاري درقیمت فی واحد المهکدام ع
 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد

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

و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف  مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3
ابی مداراعتبار خواهد بود، مگراینکه مبلغ ذکرشده به حروف مربوط به اشتباه حس

) فوق 2) و (1باشد، که درینصورت مبلغ به ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزاي (
 مداراعتبار خواهد بود.

 و تضمینقبول نکند، آفروي رد  محاسبوي آفر خویش را اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4
 1 بند ) 2جزء (مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر وي غیر قابل استرداد دانسته شده آفر

 اجرا می گردد.  21ماده

–33ماده 
ارزیابی 
  تخنیکی

 

عیارات و تمام مآن با تثناي بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها آفراداره  33.1
 شرایط مشخص در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید.

اتبا افانحر  یایریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان این دستورالعمل 18هماد مطابقاداره  33.2
 بررسی،جنبه هاي تخنیکی آفر را شرطنامه)نیازمندیهاجدول  ( 5قسمت شرایطمندرجتمام 

 می نماید. 

تبدیل  - 34ماده 
 به اسعارواحد

ف سعار مختلاباید تمام قیمت هاي ذکرشده به  اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 34.1
بهنرخ فروش اسعار در روز معلومات داوطلبی هصفحدرآفررا به واحد پولی مشخص در 

  ، تبدیل می نماید.معلومات داوطلبی صفحهمندرج 
- 35ماده 
 داخلیحترجی

 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  35.1

ده این ما و معیار هاي مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  36.1 مالی ارزیابی  36ماده 
 ارزیابی میگردند.

 مد نظر می گیرد:آفر ها موارد ذیل را در جریان ارزیابی  اداره 36.2

تذکر رفته و  معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش هایاارزیابی براي اقالم انجام  -1
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 ارایه گردیده؛  14هرمطابقت با ماددکه  قیمت آفر
 ؛31هماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2
 ؛14مادة  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3
 معلومات داوطلبی هصفحمندرجناشی از تطبیق معیار هاي ارزیابی، قیمت تعدیل -4
 تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات.تعدیل در اثر  -5

 مد نظر نمی گیرد:اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر،  36.3

ر بر اجناسیکه دتوسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1
 جمهوري اسالمی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

ج بر اجناسیکه در خارهر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2
اعطاء  سط داوطلب در صورتتوباشد از جمهوري اسالمی افغانستان تولید شده 

 قرارداد؛
 در صورت تذکر دربراي تعدیل قیمت درجریان اجراي قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 آفر.

خصات، ،  فکتور هاي مربوط به مش14ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 36.4
. اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود معیار هاي تداركشرایط و  کارایی،

یان بباید به مبلغ پولی عوامل در نظر گرفته شده براي تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات 
 باشد.  36ماده 3ند فکتور ها، روش ها و معیارات باید مطابق بگردد. 

، داوطلبان می توانند براي یک یا چند معلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  36.5
یشتر بخویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را براي  قیمت بخش

با نازلترین کیب بخش ها تر تشخیص براياز یک داوطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی 
 مشخص می گردد. تذکر رفته )معیارات ارزیابی و اهلیت( 3قسمت در قیمت که 

 مذاکره اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان 36.6
 انجام مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. نماید. 

ه کرا لیت هاي گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف36.7
 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفتهاز آن در شرطنامه 

مقایسۀ  - 37ماده 
 آفرها

ات و مشخص اداره  آفر داراي نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط 37.1
 تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

37.2 
درصورتیکهآفرداراینازلترینقیمتارزیابیشده،پسازارزیابیتخنیکیودرصورتلزومارزیابیمفصلجواب

. گوتشخیصگردد،هیئتارزیابیمیتواندپروسهارزیابیراختم،گزارشخویشرابهآمراعطاءارائهنماید
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 يبعد ،جوابگوتشخیصنگردد،هیئتارزیابی،آفرشده یابیارز درصورتیکهآفرداراینازلترینقیمت
 یقرار م یکیودرصورتلزومارزیابیمفصلتخن یابیشده را مورد ارز یابیازلتر ارزن یمتق يدارا

 دهد.

ارزیابی -38ماده 
 بعدي داوطلب

 برنده

خش بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجراي رضایت ب اداره می تواند 38.1
  برنده، ارزیابی بعدي را راه اندازي نماید. داوطلبقرارداد توسط 

 

صورت  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدي به اساس مدارك مستند ارایه شده  38.2
 میگیرد. 

 عقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن ودن نتیجه ارزیابی بعدي، پیش شرطمثبت ب 38.3
فر را باآ و اداره ارزیابی بعدي مشابهگردیده  آفر جوابگو شدنجه ارزیابی، منتج به غیر ینت

  نازلترین قیمتانجام می دهد.  بعدي داراي 
 

 ادارهحق  -39ماده 
براي قبولی یا رد یک 

 یا تمام آفرها

در  اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده 39.1
 براي رداد وارد گردیده باشد، وجوه مالیمشخصات تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرا

شد و تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارك (اسناد) سازش میان داوطلبان وجود داشته با
 اید.طلبان فسخ نمداویا جهت تآمین منافع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط –40ماده 
 اعطاء

وده و ایه نمراار قیمتارزیابی شده ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 40.1
 نماید.می اعطاء داشته باشد،  اجراي رضایت بخش قرارداد راتوانایی 

حق –41ماده 
در تعدیل مقدار 
زمان اعطاي 

 قرارداد

 5مت قسآن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطاي قرارداد اداره می تواند 41.1
از فیصدي  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده )جدول نیازمندیها(

ی فهیچگونه تغییر در قیمت در برگیرنده  تجاوز ننموده وداوطلبی معلومات صفحهمندرج 
 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد. واحد و دیگر معیار

اعطاي –42ماده 
 قرارداد

ات اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطاي قرارداد و یا رسیدگی به اعتراض 42.1
بولی داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه ق

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت میآفر را به داوطلب برنده ارسال 
طلب آفر به داو یتدارکات ملی باشد، بعد از منظوري این کمیسیون، نامه قبولکمیسیون 

  برنده ارسال می شود.
 



  دافغانستان بانک یخدمات عموم تیکارمندان ضرورت امر یو تدارك آب معدن هیته اسم پروژه : 
   DAB/1401/NCB/G01شماره داوطلبی : 

 

17 
 

تضمین  -43ماده 
 اجراء

نامه قبولی آفر، ) روز بعد ازدریافت 10مدت (خالل درداوطلب برنده مکلف است،  43.1
 که اتضمین اجر مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،تضمین اجراي قرارداد را در مطاب

  می باشد، ارایه نماید. )قرارداد ه هايفورم( 8قسمت شامل 

 وارسال تضمین اجراي فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر  عدم 43.2
داره امی گردد. در اینصورت  آفرعدم استرداد تضمین آفر و یا اجراي اظهار نامه تضین 

ندي توانم وا نازلترین قیمت را ارایه داشته، ب ه آفر جوابگوبعدي ک داوطلبقرارداد را به 
  اجراي رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید. 

امضاي -44ماده 
 قرارداد

خذ ااداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از  44.1
وطلب دا داوطلب برنده ارسال می نماید.به در طی میعاد اعتبار آفر منظوري آمر اعطاء 

داره به اامضا نموده و  بعد از دریافت ) روز10ت (برنده مکلف است، قرارداد را در مد
 تسلیم نماید. 

 اطالع -45ماده 
داوطلبان غیر به 

 برنده

را از  ، داوطلبان غیرموفقدریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 45.1
 میناتعقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تض

  نماید.می را مسترد آنان آفر 
ا ذکر همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را ب 45.2

قراردادي، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده مشخصات تدارکات، مشخصات اداره و 
ت در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکا تدارکات چهل و دوم قانون

  ملی تجویز می نماید، نشر می کند.
 باقانون تدارکات، نسخه امضا شده قرارداد را  42 ةاداره مکلف است طبق ماد 45.3

مشخصات اداره و  ،يقرارداد نفعیذ تیمالکمشخصات تدارکات  فورم اظهار معلومات 
 تیاسقرارداد در وب  يبعداز امضا یمی) روز تقو30( یقرارداد را ال متیو ق يقرارداد

 دد،گریم یمعرف یتدارکات مل ةکه توسط ادار ییها تیوب سا ریسا اییتدارکات مل ةادار
 .دینشر نما

حق –46ماده
  شکایت داوطلب

تواند  هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می 46.1
 داريکمیته بررسی ااعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 ارسال نماید.

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  46.2
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  معلومات داوطلبی حهصف  دوم:قسمت 

مل براي دستورالعدر داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط معلومات داوطلبی هصفحتکمیل براي ها  رهنموددر صورت نیاز 
 بشکل ایتالیکترتیب گردیده است. داوطلبان 

 یاتعمومالف.  

دستورالعمل  1ه ماد
 براي داوطلبان

 می باشد.د افغانستان بانکفرمایش دهنده 

ی تهیه و تدارك آب معدنی کارمندان ضرورت امریت خدمات عموم شماره این داوطلبی نام و
 DAB/1401/NCB/G04 دافغانستان بانک

 میباشد فی واحدداد رقرابه اساس 

  .حصص میباشد یکشامل از: عبارتند این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 
ی ریت عمومز آمطی درخواستی رسمی شرطنامه را ا نوت: از تمام شرکت هاي محترم تقاضا بعمل میآید تا

 وانک بتدارکات اخذ نماید درصورتیکه شرکت هاي متذکره شرطنامه را از سایت هاي دفغانستان 
 یق ایمیلز طرتدارکات ملی دریافت می نمایند مکلف اند معلومات خویش را طی درخواستی کتبی و یا ا

ند اي عالقمهرکت شت تغیرات/تعدیالت در شرطنامه به موقع با نزد دافغانستان بانک ثبت نماید تا درصور
 در پروسه شریک ساخته شود. در غیر آن منجر به رد آفر میگردد.

دستورالعمل  4.1 هماد
  براي داوطلبان

  داوطلبان از کشورهاي ذیل واجد شرایط نمی باشند:
 "قابل تطبیق نیست"

دستورالعمل  4.3 هماد
 براي داوطلبان

هاي محروم شده از اشتراك در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می  لست شرکت
  باشد:

www.npa.gov.af  

  5.1مادة 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 ازکشورهاي ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 "قابل تطبیق نیست"

 شرطنامهمندرجات ب.  

دستورالعمل  6.3مادة 
 براي داوطلبان

 شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

 وات کابل افغانستانپشتونستان  –مریت تدارکات د افغانستان بانک آ

  0093-703598534شماره تماس : 
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  dab.gov.afsaeed.abdulhayee@ایمیل آدرس:

 7.1مادة  
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه آدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 
  :دگرد

و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه آدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 
  :دگرد

  وات کابل افغانستانپشتونستان  –مریت تدارکات د افغانستان بانک آ
  اجناس مدیریت

  "سعید" عبدالحی
020 21 03940 

Email: ihsanullah.ihsan@dab.gov.af/abdulhayee.saeed@dab.gov.af  
دستورالعمل  7.3مادة 

 براي داوطلبان
  م نمی باشدالزجلسه قبل از داوطلبی :

 آفرها هتهیج.  

 10.1 ماده
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 ارایه گردد.دري)هاي رسمی کشور( پشتو/  آفر به زبان

 11.1ه ماد
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  ه نماید:یداوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارا
 مضاء،اسناد ثبوت اهلیت، تصفیه حسابات مالیاتی، تعهدنامه اکاپی جواز فعالیت با اعتبار

 شده مبنی براینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحالل
االثر یت بقرار ندارد، تعهد نامه مبنی بر نداشتن تضاد منافع و تعهد نامه مبنی بر عدم محکوم

  اشتراك در داوطلبی. تخلف در تجارت در خالل دوسال قبل از 
رض غتمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهاي داده شده در شرطنامه 

د معلومات داوطلب باید بصورت درست و مکمل خانه پري شود و تعهد نامه ي داده شده بای
  توسط رئیس، معاون و یا نماینده با صالحیت امضا و مهر گردد. 

داوطلب مکلف است، جدول قیمت هاي ارائه شده در آفر خویش و فورم معلوماتی اهلیت 
اسکاشتپ (داوطلب را پس از مهرو امضاء داوطلب بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

 .نماید)
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 13.1 ماده
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  ارائه آفر هاي بدیل مجاز نمی باشد.

 14.5 هماد
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 می باشد.Incoterms(, 2010 DDPویرایش شرایط تجارت بین المللی (

) 1( 14.6 ماده
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  : محل مقصدمحل مقصد: 
  مطابق جدول تحویلی

 14.5 ماده
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

  : محل مقصد مقصد نهایی
 مطابق جدول تحویلی

 14.6 ماده
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 ."نیست" قیمت هاي ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل

 15.1 ماده
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

مربوط مصارف جمهوري اسالمی افغانستان قیمت آفررا که است به واحد پولی مکلفداوطلب 
 همان پول  میباشد، نرخ بدهد.به صورت گیرنده 

 میباشد.افغانی  اسعار ویا واحد پول 

 18.3 ماده
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

  .شرایط و مشخصات در ج شدهمطابق :مدت کارآیی اجناس
 

 19.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  الزم نمی باشد: اجازه نامه تولید کننده
 

ماده 
دستورالعمل 19.1

براي داوطلبان

 نمی باشدالزم خدمات بعد از فروش،

 20.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 می باشد.}روز90( - {نودمدت اعتبار آفر 
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 21.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  است. تضمین آفر  الزم
ده و تضمین آفر صادرشده توسط یکی از  بانک هاي معتبر, که راجستر شده در د افغانستان بانک بو

 که مندرجات و مشخصات شرطنامه در ان ه ویا هر ان فورمشرطنام 5مطابق محتویات فورم شماره 
وم یمیعاد تضمین بانکی آغاز از ارائه گردد.  باشد ذکر گردیده و قابل قبول اداره تدارکاتی

 .روز اعتبار داشته باشد 118آفرگشایی باید حد اقل 

 21.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  است. تضمین آفر  الزم
  چهل هزارو پنجصد افغانی 40,500مبلغ :مقدار تضمین آفر قرار ذیل است:

و د ته میشوویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرف(افغانی) مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی 
 میباشد. )پول نقد/نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ( تضمین نامه بانکی

رد فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده موتضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع 
رائه ا پول نقد /تضمین آفر بشکل ضمانت بانکیشد.پول نقد قابل قبول نمی با قبول شناخته نمیشود.

  .  گردد.
 21.7هماد

دستورالعمل براي 
 داوطلبان

 قابل تطبیق نیست.

 22.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نیست.

 آفرهاتسلیمی و گشایش د.  

 23.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

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

 23.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

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

 23.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  باشند: ذیل  اضافییم تشخیصیه عال حاوي هاي داخلی و بیرونی بایدپاکت 
 تهیه و تدارك آب معدنی کارمندان ضرورت امریت خدمات عمومی اسم پروژه : اسم پروژه:

 دافغانستان بانک
  DAB/1401/NCB/G04شماره دواطلبی:



  دافغانستان بانک یخدمات عموم تیکارمندان ضرورت امر یو تدارك آب معدن هیته اسم پروژه : 
   DAB/1401/NCB/G01شماره داوطلبی : 

 

22 
 

 افغانستان - وات ،کابلشتونستان پ -مریت تدارکات د افغانستان بانکآ :وجهت

 24.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد 
 مریت عمومی تدارکاتآتوجه: 

 افغانستان- ابلوات ،کپشتونستان  -د افغانستان بانک: آدرس: 

 مدیریت اجناس –تدارکات عمومی مریت آ–سوممنزل  اطاق:  همنزل وشمار

 کابلشهر: 

 مورخ شنبه سه از ظهر روز قبل 00:10ساعتاالجل براي تسلیمی آفرها: ضرب 
 .میباشد 28/04/1140

فر ها ید آنوت: آفر ارایه شده را با حضور داشت نماینده این آمریت  بعد از خانه پري فورم رس
 در صندوق مربوطه قبل از ساعت تعین شده فوق گذاشته شود.

 27.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  محل ذیل صورت میگیرد: آفرها در بازگشایی
 د افغانستان بانک آمریت عمومی تدارکاتآدرس: 

  سومتعمیر خدماتمنزل  منزل و شمارة اتاق:
 28/04/1140تاریخ: 

 ظهر به وقت کابل صورت خواهد گرفت. از قبل00:10وقت:

وق فآدرس تذکر داده شده گشایش آفر ها همزمان در عین روز بعد از اخذ آفر ها در محل و 
 صورت میگیرد.

ا نوت :درصورتیکه تاریخ مشخص شده براي تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، آفر ه
در روز بعدي کاري در همان ساعت از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی صورت 

  میگیرد.

  27.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

دستورالعمل براي  23 هماد 1صورت الکترونیکی طبق بند  درصورتیکه ارائه آفر به
 .قابل تطبیق نیستهاي مشخص گشایش آفرها مجاز باشد،روشداوطلبان

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

 35.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 .ندشومیبه واحد پولی افغانی تبدیل ارائه شده به واحد هاي پولی مختلف، آفرهاي 

 است. د افغانستان بانکبادله تمنبع نرخ 

 یوم آفرگشائی:تاریخ تبادله اسعار
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 36.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.ترجیحات داخلی 

 37.5ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 میگردد.اجرا به اساس قانون تدارکات عامه ارزیابی براي:

 37.3ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

رت تذکر رفته،صو)ارزیابی و اهلیت راتمعیا ( 3قسمت درات ذیل که معیاربه اساس تعدیالت 
 می گیرد:

 }تخیر{: سلیمیانحراف درجدول ت -1

 }نخیر{:انحراف درجدول پرداخت -2

 } نخیر: {، و خدماتی الزامی، پرزه جات اضافهتعویض اجزاي عمدمصارف  -3

ر جمهوري فر دارایه شده آ پرزه جات وخدمات بعد ازفروش تجهیزاتموجودیت  -4
 }نخیراسالمی افغانستان{

 }نخیر{تجهیزات عمر استفاده  درجریانپیشبینی شده عملیاتی و مراقبت  مصارف -5

 }نخیر{شده؛ کارآیی و مولدیت ارائه  -6

 الزم نیست}{ -7

 14.2ماده
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

مات تهیه و تدارك آب معدنی کارمندان ضرورت امریت خد اسم پروژه : براي باید داوطلبان 
 قیمت ارائه نمایند. قلم  هر DAB/1401/NCB/G04عمومی دافغانستان بانک

 اعطاي قراردادو.  

 42.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 فیصد است.  15عبارت است از  مقدار فی قلم که زیاد می گرددحد اکثرفیصدي 

 فیصد است. 15عبارت است از  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفیصدي 

 47.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 شکایات طورذیل ارائه خواهند شد به: 

  بانک افغانستان  د آمریت عمومی تدارکاتتوجه: 
کابل وات پشتونستان  –د افغانستان بانکتعمیر خدمات، دفتر مرکزي منزل سوم آدرس : 

  کابل -افغانستان
ات در صورت عدم قناعت از جانب مرجع فرمایش دهنده، داوطلبان میتوانند به اداره تدارک

  ملی در آدرس ذیل شکایات خویش را کتباً درج نمایند.
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  اداره تدارکات ملی   -ریاست پالیسی تدارکات توجه:
، ریاست پالیسی  ملیاداره تدارکات ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوري،  آدرس: 

 تدارکات 

 ل چهارم شماره اتاق:  منز -منزل

 شهر:  ناحیه دوم، شهر کابل

 

 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

ص و تشخی که اداره در ارزیابی آفر هادر توضیح معیاراترا  دستورالعمل براي داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معیارات
می ه قرار نسایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفادمد نظر می گیرد تکمیل می نماید.  داراي اهلیتداوطلب 

  گیرد.
  

  }اختصاص داده شده به مراحل تدارکات را درج شرطنامه مربوط نمایداداره مکلف است، معیار هاي{
  

  فهرست عناوین 
 دستورالعمل براي داوطلبان) 35هماد 1ترجیح داخلی (بند  . 1

 دستورالعمل براي داوطلبان) 36هماد 3بند  4(جزء  اضافیاتمعیار . 2

 )دستورالعمل براي داوطلبان 36هماد 5(بند  چندگانهقرارداد هاي  . 3

  دستورالعمل براي داوطلبان) 38هماد 2(بند  بعديارزیابی  شرایط . 4
 

  داوطلبان) براي دستورالعمل 36 هماد 1 (بند ترجیح داخلی . 1
 ندي آفرو درجه بترجیح داخلی  اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می نماید. تطبیق 

  ها طور ذیل صورت می گیرد:
 گروب بندي آفر ها:     -1

ه ه نمودارائ  که اجناس ساخت جمهوري اسالمی افغانستان راآفر هاي   آفر هاي گروپ (الف) :     )1
ته یصد قیمت مجموعی آفر کاس) ف25این گروپ گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه (اند، شامل 

  ؛دمی شون
مقیم  داوطلب خارجیداخلی و  داوطلبآفر هاي گروپ (ب): آفر هاي ارائه شده توسط      )2

ه بمقیم در مقایسه به داوطلب خارجی غیر افغانستان شامل این گروپ گردیده و قیمت آن آفر ها 
  ؛دیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شون) ف10اندازه (



  دافغانستان بانک یخدمات عموم تیکارمندان ضرورت امر یو تدارك آب معدن هیته اسم پروژه : 
   DAB/1401/NCB/G01شماره داوطلبی : 

 

25 
 

متعلق  که مالکیت واسهام ان داوطلب داخلی زنارائه شده توسط آفر هاي گروپ (ج): آفر های     )3
دیده و نیز متشکل از زنان باشد شامل این گروپ گر آنکارکنان  فیصد )50( زنان بوده و حد اقل به

 ) فیصد5به اندازه (خلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان در مقایسه با داوطلب داقیمت آن 
  ؛دنقیمت آفر کاسته می شو

 Joint) داوطلب خارجی که شرکاي داخلی ارائه شدهاز جانبآفرهایافرهاي گروپ (د)      )4
Venture) شامل این گروپ گردیده وقیمت ، دارد ویا متعهد به داشتن قراردادي فرعی داخلی میباشد
  .دنکاسته میشو آفرقیمت   فیصد /)5به اندازه (ه سایر داوطلبان خارجی آندر مقایس

 :مقایسه آفر ها -2

، قیم آفر هاي مستفید شونده را به میزان فیصدي با نظر داشت میزان ترجیح داخلیاداره  -1
نظر را در مقایسه با سایر آفر ها مد  ترجیح داخلی نسبت به قیم اصلی آفرکاسته و این قیمت

 می گیرد.

 

 اضافیرات معیا . 2

  قابل تطبیق نمی باشد
  

 قابل تطبیق نیستدستورالعمل براي داوطلبان) 36ماده 5(بندچندگانهقرارداد هاي .3

راي رارداد بآفرهاي داراي نازلترین قیمت راارائه نموده (یک قترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یکاداره
 نماید.اعطا می ، را بر آورده نماید 4 هفقرمندرج ارزیابی بعدي  رهايآفر) و با معیاهر

 :مکلف استاداره

راي دستورالعمل ب 14ه ماد 7فی قلم طوریکه دربند  کمیتو  بخشفیصدي اقالم فی  یکهئو قراردادها بخش هاصرف  -1
 نماید.شده است ارزیابی داوطلبان مشخص 

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشداراي نازلترین قیمت براي هرارزیابی شده  آفر ) 1(
  آن طوریکه درآفر داوطلب پیشنهاد شده است. يو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شده ) 2(

 

 داوطلبان) براي دستورالعمل 38هماد 2(بند بعدي ارزیابی  معیارات.  4

ارزیابی  واندمی تاداره  داوطلبان،دستورالعمل براي 37ه ماد 1آفرداراي نازلترین قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از
 راه اندازي کند.شده دستورالعمل براي داوطلبان، صرف بااستفاده از شرایط مشخص  38ه بعدي آفررا طبق ماد

  شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند: شرایطیکه
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با  ساند کهرانکی ویا هر سندي معتبر بانکی به اثبات با ارایه صورت حساب هاي بتوانایی مالی: داوطلب باید  -1
 :مندرج ذیل مطابقت داشته باشندموارد 

روز  ار آن ازذریعه استیتمنت بانکی ارائه نموده که تاریخ اعتب به قرار ذیلداوطلب  حد اقل توانایی مالی . 1
 اعالن الی آفر گشائی باشد.

  افغانی. سه صدو سی وهفت هزارو پنجصد 337,500 مبلغ:به 

  

فیت نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرتجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادي را که  -2
م قانون طرزالعمل تدارکات و ماده هشت 5مطابق به حکم نمبر داشته باشند ارائه نماید:را  مندرج ذیل تخنیکی 

 الزم نمیباشد.تدارکات معیار تجربه کاري مشابه براي امور اجناس متذکره 

به  ال اخیر س 10طیقرارداد مشابه را ) دو/حد اقل(یکارائه اسناد به اثبات رسانند که تجربه اجراي  اداوطلبان باید ب -3
تجربه کاري  طرزالعمل تدارکات و ماده هشتم قانون تدارکات معیار 5مطابق به حکم نمبر .ارزش قرار ذیل ارایه نماید
 متذکره الزم نمیباشد.مشابه براي امور اجناس 
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  قسمت چهارم: فورمه هاي داوطلبی -4

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه هاي داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 )JV(مشترك  شرکتشریک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

  فورمه تسلیمی آفر    03فورمه اجناس/
  اسالمی افغانستان ساخته شده اند اجناس وارداتی کهدر بیرون از جمهوريجدول قیمت براي  04فورمه اجناس/

 ازجمهوري اسالمی افغانستان ساخته شده اندکه دربیرون ای وارد شده قبالً جدول قیمت براي اجناس 05اجناس/فورمه 

 شده اندجدول قیمت براي اجناسیکه درجمهوریاسالمی افغانستان ساخته 06اجناس/فورمه 

 ضمنی خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده   10اجناس/فورمه 

 نفعیذ تیفورم اظهار معلومات مالک    11فورمه اجناس /
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 معلومات داوطلب هفورم

  01اجناس/فورمه 
 }DAB/1401/NCB/G04{ داوطلبی:شماره 

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

 }و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار{حاتصف

  عمومی داوطلب لومات.  مع1
 } درج گردد داوطلب قانونینام {داوطلب:  قانونینام   1.1

نام قانونی هر شریک مشترك درج {شریک شرکت مشترك:  هر قانونینام درصورت شرکت هاي مشترك   1.2
 }گردد

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

 }درج گرددسال راجسترداوطلب {سال راجستر داوطلب:   1.4

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

  داوطلب باصالحیت ه معلومات درمورد نمایند  1.6
  }نام نماینده باصالحیت درج گردد{: نام

  }صالحیت درج گرددآدرس نماینده با{آدرس: 
  }ن/فکس نماینده باصالحیت درج گرددشماره تلیفو{شماره تلیفون/فکس: 

  }آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیل{ایمیل آدرس: 
  

  امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

  }درج گرددداوطلب  نمبرتشخیصیه مالیه{:  )TIN (داوطلب دهی مالیهتشخیصیهشماره   1.7
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 کاپی هاي اصلی اسنادذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه هاي مربوط را نشانی نمائید:  1.8

 4ه ماد 2وبند  1بند مطابقت بهاین فورمه در  1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء  
 دستورالعمل براي داوطلبان؛

درمطابقت سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت هاي مشترك درصورتشرکت هاي مشترك ،  
 ؛دستورالعمل براي داوطلبان4ه ماد 1با بند 

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

ت در صور[دستورالعمل براي داوطلبان  11مادة  8بند طبق  ذینفع تیو مالک رهیمد ئتیاز ه یستیل 
ت معلوما فورماظهاررا با استفاده از  ذینفع تیدر مورد مالک یاطالعات اضاف دیبا داوطلب مؤفق،  ازین

 .]نمایدارائه مالکیت ذینفع 

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

  
 .  معلومات درمورد اهلیت داوطلب2

تعداد {: پنج سال اخیر داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد هاي تعداد    2.1
 }درج گرددحروف و ارقام  قرارداد ها

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

 }درج گردد به حروف وارقام مبلغ{: دارایی هاي نقدي در دسترس  2.3

اریخ تجزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با {اکمال عمده اجناس مشابه در جریان پنج سال گذشته:    2.4
  } تخمینی تحویلی و اکمال تعهد شده را لست گردد

 مالی داوطلب.  معلومات 3

ناد ه با اسهمرا سایر معلومات بانکی یاتفتیش ضرر یا راپورهاي و مفاد حساب بیالنس شیت یاراپورهاي مالی یا   3.1
 تیبلست مندرجات ذیل را تر{. دارایی نقدي در دسترسنمایانگر موجودیت که  ازاینها ا ترکیبی یمربوط 

 }داده کاپی هاي آن را ضمیمه کنید
  معلومات بانک هائیکه اداره براي تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:  3.2

  }ه با صالحیت درج گرددنام نمایند{نام: 
  }ه با صالحیت درج گرددآدرس نمایند{آدرس: 

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

 }درج گردد باصالحیت هایمیل آدرس نمایند{ایمیل آدرس: 
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  كمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم
 02اجناس/ هفورم

ید نبا شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  درتکمیل نمودن فورمه در یتدارکات هاین یادداشت صرف جهت کمک به ادار
 گردد. شرطنامه صادرشدهشامل 

واد مدر صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق  معلوماتیکه
  }، استفاده شوددستورالعمل براي داوطلبانمرتبط به 

 }DAB/1401/NCB/G04 { داوطلبی:شماره 

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

 }و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار{حاتصف
 

  .  معلومات عمومی شرکت هاي مشترك1
 }درج گردد نام قانونی داوطلب{نام قانونی داوطلب:   1.1

 }درج گرددنام شریک شرکت هاي مشترك {مشترك:  داوطلبیکانام شر  1.2

 }، درج گردداست کشوریکه درآن شرکت هاي مشترك راجستر شده{مشترك:  یداوطلباکشرراجستر  1.3

 }درج گرددشرکت هاي مشترك  هر  سال راجسترشریک{مشترك: یداوطلباکشرهر سال راجستر   1.4

آدرس شریک شرکت هاي {مشترك درکشوریکه راجستر شده است:  یداوطلباکشر هرآدرس قانونی   1.5
 }ه، درج گرددمشترك را درکشوریکهراجستر شد

 باصالحیت شرکت هاي مشترك همعلومات نمایند  1.6
 }درج گردد باصالحیت هنام نمایند{نام: 

  }درج گردد باصالحیت هآدرس نمایند{آدرس: 
 }درج گرددباصالحیت هشماره هاي تلیفون و فکس نمایند{شماره هاي تلیفون وفکس: 

  }درج گرددایمیل آدرس {ایمیل آدرس: 
  

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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 ید}ئمیباشند {بکس هاي اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نماذیل ضمیمه کاپی هاي اصلی اسناد   1.7

 2 و 1بند هاي پاراگراف هاي فوق، درمطابقت با  1.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه 
 . دستوراالعمل براي داوطلبان  4ماده 

الیت مالی و سند که نشان دهنده فعاستقاللیت اوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی ددرصورتیکه  
 .داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد

در [دستورالعمل براي داوطلبان  11مادة  8بند طبق  ذینفع تیو مالک رهیمد ئتیاز ه یستیل 
 عضايبراي هر یک از ارا  ذینفع تیدر مورد مالک یاطالعات اضاف دیبا داوطلب مؤفق، ازیصورت ن

 .]نمایدارائه فورماظهار معلومات مالکیت ذینفع با استفاده از (JV)مشترك 
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  تسلیمی آفر هفورم
  03اجناس/ه فورم
 اما درتکمیل فورمه دروقت تهیه شرطنامه میباشد، یتدارکاته این یادداشت صرف براي معلومات، جهت کمک به ادار

 .گرددصادرشده شامل  هنباید در شرطنام

به مقاصد تشخیص اهلیت وواجد شرایط بودن داوطلب طوریکه  ذیلصفحات داوطلبان دراین معلومات باید توسط 
  مورد استفاده قرارگیرد. دولتهیه شده است درج دستورالعمل براي داوطلبانه مربوطواد درم

 }DAB/1401/NCB/G04 { داوطلبی:شماره 

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

 }تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحهه شمار{حاتصف
  

  }درج گردداداره  نام مکمل{به:
 

  ه:اینک یمئامضا نموده ایم، اظهارمینمااین فورمه  مایان که درزیر
دور شماره و تاریخ ص{شمول ضمیمه شماره:هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  . 1

 نداریم؛ }درج گردد لزوم ضمیمه را درصورت

 ناس و خدماتنیازمندیهاي اججدول مندرج درمطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  . 2
 م؛ئیاکمال مینما }ضمنی درج گرددیک توضیح مختصر درمورد اجناس و خدمات {راضمنی 

ه قیمت مجموعی آفر ب{عبارت استاز: ذیل قیمت مجموعی آفرما به استثناي هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در . 3
 ؛}درج گردد مختلف و اسعارهاي مربوطه الغحروف وارقام، بیانگرمب

 :درصورتیکه آفرماقبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود: پیشنهاد شده تخفیفات . 4

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

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

 هافرجل تسلیمی آسراز تاریخ  ضرب اال ،رالعمل براي داوطلباندستو20ماده  1 فرمابراي میعاد مشخص در بندآ . 5
باالي آن  اراعتب اعتبارداشته و درهرزمان قبل از ختم تاریخ العمل براي داوطلباندستور24ماده  2درمطابقت با بند

  قابل قبول بوده میتواند؛ما الزامی و 
و  اوطلباندستورالعمل براي د44ه اجراءرا درمطابقت با ماد تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  . 6

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجراي ، بخاطرادمومی قراردشرایط ع 18 هماد
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ت ملی{ایطقرارداد،داراي تابعیتکشورهاي واجد شر از گان براي هربخشه فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمولما . 7
شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت هاي مشترك باشد، و ملیت هریک ملیت شرکاي داوطلب را بشمول 

 می باشیم.}گردد درجتهیه کننده گان فرعی و  انقراردادی

 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل براي داوطلبان4ه ماد 2بند ق مطاب، ما . 8

قت با ، درمطابجمهوري اسالمی افغانستان، تحت قوانینوتهیه کننده گانقراردیان فرعی  و شرکابشمول ،شرکت ما . 9
شده ن شناختهجمهوري اسالمی افغانستان غیرواجد شرایط دولت از طرفدستورالعمل براي داوطلبان4 هماد 3بند 
 ؛ایم

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شدهقیمت نازلترینیآفر داراقبولی  مکلف به که ادارهما میدانیم . 10
 

 }مینماید، درج گرددتسلیمی آفرراامضا  هکه فورمبا صالحیت  نام مکمل شخص{نام:
  

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

 }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ:
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 جدول قیمت براي اجناس 
  05اجناس/ فورمه

 {DAB/1401/NCB/G04}     شماره  داوطلبی:

 }خیرن{     شماره آفربدیل:
 }4001//00{00     تاریخ:

ست اجناس و خدمات )  جدول قیمت باید همراه با ل1{داوطلب این فورمه هاي جدول قیمت را در مطابقت با رهنمودهاي مربوط خانه پري خواهد کرد. لست اقالم در فقره ( 
 را نیز ارائه بدارند) ( داوطلبان بصورت حتمی باید نرخ فی واحد توسط اداره در جدول نیازمندیها منطبق باشد.} شده ضمنی مشخص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

شماره 
س 
توضیح اجنا

 

کشور اصلی
 

تعداد (بطور تخمینی)
واحد  

 
قیمت فی 

واحد به 
شمول 

مکلفیت هاي 
گمرکی و 

مالیات 
وارداتی 
پرداخت 

 شده، 

مکلفیت هاي 
گمرکی و 

مالیات 
وارداتی 

 پرداخت شده 

قیمت فی واحد 
خالص مکلفیت 
هاي گمرکی و 

 مالیات 
  

قیمت فی قلم 
خالص مکلفیت 
هاي گمرکی و 

مالیات وارداتی 
  پرداخت شده، 

)4X 8( 

مصارفانتقاالت 
زمینی و 

سایرخدمات 
الزم جهت 

رسانیدن 
اجناس به مقصد 

 نهایی

مالیات بر فروش 
و سایر مالیات 

پرداخت شده یا 
قابل پرداخت 

فی قلم در 
که صورتی

قرارداد اعطا 
 گردد.

قیمت 
مجموعی 
فی ردیف 

  قلم 
 )9 + 10(  
 

{تعداد اقالم درج گردد}
  

}
س درج گردد

توضیجات اجنا
س درج گردد} }

{کشور اصلی اجنا
 

{تعداد ذکر  گردد}
 

{.واحد فزیکی ذکر گر دد }
{قیمت فی  

واحد درفی 
واحد درج 

 گردد}

{مکلفیت 
هاي گمرکی و 
مالیات در فی 
 واحد پرداخت

شده درج 
 گردد}

{قیمت خالص 
فی واحد 

مکلفیت هاي 
گمرکی و مالیات 

حمایوي درج 
 گردد}

{قیمت خالص 
فی قلم مکلفیت 

هاي گمرکی و 
مالیات وارداتی 

 درج گردد}

{قیمت فی قلم 
براي انتقاالت 
زمینی و سایر 

خدمات الزم در 
جمهوري 
اسالمی 

افغانستان درج 
 گردد}

{فروشات و 
سایر مالیات 

داخت قابل پر
فی قلم در 
صورتیکه 

قرارداد عقد 
 شده باشد}

{قیمت 
مجموعی 

فی قلم 
 درج گردد}
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               بشکھ 36786    لیتره 19آب   1

                کارتن  432    لیتره 0.5آب  
    :قیمت مجموعی

{             }نام و امضاي داوطلب {                     } تاریخ {                )نام داوطلب (شرکت
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین
  08اجناس/ه فورم

 

  
 }DAB/1401/NCB/G04{   :داوطلبی شماره

 }نخیر{   شماره آفربدیل:

  }00/00/1400{   :تاریخ
  }تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار{حاتصف

 

 صادر مندرجآفر باید توسط یک بانک راجسترشده درمطابقت با رهنمودهاي تضمین ضمانت بانکی براي  هفورماین {
  }گردد

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

  }شماره به ارقام درج گردد{شماره تضمین آفر: 
 }ج گردددر نام قرارداد{آفرخود براي اجراي  "داوطلب"منبعد به نام  }،درج گرددنام مکمل داوطلب {که یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. }درج گردد تدارکاتهاعالن شمار{شماره تدارکاتاعالن تحت 

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

بلغ ، مبدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  }درج گرددنام بانک {، ما درخواست داوطلببراساس 
رتکب مدر صورت که داوطلب بعد ازدریافت اولین تقاضاي تحریري شما  را }درج گردد مبلغ به حروف و ارقام{مجموعی 

 اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

  بعد از انقضاي مدت معینه تسلیمی آنتغییر یا انصراف از آفر  ) 1(

  داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت هاي ارائه شده در آفرانکار ) 2(

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

 طلب برندهفراهم نکردن تضمین اجراي قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داو ) 4(

  چهل و نهم این قانون مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  ) 5(

 این ضمانت درحاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:
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؛ باندستورالعمل براي داوطلطبققرارداد یامضاتضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت ) 6(

 یا

از ختم  روز بعد28) 2( ؛ یاامضاي قرارداد با داوطلب برنده) 1( محض نباشد، به درصورتیکه داوطلب برنده ) 7(

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

  دریافت شده باشد. اد فوقمیعاز لقبدرنتیجه، هرگونه تقاضا براي پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما 
 
  

  }درج گرددمسئول مربوطامضاي {امضا: 
  

  }مهر گردد{مهر: 
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 اظهارنامه تضمین آفرآفر:  تضمین
  09اجناس/ه فورم

 }DAB/1401/NCB/G04{   :داوطلبی شماره

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

  }درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر{   :تاریخ
  }و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار{

  

  }پري نماید مربوط خانهداوطلب باید این فورمه را در مطابقت با رهنمودهاي {
  }نام مکمل اداره درج گردد{: به

  م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 
  ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفرباید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد. 

 سر}رددگتعدادسال درج {از عقد قرارداد با اداره براي مدت ما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 
  ذیل می باشد:محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد } دتاریخ درج گرداز {

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب ) 1(

  تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضاي مدت معینه تسلیمی آن ) 2(

  جدول قیمت هاي ارائه شده در آفرز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی درانکار داوطلب ا ) 3(

  داوطلب برنده اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف ) 4(

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

نده وطلب بردر صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجراي قرارداد و امضاي قرار داد با دااین اظهار نامه تضمین آفر 
  فاقد اعتبار می گردد. 

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

 }نام داوطلب درج گردد{: امضاي این اظهار نامه از طرف داراي صالحیت

 }ل درج گرددسا، ماه و روز{تاریخ: 

  }مهر گردد{:  مهر
 

 }گرد هئارارا  آفر آفر باید به نام تمام شرکا ه تضمینمشترك، این اظهارنام یادداشت: درصورت شرکت{
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 مطابق مشخصات تخنیکی اجازه نامه تولید کننده
  10اجناس/ هفورم

  
 }DAB/1401/NCB/G04{   :داوطلبی شماره

 }درج گردد آن نمبر تشخیصیهدرصورتیکه این آفربدیل باشد، {   شماره آفربدیل:

  }درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر {   :تاریخ
  }صفحات درج گردد تعداد مجموعیو صفحه ه شمار{حاتصف

  

  }مقام باصالحیت ترتیب و امضا گردددر فورمه رسمی تولید کننده توسط  این اجازه نامه باید{
  }اداره درج گرددنام مکمل {به: 

  

  

با داشتن }نوع اجناس تولید شده درج گردد{کننده رسمیولید ت}نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد{ما
هیم اجازه می د }نام مکمل داوطلب درج گردد{به  }کارخانه هاي تولید کننده درج گرددآدرس مکمل {فابریکه در

  عقد قرارداد نماید. ارائه نموده و  }نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد{آفر را به مقصد عرضه 
فراهم ر آفر د، را به اجناس ارائه شده شرایط عمومی قرارداد28ما بدینوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

  می نماییم. 
  }امضا نماینده با صالحیت تولید کننده درج گردد{امضا: 

  }نام/ نام هاي مکمل نماینده با صالحیت تولید کننده درج گردد{نام: 
  }عنوان وظیفه درج گردد{عنوان وظیفه: 
  }نام مکمل داوطلب درج گردد{امضا از جانب: 

  }امضا درج گرددتاریخ {تاریخ: 
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نفعیذ تیفورمه اظهار معلومات مالک  
  11 /اجناسفورم

  الف) هدایات:

  آوري معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.ین فورم جهت جمعا -1
  اوطلب (رئیس یا معاون آن) مکلف است این فورم را طور کامل خانه پري و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید. د -2
پري پروسه اشتراك نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه و یا کنسرسیوم در (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترك ( -3

  نمایند.
  ري این فورم می باشد.قراردادي فرعی مکلف به خانه پ -4
  ر صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد.د -5
ده یا باالي وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بو بق این فورم، مالکیت ذینفع؛ط -6

م و غیر ور مستقیطاص که تسلط داشته باشد بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نمایندة قانونی آن، اعضاي هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخ
  تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.مستقیم، کلی یا جزئی در شخص حکمی کنترول و یا در 

  ورم معلومات مالکین ذینفع قراردادي (داوطلب برنده)  در ویب سایت ادارة تدارکات ملی توأم با قرارداد نشر می گردد.ف -7
  گردد.این فورم به مراجع ذیصالح ارجاع می  -8

  ب) هویت شرکت:

  نام شرکت
  دري:

  پشتو:
  انگلیسی:

    مرجع صدور جواز فعالیت:     شماره جواز فعالیت:

تاریخ صدور جواز 
 فعالیت:

 تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:   
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  ......................................................سایر: مشخص نمایید:     □متشبث انفرادي          □سهامی        □محدود المسئولیت         □تضامنی  ماهیت شرکت:
  ج) شهرت مسئولین شرکت: (رئیس، معاونین و هیئت مدیره)                                                      

اره
شم

  

اسم   اسم
  پدر

تخلص 
یا نام 
خانواد

  گی

شماره 
  تذکره

آدرس محل 
  شماره تماس  سکونت

موقف 
وظیفوي در 

  شرکت

داراي 
سهام 

شرکت 
(طور 

مستقیم 
یا 

غیرمستقی
  م) 

بلی / 
  نخیر

مقدار و 
  فیصدي سهام

داراي 
حق رأي 

در 
شرکت 

(مستقیم 
یا غیر 

  مستقیم)
بلی / 
  نخیر

داراي حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

(مستقیم یا 
  غیرمستقیم)

  بلی / نخیر

مقدا
  ر

فیصد
  ي

1                          
2                         

3                         

 د) شهرت سهامداران: 

اره
شم

  

اسم   اسم 
  پدر

تخلص 
یا نام 
خانواد

  گی

شماره 
  تذکره

آدرس محل 
  سکونت

موقف   شماره تماس
وظیفوي در 

  شرکت
(در 

صورتیکه 
قابل تطبیق 

  باشد)

داراي 
سهام 

شرکت 
(طور 

مستقیم 
یا 

غیرمستقی

مقدار و 
  فیصدي سهام

داراي 
حق رأي 

در 
شرکت 

(مستقیم 
یا غیر 

  مستقیم)

داراي حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

(مستقیم یا 
  غیرمستقیم)

  بلی / نخیر

مقدا
  ر

فیصد
  ي
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  م) 
بلی / 
  نخیر

بلی / 
  نخیر

1                
  

          

2               
  

          
3               

  
          

 هـ) شهرت مالکین ذینفع:

ره 
شما

  

اسم   اسم 
  پدر

تخلص 
یا نام 
خانواد

  گی

شماره 
  تذکره

آدرس محل 
  سکونت

نوعیت   شماره تماس
مالکیت 

  ذینفع
موقف 

وظیفوي در 
  شرکت

(در 
صورتیکه 

قابل تطبیق 
  باشد)

داراي 
سهام 

شرکت 
(طور 

مستقیم 
یا 

غیرمستقی
در  -م 

صورتیکه 
قابل 

تطبیق 
  باشد)

 /بلی 
  نخیر

مقدار و 
  فیصدي سهام

داراي 
حق رأي 

در شرکت 
(مستقیم 

یا غیر 
  مستقیم)

بلی / 
  نخیر

داراي حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

(مستقیم یا 
  غیرمستقیم)

  بلی / نخیر

مقدا
  ر

فیصد
  ي

1                
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2               
  

          

3               
  

          

 ي) تعهد نامه:

قوانین  بق احکامشده، طاقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کامالً حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج 
  نافذه مسئول و جوابگو می باشم.

  مهر و امضا:  اسم:

  تاریخ:  موقف:

  از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد.این فورم 
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  نیازمندیها جدول- پنجم قسمت
  
  
  
  
  

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دي  لست اجناس و جدول تحویل . 1

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  . 2

 مشخصات تخنیکی . 3

 نقشه هاي تخنیکی . 4

 و معاینات آزمایشات . 5

 

 }نیازمندیهاجدول  رتیبیادداشت ها براي ت{

ل و جدوات ضمنی خدم، توضیح اجناس حاويحد اقل گردیده و  شامل شرطنامهاداره باید توسط  نیازمندیهاجدول 
  تحویل باشد.

موثر  شانبه صورت يمعلومات کافی جهت کمک به داوطلبان براي تهیه آفرها فراهم نمودن ل نیازمندیهاجدوهدف از 
 در صورت انحراف کمیت درعالوه برآن، درج گردیده است، می باشد. 4قسمت در کهبه خصوص جدول قیمت  قیقود

ي دستورالعمل برا41ه درمطابقت با مادمنحیث اساس  جدول قیمتو جدول نیازمندیها زمان اعطا قرارداد، از 
 ، استفاده میگردد. داوطلبان

 مشخص شود:وارد ذیل مبا درنظرداشت بدقت تاریخیا میعاد تحویل باید 

 بین المللیمطابقت با احکامشرایط تجارتدر دستورالعمل براي داوطلبانمفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در . 1

(Incoterms2010) اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت مصارف یا یاجناس در مبداَ، (تحویل داللت به
داده  تحویلهااجناس به انتقال دهنده تحویلی زمانی صورت میگیرد که )الی کشتی ، انتقال رایگانبیمه و محموله

 شود؛ و

 لیتر آف کریدت)تائید  یا گشایش،(امضاي قرارداد تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت هاي تحویلی اداره  از  . 2
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i . تحویلی لست اجناس و جدول  

  که توسط داوطلب تکمیل میگردد، خانه پري نماید.  "شده  پیشنهاد یتاریخ تحویل" ستونبه استثناي  اداره مکلف است این جدول را {

واحد  کمیت توضیحاجناس هشمار
 فزیکی

 ه معلوماتصفحمندرجنهایی محل 
 داوطلبی

طبق  شرایط تجارت بین  تحویلیتاریخ 
 Inco terms)(المللی

تاریخ آغاز 
تحویلی 
 اجناس

تاریخ ختم 
 تحویلی اجناس

 

تحویلی  تاریخ
ه پیشنهاد شد

داوطلب  توسط 
توسط داوطلب {

 }خانه پري گردد

ه شمار{
درج 
 }گردد

درج توضیح اجناس {
 }گردد

مقداراقال{
درج م 

 }گردد

واحد {
 فزیکی

 }گردد

اولین { }درج گرددمحل تحویلی {
تاریخ 

تحویلی 
 }درج گردد

آخرین تاریخ {
تحویلی درج 

 }گردد

تاریخ تحویلی {
پیشنهاد شده 

درج  داوطلب
 }گردد

1 .  

لیتره   19  آشامیدنی آب

 شعبات مرکز
تدارکات عمومی تحویلخانه اثاثیه آمریت بشکه 36786  

روز بعد  2
از 

درخواست 
 رسمی 

روز بعد از  3
درخواست 

 رسمی 
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2. 

 لیتره 0.5 آب اشامیدنی

هئیت عامل ، مهمانان 

داخلی و خارجی ، 

ورکشابها، سیمینار ها 

 وغیره

 تحویلخانه اثاثیه آمریت تدارکات کارتن  432

روز بعد  2
از 

درخواست 
 رسمی 

روز بعد از  3
درخواست 

 رسمی 
 

  
  بشکه میگردد ،   36786بشکه و ساالنه  3344بشکه ماهانه   836 هفتوارتقریباً  نوت: آب آشامیدنی نزده لیتره 

  کارتن میگردد. 432کارتن و ساالنه   36کارتن، ماهانه 9لیتره هفتوار  0.5آب اشامیدنی 
 .  
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ii.مشخصات تخنیکی 

 }مشخصات تخنیکی هتهی رهنمود{

 میباشد. ادارهتوسط  مربوط ضمنیاجناس و خدمات الزم، تعریف خصوصیات تخنیکی هدف از مشخصات تخنیکی
  ذیل تهیه نماید: واردمشخصات تخنیکی مفصل را با درنظرداشت م دبایاداره 

 ر مشتمل است بر  معیار  هاي که توسط اداره به منظور بررسی جوابگو بودن آفرها از نظ مشخصات تخنیکی
تخنیکی تعیین میگردد. ازین جهت، ترتیب مشخصات تخنیکی واضح سبب تسهیل تهیه آفر هاي جوابگو توسط 

 داوطلبان و همچنان آزمایش، ارزیابی و مقایسه آن ها توسط اداره میگردد. 

 جدید، غیرمستعمل، ومودل هاي که وارد میگردند تمام اجناس ومواد تلزم آن است که مس مشخصات تخنیکی 
 د.اشبذکر شده  مگراینکه درقرارداد طوردیگري اند، جدید را شاملي هاي آورنو واینکه آنهاتمام  جدید بوده

  یک تدارکات مشابهونه هاي مشخصات از نم. د بکار گرفته شودبای مشخصات تخنیکیبهترین شیوه هاي رایج 
 می باشد. مشخصات تخنیکی  رتیببراي تخوب  اساس

 استفاده نمایند.  اندازه گیري سیستممتریک و داوطلب باید ازواحد هاي اداره 

  بستگی به پیچیده گی  تدارکات و  تکرار  شیوه تدارکات دارد.  مشخصات تخنیکیمفیدیت معیاري سازي
به صورت  که ، مواد وتجهیزاتطرز کارمحدودیت هاي کافی داشته باشد تا از  وسعتباید  مشخصات تخنیکی

 گردد.  جلوگیري قرار میگیرد مورد استفادهدر ساخت انواع مشابه اجناس عموم 

  مللیمعیارات بین ال د.محدود نباش گردیده، مشخصطرز کارکه در اسناد داوطلبی معیارات تجهیزات، مواد و 
ا ینه مواد ذکر نام هاي تجارتی، شماره هاي کتالگ یا سایر تفصیالت هرگو مشخص گردد.  یدبا معتبر تا حد ممکن 

توضیح که  اجتناب شود. درصورت ممکن ، باید تاحدمیسازدمشخص محدود  هبه یک تولیدکنندکه اقالم را 
 خاص دیگر متعاقباًذکرشود. هرگاه معیارات "یا معادل آنهمچو "باید همیشه عبارات  ،باشدممکن  همچواقالم غیر

 ري واجدمورد نظر باشد، خواه از طرف  اداره تدارکاتی یا کشور دیگیا کود هاي قابل اجرا درمشخصات تخنیکی 
با   سایرمعیارات معتبر که حداقل ازداشتن کیفیت اساسی برابر شرایط باشد، در اینصورت سند مبنی بر

 قابل قبول خواهد بود.  و کود هاي خاص،  نیز مشخصات تخنیکی کهاطمینان حاصل شود،  همشخصات ذکر شد

  نباشد:موارد ذیل  محدود به  وتوضیح نموده  مکمل نیازمندیهاي مربوطه را بصورتمشخصات تخنیکی باید 

 الزمی باشد. تولید و ساخت اجناسطرز کار که جهت معیارات مواد و  . 1

 اره و نوع)آزمایشات مفصل الزم (شم  . 2

 کاملالزم براي تحویل ضمنی سایرکار ویا خدمات   . 3

 درآنانجام می شود و اشتراك  اداره  توسط اکمال کنندهکه فعالیت هاي مفصل  . 4
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ت و  تطبیق جریمه  تاخیر در صور تحت پوشش قرارگرفتهورنتی  که توسط کارآیئضمانت هاي  مفصل لست  . 5
 بر آورده نشدن آن ضمانت ها.   

 انتی تعداد/مقدار حد اکثر و حد اقل گر بشمول کارایی و شرایطیکی باید تمام خصوصیات تخنیکی مشخصات تخن
ه نمودتسلیمی آفر  هفورم هضمیمرا  اضافی ه داوطلبییک فورم ادارهدرصورت ضرورت، شده را مشخص نماید. 

 ماید. مقدار گرانتی شده ارائه می ن مرتبط و کارآیی  داوطلب معلومات مفصل درمورد همچو خصوصیات تخنیکیو

مات خواست نماید که داوطلب یک بخش یا تمام مشخصات تخنیکی، جدول هاي تخنیکی یا سایر معلواداره در هرگاه
علومات در ماین  هئتخنیکی در آفر را  تهیه نماید، در اینصورت  اداره  باید ماهیت و  اندازه معلومات الزم و شیوه ارا

 آفر داوطلب را مشخص نماید.  

. درا درج جدول ذیل نمایمربوط  مشخصات تخنیکی الزمی باشد، اداره باید معلومات ارائه خالصه در صورت که
 را نشان دهد ترتیب نماید. معیارات  که مطابقت با  داوطلب باید یک جدول مشابه را

  :ا معیارات و مشخصات تخنیکی ذیل باشددر مطابقت ب باید ت  ضمنی اجناس و خدما

  مشخصات تخنیکی

  شماره
 

 و سایر موضوعات مربوطه مشخصات تخنیکی  نام اجناس وخدمات مربوط 

  لیتره   19آب اشامیدنی  1

آب آشامیدنی از کیفیت خوب از مواد ترکیبی آن خالص و عاري از مواد  
 لیتره استندرد جابجا 19اجنبی باشد. بشکه هاي پالستیکی به وزن خالص 

شده باشد دهن بارجامه پرس شده کمپنی باشد همچنان تاریخ انقضاء ان 
  در تحویلی هر قسط از مدت سه ماه کمتر نباشد.

  لیتره 0.5 اشامیدنیآب  2

آب آشامیدنی  کرستال یا معادل آن از کیفیت خوب و عاري از مواد  
ا لیتره استندرد جابج 0.5اجنبی باشد. بوتل هاي پالستیکی به وزن خالص 

شده باشد دهن بارجامه پرس شده کمپنی باشد همچنان تاریخ انقضاء آن 
  در تحویلی هر قسط از مدت سه ماه کمتر نباشد.

  ردد ، بشکه میگ  36786بشکه و ساالنه  3344بشکه ماهانه   836 هفتوارتقریباً  نوت: آب آشامیدنی نزده لیتره 
 کارتن میگردد. 432کارتن و ساالنه   36کارتن، ماهانه 9لیتره هفتوار  0.5آب اشامیدنی 

 ومعاینات آزمایشات

  صورت خواهد گرفت: معاینات ذیل از جنس: می گردندذیل اجرا  معایناتزمایشات و 

 تفتیش بصري اجناس 
 تفتیش براي تکمیلی مقدار اجناس 
 تفتیش براي مشخصات تخنیکی اجناس 

سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد.
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  قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد
  تتعریفا -1ماده 

 
  آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:اصطالحات  1.1

 دولت جمهوري اسالمی افغانستان است.دولت:  - 1

 راردادشامل اسناد قاست که  هو ادار هکتبی میان اکمال کنندهقرارداد: موافقتنام - 2
 میباشد. آناسناد مربوط  و شمول ضمایم، ملحقاتبه 

 اشد. بنامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد:  - 3

رداد قرا هدرموافقتنام است کهقیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  - 4
و یا تعدیل بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید گردیده و می تواند مطامشخص 

 گردد. 

 روز تقویمیروز:  - 5

اکمال توسط دیت) اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن (در صورت موجو: تکمیل - 6
 درمطابقت با شرایط مندرجقرارداد.کننده 

ا اکمال کننده آن رموادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیاي که  اجناس: - 7
 نماید.می تهیه  ادارهبراي این قرارداد تحت شرایط 

 دشرایط خاص قرارداضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهادیستاداره:  - 8
 .تدارك می نماید

بیمه، نصب، آموزش متمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات خدمات ضمنی: - 9
وسایرمکلفیت هاي اکمال کننده تحت این قرارداد حفظ و مراقبت ابتدائی  و

 میباشد.

ا اره بشرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالي قرارداد که از طرف اد - 10
 ی گردد. نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین م

ازاجناس  یقسمتحقیقی و یا حکمی است که اکمال  قراردادي فرعی: شخص - 11
 ضمنی آن را با در نظر داشت احکامخدمات از  یا اجرایبخش تحت این تدارکات

 قانون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل کننده: شخص اکمال - 12
 عقد قراداد گردیده باشد. تدارکات با وي

مشخص می  شرایط خاص قرارداددرمحل که : اجناس تدارك شدهتسلیمی  محل - 13
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 .گردد

 
 راردادقاسناد  -2ماده 

  

داد ومبین اسناد قرار متممضمایم آن کهمرتبط، قرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1
 اد ذکرموافقتنامه قراردو ترتیب تقدم آن ها در می باشد، الزم و ملزوم یکدیگر بوده 

 می گردد، منحیث یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

ر دي اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1 فساد تقلب و -3ماده 
ه اطالع کتبی بمیتواند با مراحل داوطلبی یا اجري قرارداد اطمینان حاصل نماید، 

اد قرارد روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ )14ر خالل مدت (قراردادي د
 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد 35ماده  1در روشنی بند 

  قابل تطبیق می باشد.  شرایط عمومی قرارداد
 :در این ماده معانی ذیل را افاده می نماینداصطالحات آتی  - 1

صورت مستقیم  هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد ) 1(
غیرمناسب کارکردهاي جانب مستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورتیا غیر

 ؛را تحت تاثیر قرار دهد(کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد)  دیگر
ارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا : تقلب ) 2(

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول سهواً به منظور اغفال 
 منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجراي مکلفیت ها صورت گیرد؛

ن و ر داوطلبان و یا میان داوطلبادو یا بیشت: عبارت از سازش میان تبانی ) 3(
صد نامناسب به شمول ابدست آوردن مقکارمندان اداره که به منظور 

 رستاعمالسائرین طرح گردیده باشد؛نادتحت تاثیرقراردادن 
اد رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قراردتهدید و یا ضرر  :اجبار ) 4(

ت و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صور
 مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

ت اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهاراایجاد  ) 5(
 درست در پروسه تدارکات. نا

این  1اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2
یز نماده گردد، مطابق احکام قانون مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه 

  می گردد.  
 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    4.1 نیمعا -4ماده 
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 تجارت بین المللیشرایط  4.2

شرایط وجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی واین سند شرایط تجارت بدر  - 1
مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض  خاص قرارداد

 نباشد؛

 این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بیندر  - 2
استفاده صورت می ، مشخص می گردد شرایط خاص قراردادالمللی پاریس که در 

  گیرد.  

 تمامیت توافق  4.3

ت، افقااین قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام تو
 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی مکاتبات و 

 تعدیل 4.4

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

  ءعدم استثنا 4.5
ایط مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شراین بند، هیچگونهتخفیف،   2با رعایت جز  - 1

ه آن و مکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا ب
از  یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده لطمه وارد نماید 

 را مجاز نمی سازد. تداوم نقض قرارداد  جانبین،

د تحت این قراردا هیا جبران خسارحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صال - 2
ا کتبی و تاریخ داشته و توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امض

 شده و باید مبین حقوق و اندازه استثنا باشد. 

  قابلیت جدایی 4.6
نسته تطبیق دا غیرقابلملغی یا یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه
 . شرایط قرارداد نمیگردداحکام و ، این امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر شود

اسناد مربوط آن به یکی از زبان هاي سایر در داوطلبی هاي ملی اسناد قرارداد و  5.1 زبان -5ماده 
شرایط ملی ترتیب میگردد. در داوطلبی هاي بین المللی این اسناد به زبان که در
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گردیده، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه مشخص خاص قرارداد 
آن نیز یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترت

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

اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت  5.2
 آن می باشد. 

اي شرکت ه - 6ماده 
 مشترك

اکمال کننده یک شرکت مشترك، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا هرگاه  6.1
بصورت مشترك در قبال ایفاي تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا 
منحیث رهبر دارنده صالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترك، 

 وده نمی تواند. کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نم

 رایطواجد ش - 7ماده 
  بودن

شته کشور واجد شرایط را داهر تابعیت اکمال کننده و قراردادي هاي فرعی می تواند  7.1
 ه یااکمال کننده و یا قراردادي هاي فرعی وي در صورتیکه تبعه یک کشور بود باشند.

مان در آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمایند، اتباع ه
 کشور محسوب میگردند. 

منشا از کشور واجد شرایط را س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2
اصطالح منشآ عبارت از کشوري  است که اجناس در آن استخراج، داشته باشند. 

سایر مراحل ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی کشت، تولید و پروسس شده و ی
 صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد. 

هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد.  8.1 ه هایاطالع -8ماده 
ی مهدف از کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاري توام با سند دریافت آن 

 باشد.  

و داطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر  8.2
 . بود ر همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهدتاریخ تسلیمی و تاریخ اعتبا

 بوده و تفسیر آن نیز در قوانین جمهوري اسالمی افغانستاناین قرارداد تابع  9.1 افذنقانون  -9ماده 
 صورت میگیرد.  جمهوري اسالمی افغانستانروشنی قوانین 

هاي خویش را براي حل منازعات و اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش  10.1 ل منازعاتح -10ماده 
 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااختالفات ناشی از این قرارداد با استفاده از مذ
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به  مشورة دوجانبه توسطروز جانبین درحل منازعه یا اختالفات ) 28در خالل (هرگاه  10.2
 شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نتیجه نرسند

 گردد. ارجاع می

 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

 طرفین به اجراي وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه - 1
 ؛ ونمایندطوردیگري موافقه 

 پرداخت هاي اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید. تمام  اداره - 2

یش و تفت -11ماده 
بررسی ها توسط 

 حکومت

مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت هاي خود و  کنندهاکمال  11.1
قراردادي هاي فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

 از تفیتش و بررسی دولت از جانب ياکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیر
 ر بهمانع تلقی گردیده و منج قراردادي مطابق ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد

 فسخ قرارداد می گردد. 

 می شود. مشخص  نیازمندیها جدولدر اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1 تاکماال دحدو -12ماده 

 یلو اسنادتحو -13ماده 
 مربوط

جدول مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1
یات صورت میگیرد.  جزئ قرارداد شرایط عمومی  33ماده  1با رعایت بند نیازمندیها 

ص شرایط خاانتقال و سایر اسناد که توسط اکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در 
 مشخص میگردد.  قرارداد

لیت وومس -14ماده 
 هاي اکمال کننده

 شرایط عمومی12ماده  درمطابقت باباید راضمنی اکمال کننده اجناس وخدمات  14.1
ل اکماشرایط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکمیل و  قرارداد

 می نماید. 

پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده  15.1 ت قراردادقیم -15ماده 
از این امر  شرایط عمومی قراردادصورت میگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در 

 مستثنی است. 

یط شرا -16ماده 
 پرداخت

شرایط طبق ، )پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1
 صورت میگیرد. خاص قرارداد

درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان اکمال کننده  16.2
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دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفاي تعهدات مندرج قرارداد باشد، به 
 اداره ارائه می نماید. 

) روز بعد از قبول درخواست پرداخت 30به اکمال کننده در خالل مدت ( پرداخت ها 16.3
قراردادي توسط اداره، صورت میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون 

 تدارکات تطبیق می گردد.  

مت افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قی واحد پولی پرداخت ها به قراردادي به 16.4
 طور دیگر تذکر رفته باشد. ت داوطلبی صفحه معلوماآفر در 

مندرج شرایط خاص در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5
اخت تانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پردقرارداد نگردد، تک

  می باشد. 
یات و مال -17ماده 

 مکلفیت هاي گمرکی
جمهوري اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1

ت الیامالیات بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع م
نده که در خارج از جمهوري اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال کن

 می باشد. 

مسؤلیت  شده باشد،درداخل جمهوري اسالمی افغانستان ساخته صورتیکه اجناس در  17.2
ه عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس بتمام مالیات، پرداخت کلی 

 اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. 

تخفیفات،  معافیت مالیاتی،اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.3
 ، استفاده نماید. درکشورفرمایش دهندهامتیازات(در صورت موجودیت)یا  پاداش ها

 تذکر رفته، اکمال کننده باید درشرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1 ین اجراتضم -18ماده 
ده روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را براي مبلغ  مشخص ش 10مدت 

 تهیه نماید. ،شرایط خاص قرارداددر 

در صورت عدم اجراي تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر  18.2
  قابل استرداد می باشد. 

ر دداره باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اتضمین اجرا  18.3
 د.  یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردشرایط خاص قرارداد شکل مشخص شده 
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) روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول 28تضمین اجرا در خالل مدت ( 18.4
شرایط مگراینکه درهرگونه مکلفیت هاي ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، 

 طوردیگرمشخص شده باشد.خاص قرارداد 

و  اپچحق  -19ماده 
 نشر

سط  حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که تو 19.1
وسط که تاکمال کننده به اداره ارائه میگردد براي اداره محفوظ می باشد و یا در صورتی

خص اکمال کننده و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق براي ش
 ثالث محفوظ می باشد. 

معلومات  -20ه ماد
 محرم

یا  وقیم اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مست 20.1
غیر مستقیم توسط سایر طرف هاي مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون 

ا یموافقه کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و 
 نندهکیا ختم قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال  بعد از فسخ

 داديمی تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از اداره بدست می آورد به قرار
. مایدفرعی صرف در حد که براي انجام وظایف وي تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم ن

قت ادي فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابدر اینصورت اکمال کننده تعهد قرارد
  اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  20با ماده 

ه ده را بدریافت شده از اکمال کنن ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  20.2
، بترتی. به همین نمایدهرمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 

 ا بهر اداره ر معلومات دریافت شده ازارقام و یا سای کننده نباید همچواسناد،اکمال 
 .نمایدغیراز اجراي این قرارداد، استفاده  مقاصد

 شد:این ماده باالي معلومات ذیل قابل تطبیق نمی با 2و  1هاي مندرج  بند مکلفیت  20.3

 راردادو دولت با سایر نهاد هاي تمویل کننده این ق اکمال کننده آن معلومات که  - 1
 شریک می سازند؛

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

و  معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده - 3
 مالکیت طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

به  اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلفمعلومات که بطور قانونی در  - 4
  رعایت محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.
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ک نباید هرگونه تعهد دررابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریاین ماده احکام  20.4
ه آن لق بازجانبین را قبل از تاریخ قرارداد درارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متع

 تعدیل نماید.

 این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  احکام 20.5

قرارداد  عقد -21ماده 
 فرعی

داد، فرعیتحت این قرار هايقرارداداعطاي  درمورد تباًکه باید اداره را اکمال کنند 21.1
ی . واگذاري بخشباشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  آفر داوطلب  درصورتیکه قبالً در

قرارداد به قراردادي فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت 
ت میگیرد. اعطاي قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت هاي اکمال کننده تح

 این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

  .نمایند را رعایتشرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادقراردادهاي فرعی باید احکام  21.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3
 فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا 20صورت گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در شده باشد 
 قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجراي قرارداد قابل

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادي اصلی طی مراحل میگردد.  

صات مشخ -22ماده 
 ومعیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و اجناس و خدمات  - 1
 .مطابقت داشته باشندنیازمندیهاجدول  5قسمت مندرجستندرد هاي 

 ستندردهاي رایج در کشورقابل اجرا ذکرنشده باشد، ستندرد درصورتیکه کدام 
 آن قابل اجرا می باشد.  باالترازمنشا و یا 

 ز پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات،می تواند ا اکمال کننده - 2
تیار که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اخمشخصات یا سایراسناد 

 وي قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

از کودها و ستندردهایکه قرارداد درمطابقت به آنها رارداد در صورتیکه در ق - 3
تطبیق میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد 

مشخص گردیده است. در جریان تطبیق قرارداد هر  جدول نیازمندیهابود که در 
نوع تغییر در کود ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در 
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 باشد.  قابل اجرا می شرایط عمومی قرارداد  33مطابقت با ماده 

ه بندیو بست -23ماده 
 اسناد

دن منظور جلوگیري از تخریب و یا فاسد شه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1
 اومتد. بسته بندي باید توانایی مقنمای آن الی رسیدن به مقصد نهایی بسته بندي می

زن و وشد. در برابر گرما، سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته با
النی ارچااندازه بسته بندي باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و ب

 تعیین گردد. 

خاص  با معیارات بیرون بسته ها بایددرداخل یا و نوشته ها بسته بندي، عالمه گذاري  23.2
و سایر  شرایط خاص قراردادکه در قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  
 رهنمود هاي ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد. 

پولیکه به  واحدبابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1 هبیم -24ماده 
، تخریب در درمقابل مفقودي –بوده  از کشور واجد شرایط آسانی قابل تبدیل

 شرایط تجارت بین المللیبا جریان تولید، انتقال، نگهداري و تحویل در مطابقت 
(Incoterms2010)مشخص شده  شرایط خاص قراردادجراء یا به طوریکه در قابال

طوري دیگر ذکر شده  شرایط خاص قرارداد، مگر اینکه در بیمه شده باشد ،است
 باشد. 

صورت (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1 نتقالا -25ماده 
 ي تذکر رفته باشد.طور دیگرشرایط خاص قرارداداینکه در میگیرد، مگر 

 - 26ماده 
آزمایشات و 

 معاینات

 تمام آزمایشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1
درج شرایط خاص قرارداد را طوریکه درضمنی مربوط اجناس و خدمات  معاینات 
 نجام خواهد داد.گردیده، ا

ي قرارداد ، اکمال کننده مربوط درمحالتفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2
سایر محالت در داخل جمهوري اسالمی  ویا،در محل تحویل، مقصد نهایی فرعی

 3د ایت بناز آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعشرایط خاص قرارداداقغانستان که در  
 دادياین ماده در صورتیکه آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قرار

ه دسترسی فرعی وي انجام یابد، تسهیالت و همکاري الزم بشمول فراهم سازي زمین
 دارهبه ترسیمات و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب ا

 فراهم میگردد. 

شرایط 26.2 مادهمعایناتمندرج یا نمایندة مؤظف وي حق حضور درآزمایشات و اداره 26.3
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ف مربوط به همچو تمام مصاراینکهاداره را خواهد داشت، مشروط بر عمومی قرارداد
 متحمل شود.  حضور را

ی که ه قبلاطالعیمعاینات باشد، با همچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4
کمال د. امحل و زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع ساز

داره اراك کننده از طرف ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروري را مبنی بر اشت
 و یا نماینده وي در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

ا ده امنبورا که درقرارداد درج یا معاینه  میتواند از اکمال کننده هر آزمایشو اداره 26.5
و ستندرد با مشخصات تخنیکی  بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس

ارف ا نماید. مشروط بر اینکه مصهاي مندرج این قرارداد  ضروري پنداشته شود، تقاض
نین انجام معاینات و آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چ

جایب وي وآزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر 
ر تحت این قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سای

 یب متآثره صورت میگیرد. وجا

 ماید. نمی ادارهارائهرا به شات و معاینات اکمال کنندهراپور نتایج همچو آزمای 26.6

ا ییرد و گپرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی  یاو میتواند اجناس  اداره 26.7
رزه در مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پ

ا جات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس ب
ل ب اداره، انجام دهد. اکمامشخصات مورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جان

انب کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از ج
 اداره یک بار دیگر تکرار می نماید. 

 و پرزه جات آن،اجناس معاینه اکمال کننده موافقه مینماید که اجراي آزمایش و  26.8
ین ا  6 یا ارائه گزارش بر مبناي بند حضور اداره و یا نماینده وي در جریان آزمایش و

ا فراهم سازي ورنتی ها و سایر مکلفیت هاي تحت این قرارداد توسط داوطلب ر ماده
 متآثر نمی سازد. 

در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت  27.1 مه تاخیرریج -27ماده 
یا تمام خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت هاي  قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم سی و نهم 
فیصد  10قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر قراردادي وضع میگردد. در صورتیکه م
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فسخ  شرایط عمومی قرارداد  35قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 
 میگردد.  

جدید ترین  اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناسجدید، غیرمستعمل و از 28.1 رانتیو -28ماده 
، می باشنددرطرح و مواد را شاملسازي ها مودلها میباشد و اینکه آنها تمام به

 تصریحگردیده باشد. مگراینکه درقرارداد طوردیگري 

ه اکمال کنند ،شرایط عمومی قرارداد22ماده  1بند  2جز  آن با درنظرداشتبرعالوه  28.2
یا  واجراآت ، فروگذاري یا کتمان  تضمین مینماید که اجناس عاري از نواقص ناشی از

صد نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مق
 نهایی، می باشد.  

د ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقص 12ورانتی باید براي مدت  28.3
ریخ ماه بعد از تا 18تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قراردادنهایی که در 

هد خوا حمل از بندر یا بارگیري از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار
 طور دیگر تذکر رفته باشد. شرایط خاص قراردادمگر اینکه در داشت. 

هد مول شوااداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بش 28.4
موجود مطلع می سازد. اداره زمینه هاي مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط 

  اکمال کننده را فراهم میسازد.  

 ،شرایط خاص قراردادمندرجمدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصبهمحض دریافت  28.5
 اجناس ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6
  نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده شرایط خاص قرارداد

 روي دست میگیرد. این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی
 سازد.   

ق ثبت ح -29ماده 
 اختراع

ز ااین ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1
نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق 

ه توسط اکمال بموجود در معیاد قرارداد مالکیت فکري و یا حقوق مالکیت و جایداد 
 . یردمی پذشمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل 

اجناس درکشوریکه محل آن  هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد - 1
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 درآنجا واقع میباشد؛ و

 فروش درهرکشوریکه اجناس درآنجا تولید شده اند - 2

درج  معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزاي آن به مقاصد که در قرارداداین 
اجزاي  وناس امده باشد، و استفاده از اجنباشد و یا در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نی

آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال 
 نگردیده باشد نمی گردد. 

ده، اداره این ما 1در صورت اقامه دعوي و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2
 به طی مراحلو اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را اکمال کننده 

را به یا دعوي بمنظور تسویه ادعا دعوي و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات 
 مصرف خود انجام می دهد.

به  روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق 28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3
 ودام اطالع اقدام خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اق

 مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

و مذاکره را به درخواست اکمال طی مراحل دعوي  به منظور کمک هاي الزم اداره  29.4
 ده انجام داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   کنن

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه  29.5
ر تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکري و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود د

 رف حقوقی به عهده می گیرد.  معیاد قرارداد توسط اداره را  به شمول مصا

د وحد -30ماده 
 لیتوومس

 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثناي 30.1
تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست کننده اکمال -1

دهی استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف 
ه وجایب اکمال کننده کتکتانه را ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا 

 عدم اجراي منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛
وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از ممج -2

مجموعه قیمت قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر 
گیرنده مصارف ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال 

 ه تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  خسارکننده براي جبران 

 مدتبعد از در صورتیکه به استثناي اینکه درقرارداد طوردیگري ذکر شده باشد،  31.1یردرقوانین یغت -31ماده 



  دافغانستان بانک یخدمات عموم تیکارمندان ضرورت امر یو تدارك آب معدن هیته اسم پروژه : 
   DAB/1401/NCB/G01شماره داوطلبی : 

 

61 
 

) روز قبل ازتاریخ تسلیمی آفرقانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد 28بیست وهشت ( فذهنا و مقررات
جمهوري اسالمی افغانستان باشد، تصویب،  دارایحیثیت قانونی درنظامنامه که المال یا 

طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت تعدیل گردیده باشد، یا ملغی ،نشر
وارد میگردد. علی در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، قرارداد گردد، تغییرات معادل

الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر 
 . دانسته نمی شود گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل اجرا

حاالت  -32ماده 
 Force( غیرمترقبه
Majeure(  

د تردادر صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم اس 32.1
 تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادي قابل اجرا نمی باشد. 

رایط ماده عبارت از واقعات یا ش) در این Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ( 32.2
ز شی اخارج از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیري نبوده و منشا آن نا
 ره،ادا غفلت و بی پروایی وي نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال

هاي  جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزي ها، سیالب ها، بیماري هاي واگیر، محدودیت
 می تواند. بوده  تحریم حمل و نقل، قرنطین

بی در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کت 32.3
 با ذکر دالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت هاي خویش تا حدي

اشد نب هغیرمترقبامکان ادامه داده و راه  هاي بدیل اجراي قرارداد که متآثر از حاالت 
 ه اداره هدایت کتبی دیگري را صادر نموده باشد. را جستجو می نماید. مگر اینک

و  ستور تغییرد -33ماده 
 تعدیالت قرارداد

دور ، در هر زمان با صشرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1
ارد اطالعیه، تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل و

 نماید:

 تحت این قرارداد یا مشخصات، درصورتیکه اجناس ، طرح هادیزاین ،در ترسیمات - 1
 صرف براي اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندي؛ - 2

 محل تحویل؛ و - 3

 .باید تهیه گرددکننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  - 4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز  33.2
براي اجراي مکلفیت هاي اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در 
قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. 
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روز بعد از تاریخ  28ال کننده تحت این ماده باید هر گونه در خواست تعدیل توسط اکم
 در یافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد. 

ین خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرف قیم 33.3
ضه قرارداد، موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده براي عر

 خدمات مشابه براي سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

صورتی امضا تعدیالت توسط  هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.4
 طرفین معتبر می باشد. 

عدیل میعاد ت -34ماده 
 قرارداد

م ه عدمیعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر ب هرگاه در 34.1
  13توانایی وي در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

 وتآخیر  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل شرایط عمومی قرارداد
م اصورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی دالیل آن اطالع می دهد. در

  طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمقانون تدارکات و حکم نو

سط  ، تاخیر توقراردادشرایط عمومی   32 مندرج ماده به استثناي حاالت غیر مترقبه، 34.2
یر اد، منجر به وضع جریمه تآخداکمال کننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

رارداد میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار ق شرایط عمومی قرارداد26در مطابقت با ماده 
 این ماده تعدیل گردیده باشد.   1در مطابقت با بند 

 فسختم و خ -35ماده 
 قرارداد

 به اثر تخطی قرارداديفسخ  35.1

ل در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکما -1
 کننده قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید. 

 تبخش یا تمام اجناس درمدیک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  ) 1(
شرایط عمومی 34هآن طبق ماد همندرج قرارداد یا در مدت تمدید شد

 ، نگردد. اردادقر
 ا؛ یموفق به اجراي سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده ) 2(
ي اجرا هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا ) 3(

د شرایط عمومی قراردا 3قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 
 زده باشد.  

شرایط عمومی  35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2
، اکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات قرارداد

اکمال کننده مکلف به اجراي قسمت در صورت فسخ قسمی قرارداد می باشد. 
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 فسخ نشده قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1

به  زمان می تواند با صدور اطالعیهدر صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر  - 1
اکمال کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران 

 خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

. سخ نمایدف الًقرارداد را قسماً یا ک ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره - 1
یخ ید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاراطالعیه با

 اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

 ،ارهروز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اد 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  - 2
نده، مطابق شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  براي اجناس باقیما

 ل را انتخاب می نماید:اداره یکی از موارد ذی

 و یاشرایط وقیم قرارداد؛ ر مطابقت با تحویل و تکمیل هربخش د) 1( 

راي قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده بانصراف از ) 2( 
که قبالً توسط ئیکه قسماً تکمیل ومواد وبخش ها ضمنیاجناس وخدمات 

 اکمال کننده تهیه شده است.

واکمال کننده مکلفیت هاي خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذارکرده  اداره 36.1 ذاريواگ -36ماده 
 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگره اینکه موافقد، مگرننمیتوان

 در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیتاکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1 صادرات منع -37ماده 
یت وضع شده در دصادرات متوجه اداره، جمهوري اسالمی افغانستان و یا محدو

اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور استفاده از تجهیزات، اجن
 دنمای دات مندرج قرارداد را سلبتوانائی اکمال کننده در ایفاي تعه گردد ومنشا وضع 

اکمال  براینکه سازد، مشروطاکمال کننده را از مکلفیت ایفاي تعهداتش معاف می 
 .  مایدکننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه ن
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

م ذیل تناقض به احکا درصورت، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید. خاص قرارداد ذیل شرایط
 استناد می گردد. 

شرایط عمومی  ه ماد
 قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم و تعدیالت

 1ماده  1بند  8جز 
 شرایط عمومی قرارداد

 بانکافغانستان  د: ادارهنام 

 1ماده  1بند  13جز 
 شرایط عمومی قرارداد

  عبارت اند از نهاییمحل  پروژه/مقصد 
 تدارکات د افغانستان بانک امریت تحویلخانه

 4ماده  2بند  1جز 
 شرایط عمومی قرارداد

 یحتصر یالملل ینتجارت ب یطدر شرا یالملل ینب یتجارت یطاصطالحات شرا یمعان
تحت  یبطرفینوحقوق و وجا یتجارت یطاصطالح شرا ییکمعن یکهاست. درصورت یدهگرد

باشد، توسط  یدهنگرد یحتصر (Inco terms) یالمللینتجارت ب یطآن مانندشرا
}DDP {تصریحمیگردد. 

 4ماده  2بند  2جز 
 شرایط عمومی قرارداد

 .یباشدم Incoterms(2010( یالملل یناصطالحات تجارت ب یرایشو

شرایط  5ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

  .  یکی از زبان هاي رسمی کشور(پشتو/دري)زبان قرارداد: 
 

شرایط  8ه ماد1بند 
 عمومی قرارداد

 باشد: یلمیها، آدرس اداره قرارذ یهارسال اطالع يبرا

  تدارکات د افغانستان بانک امریتتوجه : 
  وات کابل افغانستان پشتونستان–آدرس:
  کابلشهر: 

 افغانستانکشور: 

 0777572349شماره تماس 

 maqsood.noori@dab.gov.afایمیل: 
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شرایط  10هماد 2بند 
 عمومی قرارداد

 طورذیل خواهدعمومی قرارداد شرایط 10ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 
 بود:

را  شرطنامه مواد جدا گانه براي حکمیت در صورت خارجی و یا داخلی بودن قراردادي {
 یادداشت دارا بوده و در حین ترتیب شرطنامه مواد مربوط در شرطنامه درج میگردد.

 ر گردد. تحری شرایط عمومی قرارداد10ماده  2بند  1جز  توضیحی ذیل بایددر

 01ماده  2بند  2داد با اکمال خارجی و جز در صورت عقد قرار 10ماده  2بند  1جز {
  }با اکمال کننده داخلی در شرطنامه درج می گردد قراردادعقد درصورت 

 

 قرارداد با اکمال کننده خارجی:   -1

ت ، حکمیت تجارتی بین المللی نسباکمال کننده خارجیي با قراردادهادر صورت عقد {
 ات مفید تر واقع میگردد. در میان سایر قواعد نافذ برروشهاي حل منازعبه سایر 

ملل متحد  قانون تجارت بین المللی کمیسیونحکمیت، اداره می تواند قواعد حکمیت 
(UNCITRAL)، اطاق تجارت بین المللی قواعد حکمیت ،1976 حکمیتاحکام(ICC)، 

استفاده  را استاکهولم تجارت  قواعد حکمیت بین المللی لندن یا قواعد حکمیت 
 } نمایند

مواد نمونوي ذیل  را انتخاب نماید، UNCITRALاداره قواعد حکمیت درصورتیکه {
 }درج میگردد

اشی نادعاي مشاجره و یا منازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 
 الغاي آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرفیا و  فسخاز این قرارداد، تخطی، 

ت قواعدحکمی درمطابقت باجمهوري اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده)  (خارج از
UNICITRAL .صورت میگیرد 

اده مآن  نماید، بانتخا ) را (ICCاحکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی  هادار هرگاه{
 }درج گردد

، توسط قراردادناشی از این منازعه : هر نوع شرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 
و  ) حلICCیک یا بیشتر حکمان با استفاده از قواعد حکمیت اتاق تجارت بین المللی (

 فصل می گردد. 

آن  را انتخاب نماید،کهولم اطاق تجارت بین المللی استا حکمیت احکام ه ادارههرگا{
 }ماده درج گردد

ناشی از ادعاي مشاجره و یا منازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد10ماده  2بند  1جز 
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الغاي آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف (خارج یا و  فسخاین قرارداد، تخطی، 
اطاق قواعدحکمیت  درمطابقت باجمهوري اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده)  از

 صورت میگیرد.  کهولمتجارت بین المللی استا

 }گردد آن ماده درج للی لندن را انتخاب نماید،احکام دادگاه بین الم ادارهدرصورتیکه {

اشی نادعاي مشاجره و یا منازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 
 الغاي آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرفیا و  فسخاز این قرارداد، تخطی، 

ت قواعدحکمی قت بادرمطابجمهوري اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده)  (خارج از
 صورت میگیرد.  دادگاه بین المللی لندن

 قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوري اسالمی افغانستان:   -2

تان در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوري اسالمی افغانس
ان افغانستباشد، موضوع قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح به مرکز حل منازعات تجارتی 

ن را جع می گردد و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آ
  مرکز فراهم میگردد.

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق 
 موضوع به محکمه ذیصالح راجع میگردد. 

شرایط  12ماده  1بند 
  عمومی قرارداد

  براي مدت یک سال :قراردادتاریخ تکمیلی 

شرایط  13ماده  1بند 
  عمومی قرارداد

 اسناد{ از:ت اند رگردد عباانتقال وسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می جزئیات 
ی، دریای انتقاالت غیر قابل مذاکره بارگیري، یک بله مانند یک بل قابل مذاکرمورد نیاز، 

جاده اي،  یادداشت حمل ونقلانتقال توسط خط آهن،  بل انتقاالت هوایی، یادداشت
ته ورانتی تهیه کننده یا تولید کننده، تصدیق معاینه صورت گرفتصدیق بیمه، تصدیق 

 }توسط یک نهاد تخصصی  معاینه کننده، و جزئیات انتقال از فابریکه اکمال کننده

 عدم قبل از رسیدن اجناس دریافت خواهند شد، درصورت ادارهاسناد فوق الذکر توسط 
 ل خواهد بود.وولنتیجه مسااکمال کننده درمقابل هرگونه مصارف با ،دریافت

شرایط  15ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل قیمت قابل تادیه براي اجناس 
 نمی باشد.
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شرایط  16ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

  : یگیردصورت م یلها بشکل ذ پرداخت

  .دیریگم بعد از تائیدي هیئت معاینه به اساس بل ارایه شده صورتبه پرداخت ها 

شرایط  16ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

ازد. بپرد تکتانهبه اکمال کننده  یددهنده با یشفرما ینکهبعد ازا یرپرداختتاخ یعادم
 . یستن یقتطب قابل

شرایط  18ه ماد 1بند 
 عمومی قرارداد

 {الزم است}اجراء  تضمین

  . باشد میقرارداد قیمتمجموعیاز  فیصد% 10اجراء  ینمبلغ تضم"

شرایط  18ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

  .میباشد افغانی یاجراء به واحد پول تضمین

  ارائه می گردد. یا تضمین بانکی به شکلاجراء  تضمیندرصورت ضرورت، 
شرایط  18ماده  4بند 

 عمومی قرارداد
 .یردگمیصورت قرارداد  یادمع ختمروز بعد از 28اجراء یناسترداد تضم

شرایط  23ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

وارد نگردد، درصورت صدمه  زیانباشد که به اجناس قابل تدارك  طورياجناس  بنديبسته 
 .گردد تعویضشده  تعییندهنده جنس در مدت زمان  فرمایشمطابق درخواست  فزیکی

رایط ش 24ه ماد 1بند 
 عمومی قرارداد

 یالملل ینتجارت ب یطدر شرا یکهطور یدبا یمهانتقال اجناس، پوشش ب مسوولیت
(Incoterms) تجارت  یطدرمطابقت با  شرا یکهباشد. درصورت یم ،مشخص شده است

 باشد. می}تطبیقنیست{قابل یلنباشد، طورذ  )Incoterms(یالملل ینب

شرایط  25ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

مشخص  (Incoterms) یالملل ینتجارت ب یطدر شرا یکهانتقال اجناسطور یتمسوول
 باشد.  ،میشده است

انتقال  یتنباشد، مسوول(Incoterms) یالملل ینتجارت ب یطدرصورت که مطابقشرا
به  قرارداد ازاکمال کننده تقاضا خواهد شد تا اجناس را ینطبق ا"{باشد:  یلمیطورذ

افغانستان که بنام محل پروژه  یاسالم يدرداخل جمهور ییمشخص مقصد نها يجا یک
 یدهردگدر قرارداد مشخص  ي،و گدام دار یمه،شود، انتقال دهد. مصارف انتقال، ب یم یاد

 }قراردادیمیباشدبه دوش 
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شرایط  26ماده  1بند 
 راردادعمومی ق

را انجام خواهند  تفتیشذیلدهنده  فرمایشمطابق مشخصات  هئیتتشریح.:یناتو معا یشتفت
  داد.

 اجناس تفتیشبصري 

 مقدار اجناس تفتیشبرایتکمیلی 

 اجناس تخنیکیمشخصات  تفتیشبراي 

 کیتخنیاخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به  ذیربطکه ادارات  بررسیو  سایرتفتیش
 دهد. اطمینانبودن اجناس 

شرایط  26ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

 .یمیگرددراه انداز)در داخل دافغانستان بانک(جنس تحویلیمحل در ینهو معا آزمایش

شرایط  27ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

 

 مجموع قیمت فرمایش د افغانستان بانک.  روز از  فیدر  فیصد 0.1یرتآخ جریمه

  باشد.  میقرارداد مجموعی قیمتاز  فیصد 10یرتآخ یمهحد اکثرمبلغ جر

شرایط  28ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

  .الزم نیست:ورانتیمدت اعتبار 

 

شرایط  28ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

 باشد. یک روز  الییضمدت زمان تعو
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  فورمه هاي قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه هاي قرارداد

 نامه قبولی آفر       11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق     12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم      13/اجناسفورمه 

 ینپیش پرداختضمفورم ت     14/اجناسفورمه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دافغانستان بانک یخدمات عموم تیکارمندان ضرورت امر یو تدارك آب معدن هیته اسم پروژه : 
   DAB/1401/NCB/G01شماره داوطلبی : 

 

70 
 

 نامه قبولی آفر1
11اجناس/ فورم  

{شماره صدور این نامه را درج نمایید}شماره: {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید}تاریخ:   
{نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}از:   

{آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}آدرس:   
{نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وي را ذکر نمایید}:به  

{آدرس داوطلب برنده را درج نمایید}آدرس:  
طرزالعمل تدارکات صادر و  این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم

براي شما{تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}مؤرخ  ارائه شده اطالع داده میشود که آفر بموجب آن
طوریکه  {مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}،قطعی مجموعی مبلغ به قیمت{نام پروژه یا قرارداد را بنویسید}، تدارك

 قبول توسطاین ادارهشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،  داوطلبان درمطابقت با دستورالعمل براي
است. گردیده  

) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (
طرزالعمل، تضمین اجراي قرارداد را طوریکه در  طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم

شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم 
 قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

{نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید}مشخصات تدارکات/ قرارداد:   

{شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید}:تشخیصیه تدارکاتشمارة   

{قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}قیمت مجموعی قرارداد:   

قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را {نوعیت تضمین اجراي نوعیت تضمین اجراي قرارداد: 
 بنویسید}

                                                
 

طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است،  پنجم) حکم ھشتاد و 1طبق فقره ( 1
بعد از ختم میعاد اطالعیھ تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی بھ 
اعتراضات داوطلبان، در صورتیکھ قرارداد در حیطھ صالحیت آمر اعطای 
مربوطھ باشد، نامھ قبولی آفر را بھ داوطلب برنده ارسال نماید، در 

یون تدارکات ملی باشد، بعد از صورتیکھ قرارداد در حیطھ صالحیت کمیس
 آفر بھ داوطلب برنده ارسال می شود.  یمنظوری این کمیسیون، نامھ قبول
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{مبلغ تضمین اجراي قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}مقدار تضمین اجراي قرارداد:   

{تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.}زمان عقد قرارداد:   

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

مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردیدهمچنین غرض 
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قرارداد  هموافقتنام  

  12اجناس/ فورمه
 

 }مربوط خانه پري می نمایداین فورمه را درمطابقت با رهنمودهاي  دهداوطلب برن{

  میان  }روز، ماه و سال درج گردد{به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف
  و ودد می شکه منبعد بنام اداره یا }جمهوري اسالمی افغانستاناداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل{ ) 1(
فتر د} که ل کننده درج گرددنام کشور اکما{کت ثبت شده تحت قوانین که شر }درج گردد نام اکمال کننده{ ) 2(

 د، عقد گردیده است. یاد میشو "کنندهاکمال "منبعد بنام }درج گردد آدرس اکمال کننده{مرکزي آن 

 فرآ}ضمنیدرج گردد اجناس و خدمات جزئیات {طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 
درج  رقراردادقیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه د{به مبلغ داوطلب برنده را براي تدارك اجناس فوق 

  ، قبول نموده است. یاد میشود "قیمت قرارداد"منبعد بنام  که }گردد
  :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

رفته در نظر گ اکه درشرایط قرارداد براي آنهافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  دراین -1
 است.شده 

اد از قرارد بوده و براي هر یک از آنها منحیث بخشی اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2
 استنباط میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد ) 1(

 شرایط خاص قرارداد ) 2(

 شرایط عمومی قرارداد  ) 3(

 و مشخصات تخنیکی) نیازمندیهاتخنیکی (به شمول جدول نیازمندیهاي  ) 4(

 اصلی قیمت  هاي آفراکمال کننده و جدول ) 5(

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  ) 6(

  }عالوه گرددهرگونه اسناد دیگر { ) 7(
 اسناد این قرارداد باالي سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاري میان -3

 قرارداد، ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

هیه تمنی را اکمال و خدمات ضرا  اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناسدر مقابل پرد  -4
 و هر نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 
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ل قابل اکمامبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در منماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5
 ندرج قرارداد بپردازد. اجناس، تهیه خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه م

ر از و س دهبدینوسیله جانبین تصدیقمینمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانین جمهوري اسالمی افغانستان بو
 قابل اعتبار می باشد.  }درج گردد روز، ماه و سال{تاریخ فوق الی تاریخ 

  اداره:به نماینده گی از 
  }اسم درج گردد{اسم: 

  } مقام ذیصالحامضاي {امضاء: 
  }عنوان وظیفه درج گردد{عنوان وظیفه امضا کننده 

  }شهرت شاهد درج گردد{در حضور داشت 
  

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

  }اسم درج گردد{اسم: 
  }عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: {

 }مقام ذیصالحامضاي {امضاء: 

 }اهد درج گرددشهرت ش{درحضورداشت 
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

 }به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پري می نماید{

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

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

 }اسم بانک درج گردد{انک: اسم ب

 }اداره درج گرددنام مکمل {: مستفید شونده

  }اجرا درج گرددتضمین  هشمار{ شمارة تضمین اجراء:
رارداد قیاد می شود،  "اکمال کننده"منبعد بنام که }، درج گرددنام مکمل اکمال کننده {حاصل نمودیم که  اطالع 

 ود با ادارهرا که منبعد بنام قرارداد یاد می ش }درج گردد وسالروز، ماه {مؤرخ } درج گرددقرارداد  هشمار{شماره 
  عقد می نماید.  }ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات { اکمال محترم شما بمنظور 

 می باشد. عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم 

بمجرد ار} مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{یم که بدون چون و چرا مبلغ ئتعهد می نما اکمال کننده،به درخواست 
ینه یل و زمکتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادي از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالدریافت تقاضاي 

 هاي ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

اید تضمین ب اعتبار دارد و هر نوع تقاضا براي پرداخت مطابق این }روز، ماه و سال درج گردد{این تضمین الی تاریخ 
 قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

  ن میباشد.(الف) آ 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثناي فقرة  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این
 

 د}درج گردبا صالحیت بانک و اکمال کننده نماینده  ، نام و وظیفه{امضا

  
  }بانک مهر{
  
  }کننده اکمال مهر{
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

  }به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پري می نماید{
 }درج گردد تسلیمی آفر روز، ماه و سال {تاریخ: 

  }تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و {:  داوطلبیه و عنوان شمار
  }اسم بانک درج گردد{انک: اسم ب

 }گردداستفاده ورق رسمی بانک {

 }اداره درج گرددنام مکمل {: مستفید شونده

  }درج گرددتضمین پیش پرداخت  هشمار{تضمین پیش پرداخت:  هشمار
، }درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام{حاصل نمودیم که  اطالع}نام قانونی و آدرس بانک درج گردد{ما 
درج  الروز، ماه وس{مؤرخ } درج گرددقرارداد  هشمار{شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"منبعد بنام که

ت دماختوضیح مختصر اجناس و {اکمالرا که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  }گردد
  عقد نماید. }ضمنی درج گردد

 یرد.  پیش پرداخت صورت میگتضمین پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

ابمجرد ر} مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 
سلیمی نشان دهنده تخطی قراردادي ناشی از استفاده پیش پرداخت براي اهداف غیر ت دریافت تقاضاي کتبی شما که

 اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

 و سال روز، ماه{الی تاریخ  }روز، ماه و سال درج گردد{این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده
  اعتبار و قابل اجرا می باشد.   }درج گردد

  اطاق تجارت بین المللیمیباشد. 785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این
  }ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام{

  بانک} {مهر
 


