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  دستورالعمل براي داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

 ساحه -1ماده 
  داوطلبی

صادر نیازمندیهاجدول 5قسمت ضمنی مندرج اجناسوخدمات به منظور تدارکشرطنامه رااین دارها 1.1
این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش نمبرتشخیصیه،. ناممینماید

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفحدر
 :شرطنامه این در

همراه با مانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریري به معنی "کتبی"اصطالح  -1
 می باشد؛وسط طرف مقابل تیاسناد 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
از  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی براي تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه-2ماده 

یده گردصادر منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبراي تادیات  تعهد شده راوجوه مالی 
لی، ماز بودجه  اختصاص داده شده براي ادارات ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو.گیردبه کار می است

ه عواید ادارات و شرکت هاي و تصدي هاي دولتی، کمک ها و قرضه هاي که در اختیار دولت قرار گرفت
 اند می باشد.

فساد و  -3ماده 
 تقلب

 داوطلبیاصول عالی اخالقی را در مراحل  فرعی مکلف است اردادي و قراردادياداره، داوطلب، قر 3.1
 ایند:ی مفاهم ذیل را افاده می نممایند. روي این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن را و اجراي قرارداد

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت،درخواستاز : عبارت فساد -1
ار را تحت تاثیر قر) (کارمندان تدارکات با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهاي جانب دیگر

 .دهد

ل ارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفا: تقلب -2
راي الی و غیر مالی و یا اجتناب از اجکارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت م

 مکلفیت ها صورت گیرد.

که به  دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره: عبارت از سازش میان تبانی -3
نادرستاعمالسائرین طرح صد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقمنظور 

 گردیده باشد.

ایر دید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا ستهعبارت از : اجبار -4
 شد.ان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باداوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

ر دتخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست عبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5
 می باشد. ا امور نظارتی مربوطو ی پروسه تدارکات
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فساد،  مرتکب مستقیماً یا ازطریق نمایندهکه اي را برنده داوطلب ي قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2
 نماید.می وانعدر مراحل داوطلبی گردیده است لغو ماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیتقلب، 

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

 ) ماده چهل و نهم قانون1فقره (در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادي را داوطلب اداره  3.4
 .نمایدتدارکات از اشتراك در مراحل تدارکات محروم می 

یادداشت ها و ، حساباتادي فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی داوطلب، قراردادي و قرارد 3.5
فراهم  موظف از جانب اداره توسط مفتشین را سایراسناد مربوط به تسلیمی آفرواجراي قرارداد

  نماید.
 داوطلب-4ماده 

  واجد شرایط
 

 هحصفمندرجمحدودیت هاي  رعایتبا  هرکشوري را تابعیتمیتوانند شرکاي وي داوطلب و  4.1
 وساکن، تبعه  ،در صورت که داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعید. نداشته باش معلومات داوطلبی

ب ، تبعه همان کشور محسوبوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمایدیک کشور در ثبت  یا
 می گردد.

ورتی براي جهت انجام خدمات مش ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2
گماشته شده درحال حاضریا  کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادطرح، مشخصات، وسایر  هتهی

ینکه مگراباشد ( ارائه نمودهتدارکاتی مراحلیا  بیشتر ازیک آفررا درعین  ارتباط داشتهودرگذشته 
 عوقودر صورت تضاد منافع واقع می گردد. )مجاز باشد این دستورالعمل 13آفرهاي بدیل طبق ماده 

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود.تضاد منافع، 

بان وطلعقد نماید. لست دامحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3
 قابل دریافت می باشد. ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت  محروم شده

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

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

و اجناس -5ماده 
خدمات ضمنی 

 واجد شرایط

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

تی تاسیسات صنع تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت،   مواد خام، ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  5.2
  به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.  هو خدمات ضمنی مربوط

پروسس شده و یا در و  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطالح من 5.3
 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی  طی نتیجه ساخت، پروسس و یا
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 شرطنامه محتویاتب.  

 بخش-6ماده 
 هاي شرطنامه

 هاي ذیل می باشد. تمام ضمایم قسمتبوده و در برگیرنده 3و  2، 1هاي  بخشاین شرطنامه حاوي  6.1
 .می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د8صادره طبق ماده 

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

ات صفحه معلومطوري که در  ويده تقیماً از اداره و یا نماینمس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3
شرطنامه و ضمایم آن در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشدذکر شده، داوطلبی

 بدوش اداره نمی باشد. 

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

توضیح  -7ماده 
 شرطنامه

س بصورت کتبی با تماس به آدر داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1
در روز ) 10(مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقلصفحه معلومات داوطلبیمندرج 

ده باشد. میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموختم قبل از ) روز در داوطلبی مقید 4داوطلبی باز و (
 ا بتوضیح کتبی ر) روز کاري در داوطلبی مقید 2و (کاري در داوطلبی باز ) روز 3اداره درخالل مدت (

ع . نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبتهیه نماید
 درخواست دهنده ارسال میگردد.

 لعملطرزا کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحادارهباالثر توهرگاه  7.2
 جراآت می نماید.این دستورالعمال 24 هماد 2و بند تدارکات

راي بد، از داوطلب میتوان دارهاشرطنامه،  مندرجات  پیرامون  االتوس  به  جواب و  توضیح به منظور 7.3
 دعوت نماید. داوطلبیمعلومات  هصفحدر مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاریخ ووقت  هاشتراك در جلس
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بل ) روز ق3(داشته باشد، آنرا بصورت تحریري حد اقل  صورتیکه سوال می شود تا دراز داوطلب تقاضا  7.4
 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. اري از تاریخ برگز

د تهیه شده بع باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5
 میگردد.ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکهبه تمام  ) روز5(حد اکثر از جلسه درمدت 

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

تعدیل -8ماده 
 شرطنامه ها

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

ده ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموصادر ایم ضم 8.2
 اند ارسال میگردد. 

یمه جهت تهیه آفر، طی یک ضم داوطلبان براي وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3
 تمدید نماید.دستورالعملاین  24 هماد 2 بنددر مطابقت با میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف اصم -9ماده 
 داوطلبی

احل اداره بدون در نظر داشت نتیجه مرتمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1
 .نداردلیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچیتدارکات

بان ز - 10ماده 
 آفر

مشخص گردیده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1
اداره  ،رددسایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان هاي دیگر ارایه میگ  و اسناد حمایوي د. درمیگ

 به آفر، توضیح جهتتصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید.   ترجمه  لزومدر صورت می تواند 
 می گردد.استناد   ارایه شدهترجمه 

اسناد  -11ماده 
 شامل آفر

  :می باشدشامل آفر اسناد ذیل 11.1
 14، 12 موادقیمتدرمطابقت با  هاي و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1
 دستورالعمل؛این  15و 
 ؛ لاین دستور العم 21درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2
 ؛دستورالعملاین 22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3
 ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4
این  17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی اجناسو خدمات واجد شرایطتثبیت منشااسناد و مدارك  -5

 ؛دستورالعمل
  30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت اد ومداركاسن -6

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

 ؛  قبولی آفر صورتیدر
 ) و11فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع شماره ( -8
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 .معلومات داوطلبی هصفحدرسایر اسناد مطالبه شده  -9

 هفورم - 12ماده 
تسلیمی آفر و 

 هاي  جدول
 قیمت

ده بدون کدام تغییر خانه پري گردی  )فورمه هاي داوطلبی ( 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1
 ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وي رد میگردد.شخص بو  توسط 

آن را به صورت مناسب طبق اصل  ضمنی قیمت براي اجناس و خدمات هاي جدولباید داوطلب  12.2
ا مهر و امض از دو بعترتیب )فورمه هاي داوطلبی( 4قسمت موجود درآن با استفاده از فورمه هاي 

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

آفرهاي  -13ماده 
 بدیل

از قبولی آن  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهاي بدیل  13.1
 تذکر رفته باشد.

قیم  -14ه ماد
آفر و 

 تخفیفات

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

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  هاي در جدول واقالم بخش ها تمام قیمت ها براي  14.2

،  قیمت مجموعی تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرايقیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3
 .  می باشدآفر 

(فورم آفر  و روش اجراي آنرا در فورم تسلیمی هرگونه تخفیف بدون قید وشرط مکلف است  داوطلب 14.4
   در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود.نماید.  پیشنهاد ول قیمتو جد خویش) 3شماره 

 یشویرا  در  مندرج  احکام  تابع  مشابه  اصطالحات  سایر وتجارت بین المللی   شرایط  اصطالحات 14.5
طوریکه در پاریس، اطاق بین المللی تجارت همنتشر )Incotermsتجارت ( جدید شرایط بین المللی

  تذکر رفته است، می باشد. معلومات داوطلبی هصفح

ر اینکه دنمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجراي قرارداد، قابل قیمت هاي ارایه شده توسط داوطلب  14.6
ه طوري دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانست معلومات داوطلبی صفحه

ل میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدی رددستورالعملاین  30ماده شده و مطابق 
قیم صفر  رد نگردیده بلکه تعدیل اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتقیم در جریان اجراي قرارداد مجاز ب

 در نظر گرفته می شود. 

ماید. در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم ن را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7
راي در صورت عدم ارائه قیمت باقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدتمام بخش ها و قیمت ها براي 

د. میباش قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات ) 1فقره ( 2 جزتمام اقالم شامل هر بخش 
ط تخفیف مشرو،  گشائی شوند صورتیکه آفر هاي تمام بخش ها در عین زمان بازداوطلب  می تواند در 

 را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد براي عقد 
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اسعار -15ماده 
 آفر

 وطلبیمعلومات دا صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 15.1
 طوري دیگر تذکر رفته باشد.

اسناد -16ماده 
اهلیت  تثبیت

 داوطلب

فر آتسلیمی  هباید فورمداوطلب دستورالعمل،این  4 مادهدرمطابقت با واجد شرایط بودنتتثبیبه منظور 16.1
ت نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صوررا خانه پري )داوطلبیه هاي فورم (4قسمتمندرج

 پنداشته نمیشود.ناقص واجد شرایط 

-17ماده 
 اسناد ثبوت

واجد شرایط 
بودن اجناس 

وخدمات 
 ضمنی

ور منشآ اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1
 درمطابقت با مادهرا می باشد، )فورمه هاي داوطلبی( 4قسمت شاملجدول هاي قیمت  که شاملتولید 

 د.نمایخانه پري  دستورالعمل این  5

 اسناد–18ماده 
تثبیت تطابق 

اجناس و خدمات 
 ضمنی آن

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

 ه نمایند.یارا)نیازمندي ها جدول( 5قسمت مندرجتخنیکی ومعیارات 

نقشه جات و ، نوشته جاتمیتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ك مدار 18.2
و مشخصات اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با مشخصات و  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  تخمینی آن و نشان دهنده
ات معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت از معیار

 جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید. 

و سایر ملزومات منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3
تهیه رامعلومات داوطلبی هصفحوم اجناس درجریان مدت مشخص درمداکارآیی مناسب و براي 
 نماید.

ها توسط  كکتال وعالیم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برايهاي تعیین شده  معیار 18.4
ناس بمنظور شرح نیازمندي بوده و ارایه سایر اج صرف که در جدول نیازمندیها درج گردیده، اداره

معیارهاي اجناس مطابق با سایر داوطلب می تواندمطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. 
دل بوده و معا اداره منديرا در صورتی که جوابگوي نیازکیفی، عالیم تجارتی و شماره هاي کتالگ 

 نماید.   ارایهاشد را ب مندرج جدول نیازمندیها یا باالتر از مشخصات

اسناد -19ماده 
اهلیت  ثبوت

 داوطلب

شت براي اداره با در نظر دا قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجراي قرارداد درصورت تثبیت  مدارك  19.1
 حاالت ذیل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  - 1
که نشان  فورمه هاي داوطلبی )( 4قسمت باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 
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 دافغانستان باشامارت اسالمی اجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  دهنده
 ارایه نماید؛  را

افغانستان فعالیت امارت اسالمی در  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  - 2
ور حفظ به منظتوانمند و مجهز را  با وي صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد تجارتی نداشته و 

ه ب، طوري که در شرایط قرارداد تذکر رفته انجام مکلفیت هاي عرضه پرزه جات و مراقبت، ترمیم و 
 ماید؛اداره معرفی ن

 ید.بر آورده نما را)ارزیابی و اهلیتهاي معیار( 3قسمت  اهلیت مندرج شرایطاز هریکباید داوطلب  - 3

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترك مکلف به ) JVشرکت مشترك (در صورت که داوطلب  19.2
  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 پذیرش رهنمود  -4
 باشد؛ها به نمایندگی از سایر شرکا می 

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

  .نقل موافقتنامه شرکت مشترك که توسط شرکا امضا گردیده است -6
) فیصد و شریک 25، هر شریک باید حد اقل (داوطلبانبراي مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3

 ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترك ) فیصد معیار هاي اهلیت را تکمیل نماید.40اصلی حد اقل (
   اید.) فیصد معیار اهلیت را تکمیل نم100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ( باهم جمع می گردد

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترك می گردد. تجربه و منابع قراردادي فرعی در 
 .وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شودتکمیل معیار ها ت

 -20ماده 
میعاد اعتبار 

 آفرها

اي در داوطلبی هید. این مدت درج می نمامعلومات داوطلبی هصفحرا در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1
عتبار بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر هاي با مدت ا ) روز90از ( کمترنمی تواند ملی 

للی ن المدر داوطلبی بیته شده، رد میگردد.کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداش
 روز بوده نمی تواند. 120از میعاد اعتبار آفر کمتر 

. در کتبی مطالبه نمایدطور از داوطلبآنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2
میگردد. تضمین آفر نیز براي مدت مشابه تمدید میعاد اعتبار صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، 

تمدید  در صورت رد درخواست .داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید
 گردد. مستردمی وي ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفر

 تضمین-21ماده 
 آفر

 آفر تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1
 بدون تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.
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ایر سپول افغانی و یا  به واحدمشخص گردیده و می تواند  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار 21.2
 اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

ر گاه ه هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر - 2
اد نهموقعیت داشته باشد، باید افغانستان امارت اسالمی خارج از تضمین آفر  نهاد صادر کننده

 نماید.  تضمین آفر را  ضمانت افغانستان اجراي امارت اسالمی مالی مشابه در داخل 

فورمه هاي (4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم هاي  - 3
تیب ، ترمنظور گردیده باشدو یا فورمه هاي دیگري که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  )داوطلبی

 گردد. 

ت  با درخواست کتبی اداره به اسرع وق،  این دستورالعمل 21 هماد 5بند هدایت در صورت تطبیق - 4
 باشد.  پرداختقابل 

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

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

عمل این دستورال 21) ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ( 21.3
ند فوق مطالبه گردیده باشد، تمام آفر هاي که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق ب

  د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشالذکر 

به لدستورالعماین  43هداوطلب برنده طبق مادعقد قرارداد با از بعد موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4
 .مسترد میگردد آنان

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

بنام  فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)( مشترك شرکت داوطلبکه در صورت  21.6
داوطلب مشترك باشد. درصورت که داوطلب مشترك قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام 
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ترتیب   )داوطلبی ه هايفورم( 4 قسمتشاملداوطلب مشترك موافقت نامه ایجاد تمامی شرکاي شامل
 گردد. 

 آفرالزم نباشد، و تضمینمعلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

 این20ه ماد 2انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب - 1
 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

 نتضمیامضاي قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل این 42ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه - 2
 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین 43هرا درمطابقت با ماد اجراء

 براي عقدغیر واجد شرایط ، معلومات داوطلبی هصفحمدت مندرج را براي  متذکره میتواند داوطلب حکومت
 اشد.  بازآنتذکر رفته  معلومات داوطلبی هصفحدرمشروط بر اینکه نماید.اعالم قرارداد با همان اداره 

امضاء  -22ماده 
 آفر

ترتیب این دستورالعمل  11 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1
شده  ريعالمه گذا "کاپی"کلمۀ نماید. بر عالوه کاپی هاي آفر با عالمه گذاري  "اصل"کلمۀ و با عالمه 

درصورت موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی هصفحوبه تعداد مندرج 
 .اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

نی نماینده قانوباید تایپ گردد و یا با رنگ پاك ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی هاي  22.2
 داوطلب امضاء گردد. 

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه  22.3
 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نآفررا امضا نموده 

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 -23ماده 
و  تسلیمی، مهر

 آفر مت گذاريعال

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

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

ی حاوي اصل و کاپپاکت ها بنویسند. "کاپی"و  "اصل" کلمۀو باالي آنها  سربسته گذاشته هجداگان
ه ماداین  3و  2 هاي بند اجراآت در روشنی متباقی در داخل یک پاکت گذاشته شوند. هاي آفر

 صورت میگیرد.

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

 آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:هاي تپاک 23.2
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 ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب - 1

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

فی و هر نوع توضیحات اضا 1ماده  1نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوي - 3
 باشد.  معلومات داوطلبی هصفحمندرج 

 اشد. ب 27ماده  1مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوي  - 4

بازگشایی  مفقود شدن محتویات و تعویض/ ولئعدم مهر و عالمت گذاري الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3
 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

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

 . می یابد

آفر –25ماده 
 هاي ناوقت

 رسیده

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

 -26ماده 
، انصراف

تعویض و 
 هاتعدیل آفر

با  دهسال اطالعیه کتبی که توسط نماینمی تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب  26.1
صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را 

عدیل تآفر هاي تعویض، انصراف یا اطالعیه کتبی توام با تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. 
 وده و این اطالعیه باید:ب شده

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

یعاد میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم م در فاصله زمانیآفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3
 صورتآفر اعتبار تمدید شده اعتبار آفر  طوري که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 واند. گرفته نمی ت

آفر –27ماده 
 گشایی

 یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  ده را در محضر عام در محل، تاریخواداره آفر هاي دریافت ش 27.1
 مربوط ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر 
 

نشانی شده  "انصراف" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهرییس هیئت آفر گش در مجلس آفر گشایی، 27.2
اعالم و بدون را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهو قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها 
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صالحیت نامه توام با  "انصراف"باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 
موجودیت اطالعیه انصراف که  گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز مینارائه شده 

است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز 
باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نشانی  نشانی شده "تعویض"اي که با کلمۀ متعاقباً، تمام آفر ه

صالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی  توام با "تعویض"با کلمۀ  شده
موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه 

نشانی شده، باز و  "تعدیل"مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. بعداً آفر هاي که با کلمۀ 
تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل ویات آن به تفصیل خوانده می شود. محت

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. 

 

دیل، بهیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر هاي  27.3
ی مموجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت 

ابی در ارزی اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بنماید. آفر هاي بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 
 باشد.  نا وقت رسیده 25ماده  1مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

ه هیئت آفر گشایی، فورم هاي معیاري آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خان 27.4
با دقت چسپ شفاف (اسکاشتیپ) می ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئو بمنظور مص پري، امضاء

 نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

-28ماده 
  محرمیت

اهلیت بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1
افشاء  بایدنالی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادداوطلبان و پیشنهاد ا

 گردد.

، یسهارزیابی مالی و مقا، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2
 یگردد.منجر به رد آفروي م بعدي اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطاي قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی 

با  عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضاي تماس زمانآفر گشایی الی ، از28هماد 2علی الرغم بند  28.3
 . داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد مراحل را درهرمورد مربوط به اداره

ارزیابی  - 29ماده 
 ابتدایی 

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

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

 صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و براي مدت مندرج  - 2
 قابل اعتبار است؛
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 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 –30ماده 

 آفر ها
ل کتبی مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکتوضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

ید، ، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماصورت گرفته و نمیتواند در محتوا مطابق مندرج در خواست،
ارایه شده بدون در خواست  هر نوع توضیحمگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوي را قبول نماید. 

 اداره، قابل قبول نمی باشد.

-31ماده 
 جوابگویی آفرها

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

یط و با معیارات، شرامطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2
 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شوانحراف، استثناء و از قلم امشخصات شرطنامه باشد. 

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

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

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

 ستثناتاو بعداً با اصالح انحرافات، رد گردیده نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3
 یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

عدم –32 ماده
انطباق، 

و از  اشتباهات،
 قلم افتادگی

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

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

ط در صورت عدم ارایه معلومات توس افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.
 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 گرفته شده، واحد با قیمت مجموعی در صورت عدم توافق قیمت فی -1
اعشاري  المهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظرقیمت مجموعی تصحیح میگردد.
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ه بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد درقیمت فی واحد
 و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

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

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

 ) فوق مداراعتبار خواهد بود.2) و (1ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزاي (

 وي غیر و تضمین آفرقبول نکند، آفروي رد  محاسبوي آفر خویش را اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4
 د. اجرا می گرد 21ماده 1بند  ) 2جزء (مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر قابل استرداد دانسته شده

–33ماده 
ارزیابی 
  تخنیکی

 

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

 تماماتبا انحراف  یایریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان این دستورالعمل 18هماد مطابقاداره  33.2
 می نماید. بررسی ،جنبه هاي تخنیکی آفر را شرطنامه)نیازمندیهاجدول  ( 5قسمت شرایطمندرج

 - 34ماده 
تبدیل به 

 اسعارواحد

درآفررا  باید تمام قیمت هاي ذکرشده به اسعار مختلف اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 34.1
معلومات  صفحهبهنرخ فروش اسعار در روز مندرج معلومات داوطلبی هصفحبه واحد پولی مشخص در 

  ، تبدیل می نماید.داوطلبی
-35ماده 
 داخلیحترجی

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

ارزیابی  36ماده 
 مالی 

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

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

 فرآتذکر رفته و قیمت  معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش هایاارزیابی براي اقالم انجام  -1
 ارایه گردیده؛  14هرمطابقت با ماددکه 

 ؛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
 تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -5
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 مد نظر نمی گیرد:اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر،  36.3

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

امارت بر اجناسیکه در خارج از هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2
 اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد افغانستان تولید شده اسالمی 

 در صورت تذکر در آفر.براي تعدیل قیمت درجریان اجراي قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 یی،،  فکتور هاي مربوط به مشخصات، کارا14ج مادهعالوه قیمت آفر مندر آفر ها بردر ارزیابی  36.4
اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. براي تسهیل  معیار هاي تداركشرایط و 

ش ها فکتور ها، روباید به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده مقایسه آفر ها، اثرات 
 باشد.  36ماده 3د مطابق بند و معیارات بای

 قیمت ، داوطلبان می توانند براي یک یا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  36.5
عطاء خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را براي بیشتر از یک داوطلب ا

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

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

که از آن در را لیت هاي گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف36.7
 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفتهشرطنامه 

مقایسۀ  - 37ماده 
 آفرها

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

 ابیارزی لزوم درصورت و تخنیکی ارزیابی از شده،پس ارزیابی قیمت نازلترین داراي آفر  درصورتیکه 37.2
 اءآمراعط به خویشرا ختم،گزارش را ارزیابی پروسه میتواند ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو مفصل

 ابی،ارزی هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده یابیارز قیمت نازلترین آفرداراي درصورتیکه. نماید ارائه
رار ق مفصل ارزیابی لزوم ودرصورت یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق يدارا يبعد آفر

 دهد. یم

ارزیابی -38ماده 
 بعدي داوطلب

 برنده

وسط تبمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجراي رضایت بخش قرارداد  اداره می تواند 38.1
  برنده، ارزیابی بعدي را راه اندازي نماید. داوطلب

 

 صورت میگیرد.  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدي به اساس مدارك مستند ارایه شده  38.2
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بی، جه ارزیایعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدي، پیش شرطمثبت ب 38.3
ین نازلترو اداره ارزیابی بعدي مشابه را باآفر بعدي داراي گردیده  آفر جوابگو شدنمنتج به غیر 

 قیمتانجام می دهد.  

حق  -39ماده 
براي قبولی  اداره

یا رد یک یا تمام 
 آفرها

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات  39.1
یا  تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی براي تدارکات کافی

، داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین منافع ملی موجود نبوده، مدارك (اسناد) سازش میان
 طلبان فسخ نماید.داومراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط –40ماده 
 اعطاء

توانایی  وراارایه نموده  قیمتارزیابی شده ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 40.1
 نماید.می اعطاء داشته باشد،  اجراي رضایت بخش قرارداد را

حق –41ماده 
تعدیل مقدار 

در زمان 
 اعطاي قرارداد

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

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

–42ماده 
اعطاي 
 قرارداد

، در اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطاي قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان 42.1
نده صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب بر

ز نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد امیارسال 
  آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یمنظوري این کمیسیون، نامه قبول

 

تضمین  -43ماده 
 اجراء

 نامه قبولی آفر، تضمین اجراي) روز بعد ازدریافت 10مدت (خالل درداوطلب برنده مکلف است،  43.1
 هفورم( 8قسمت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،قرارداد را در مطاب

  می باشد، ارایه نماید. )قرارداد هاي

اد ارسال تضمین اجراي فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرد عدم 43.2
 لبداوطمی گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به  آفرتضمین آفر و یا اجراي اظهار نامه تضین 

اد را ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندي اجراي رضایت بخش قراردب بعدي که آفر جوابگو
  داشته، اعطاء می نماید. 

امضاي -44ماده 
 قرارداد

مر اعطاء آاداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوري  44.1
اد را داوطلب برنده مکلف است، قرارد ارسال می نماید.به داوطلب برنده در طی میعاد اعتبار آفر 

 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  بعد از دریافت ) روز10ت (در مد
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 -45ماده 
به  اطالع

داوطلبان غیر 
 برنده

رارداد ق، داوطلبان غیرموفق را از عقد دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 45.1
ی مرا مسترد آنان با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر 

  نماید.
ت همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصا 45.2

 قراردادي، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانونتدارکات، مشخصات اداره و 
ی در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر م تدارکات

  کند.
مشخصات  باقانون تدارکات، نسخه امضا شده قرارداد را  42 ةاداره مکلف است طبق ماد 45.3

 متیو ق يمشخصات اداره و قرارداد ،يقرارداد نفعیذ تیمالکتدارکات  فورم اظهار معلومات 
وب  ریسا اییتدارکات مل ةادار تیقرارداد در وب سا يبعداز امضا یمی) روز تقو30( یقرارداد را ال

 .دینشر نما گردد،یم یمعرف یتدارکات مل ةکه توسط ادار ییها تیسا

حق –46ماده
شکایت 
  داوطلب

اض هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتر 46.1
 ارسال نماید. کمیته بررسی اداريخویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 . 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 

  :شماره این داوطلبی نام و
ان دافغانست دو نوع تیل (دیزل و پطرول) ضرورت وسایط، جنراتور و مرکز گرمی تهیه و تدارك 

  بانک
DAB/1401/NCB/G02  

 میباشد فی واحدداد رقرابه اساس 

 .حصص میباشد دوشامل عبارتند از: این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

دستورالعمل  4.1 هماد
  براي داوطلبان

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

دستورالعمل  4.3 هماد
 براي داوطلبان

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

دستورالعمل   5.1مادة 
 براي داوطلبان

 ازکشورهاي ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 "قابل تطبیق نیست"
 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  6.3مادة 
 براي داوطلبان

 شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

 پشتونستان وات کابل افغانستان –آمریت تدارکات د افغانستان بانک 

  703598534-0093شماره تماس : 

 Abdulhayee.saeed@dab.gov.afایمیل آدرس:

 7.1مادة  
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  :دو معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردآدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 
  :دو معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردآدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 

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

  "سعید" عبدالحی
020 21 03940 

Email: ihsanullah.ihsan@dab.gov.af/ Abdulhayee.saeed@dab.gov.af  
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دستورالعمل  7.3مادة 
 براي داوطلبان

   الزم نمی باشدجلسه قبل از داوطلبی :
  

  آفرها هتهیج.  
 10.1 ماده

دستورالعمل براي 
 داوطلبان

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

 11.1ه ماد
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

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

مبنی براینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحالل قرار 
لف ر تخندارد، تعهد نامه مبنی بر نداشتن تضاد منافع و تعهد نامه مبنی بر عدم محکومیت باالث

  در تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراك در داوطلبی. 
 تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهاي داده شده در شرطنامه غرض
معلومات داوطلب باید بصورت درست و مکمل خانه پري شود و تعهد نامه ي داده شده باید 

  ا و مهر گردد. توسط رئیس، معاون و یا نماینده با صالحیت امض

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)

 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 مقصد :محل 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
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 15.1 ماده
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

همان به صورت گیرنده مربوط مصارف قیمت آفررا که  افغانیاست به واحد پولی مکلفداوطلب 
 پول  میباشد، نرخ بدهد.

 میباشد.افغانی  اسعار ویا واحد پول 

 18.3 ماده
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

  قابل تطبیق نیست. :مدت کارآیی اجناس
 

 19.1ماده 
دستورالعمل براي 

 .الزم نمی باشد: اجازه نامه تولید کننده

ماده 
دستورالعمل 19.1

براي داوطلبان

  .باشد مینالزم  خدمات بعد از فروش،
 

 20.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 می باشد.}روز90( -{نودمدت اعتبار آفر 

 21.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

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

 شرطنامه در ان ذکره ویا هر ان فورم که مندرجات و مشخصات شرطنام 5مطابق محتویات فورم شماره 
شایی میعاد تضمین بانکی آغاز از یوم آفرگارائه گردد.  باشد گردیده و قابل قبول اداره تدارکاتی

 .روز اعتبار داشته باشد 118باید حد اقل 

 21.2ماده 
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

  است. تضمین آفر  الزم
  مقدار تضمین آفر قرار ذیل است:

  هزارو هشت صد افغانی سه صدو هشتاد وهشت  388,800  الت اول مبلغ
  هزار افغانی شصت و دویک صدو  162,000  الت دوم مبلغ 

 هزارو هشت صد افغانی پنج صدو پنجاه 550,800  مجموع هر دو الت

 هر مجموع براي تضمین آفر باید داوطلب الت، یک از بیش براي آفر ارائه صورت در
 داراباشند. مینمایند، ارائه قیمت که را الت

یرفته ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذ(افغانی) مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی 
 د. میباش ویا پول نقد )و نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ( تضمین نامه بانکیمیشود 

ده سکن شتضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی 
 می باشد.پول نقد قابل قبول مورد قبول شناخته نمیشود. 

  ارائه گردد.و یا پول نقد تضمین آفر بشکل ضمانت بانکی 



  انک برك دو نوع تیل (دیزل و پطرول) ضرورت وسایط، جنراتور و مرکزي گرمی دافغانستان و تدا هیتهاسم پروژه : 
  DAB/1401/NCB/G02شماره داوطلبی : 

20 
 

 21.7هماد
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نیست.

 22.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نیست.

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

 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 باید پاکت هاي داخلی و بیرونی
ر تهیه و تدارك دو نوع تیل (دیزل و پطرول) ضرورت وسایط، جنراتواسم پروژه :  اسم پروژه:

 و مرکز گرمی دافغانستان بانک
   DAB/1401/NCB/G02 شماره دواطلبی:

 24.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

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

 افغانستان -ابلوات ،ک پشتونستان -د افغانستان بانک: آدرس: 

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

 کابلشهر: 

 02/07/1401 مورخ شنبه از ظهر روزقبل   10:00 ساعتضرب االجل براي تسلیمی آفرها: 
 .میباشد

ید آفر ها نوت: 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.
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 27.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

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

  تدارکاتتعمیر  سوممنزل  منزل و شمارة اتاق:
 02/07/1401تاریخ: 

 ظهر به وقت کابل صورت خواهد گرفت. از قبل 10:00وقت:

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

نوت :درصورتیکه تاریخ مشخص شده براي تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، آفر ها 
  .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 1به صورت الکترونیکی طبق بند  درصورتیکه ارائه آفر
 .قابل تطبیق نیست هاي 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 آفرگشائیتاریخ تبادله اسعار

 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:
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 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

امارت ر فر دارایه شده آ پرزه جات وخدمات بعد ازفروش تجهیزاتموجودیت  -4
 }نخیرافغانستان{اسالمی

 }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

، دو نوع تیل(دیزل و پطرول) ضرورت وسایط تهیه و تداركاسم پروژه : باید براي داوطلبان 
  دافغانستان بانک هاي و مرکز گرمی هاجنراتور

DAB/1401/NCB/G02  
 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: 
پشتونستان وات کابل  –افغانستان بانکد تعمیر خدمات، دفتر مرکزي منزل سوم آدرس : 

  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.
  اداره تدارکات ملی   -ریاست پالیسی تدارکات توجه:

، ریاست پالیسی  اداره تدارکات ملیریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوري،  آدرس: 
 تدارکات 

 ل چهارم شماره اتاق:  منز -منزل

 شهر:  ناحیه دوم، شهر کابل
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 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

که اداره در ارزیابی آفر ها و تشخیص در توضیح معیاراترا  دستورالعمل براي داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معیارات
سایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی مد 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
و درجه بندي آفر ترجیح 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

ارائه نموده اند،   را افغانستانامارت اسالمی که اجناس ساخت آفر هاي   آفر هاي گروپ (الف) :     )1
یصد قیمت مجموعی آفر کاسته می ) ف25شامل این گروپ گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه (

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

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

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

) فیصد قیمت 5به اندازه (در مقایسه با داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان قیمت آن 
  ؛دنآفر کاسته می شو

 Joint) داوطلب خارجی که شرکاي داخلی ارائه شدهاز جانبآفرهایافرهاي گروپ (د)      )4
Venture) شامل این گروپ گردیده وقیمت ، هد به داشتن قراردادي فرعی داخلی میباشددارد ویا متع

  .دنکاسته میشو آفرقیمت   فیصد /)5به اندازه (آندر مقایسه سایر داوطلبان خارجی 
 :مقایسه آفر ها -2
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نسبت به ، قیم آفر هاي مستفید شونده را به میزان فیصدي ترجیح داخلی با نظر داشت میزان ترجیح داخلیاداره  -1
 نظر می گیرد.را در مقایسه با سایر آفر ها مد  قیم اصلی آفرکاسته و این قیمت

 اضافیرات معیا . 2

  قابل تطبیق نمی باشد
  

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

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

 :مکلف استاداره

دستورالعمل براي  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 39 هماد 2(بند بعدي ارزیابی  معیارات.  4

 اداره می تواند دستورالعمل براي داوطلبان،38ه ماد 1آفرداراي نازلترین قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از
راه اندازي شده دستورالعمل براي داوطلبان، صرف بااستفاده از شرایط مشخص  39ه ارزیابی بعدي آفررا طبق ماد

  نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:شامل متن ذیل  شرایطیکهکند. 
با ارایه صورت حساب هاي بانکی ویا هر سندي معتبر بانکی به اثبات رساند که با توانایی مالی: داوطلب باید  -1

 :مندرج ذیل مطابقت داشته باشندموارد 

ذریعه استیتمنت بانکی ارائه نموده که تاریخ اعتبار آن از روز  به قرار ذیلداوطلب  حد اقل توانایی مالی . 1
 اعالن الی آفر گشائی باشد.

  هزار افغانی چهار میلیون وهشت صدو شصت 4,860,000  الت اول مبلغ

  افغانی دو میلیون و بیست و پنج هزار 2,025,000  الت دوم مبلغ 

  چهار میلیون و شش صدو سی و پنج هزار افغانی 6,885,000  مجموع هر دو الت

 هر مجموع براي مالی توانایی داراي باید داوطلب الت، یک از بیش براي آفر ارائه صورت در
 داراباشند. مینمایند، ارائه قیمت که را الت
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و ظرفیت تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادي را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه  - 2
 تخنیکی مندرج ذیل  را داشته باشند ارائه نماید:

 الت اول:

  افغانی یازده میلیون شش صدو شصت و چهار هزار   /11,664,000-  مبلغ یک پروژه مشابه به حجم پولی حد اقل

 صدو چهل هزار افغانی نزده میلیون و چهار  / -19,440,000  و یا دو پروژه مشابه به حجم پولی حد اقل مبلغ

 در خالل ده سال اخیر.

 الت دوم: 

  افغانی رهزاصدو شصت هشت چهار میلیون و  /4,860,000-مبلغ   مبلغ یک پروژه مشابه به حجم پولی حد اقل

 صد هزار افغانی یکمیلیون و  هشت /8,100,000-مبلغ   و یا دو پروژه مشابه به حجم پولی حد اقل مبلغ

  آخیر.در خالل ده سال 

  مجموع هردو الت

صدو بیست و چهار هزار  شانزده میلیون و پنج صدو /16,524,000-مبلغ   مبلغ یک پروژه مشابه به حجم پولی حد اقل
  افغانی

 یو پنج صدو چهل هزار افغان ونیلیت  مو هف ستیب /27,540,000-مبلغ   و یا دو پروژه مشابه به حجم پولی حد اقل مبلغ

 ارائه قیمت که را الت هر براي تجربه مشابه داراي باید داوطلب الت، یک از بیش براي آفر ارائه صورت در

  داراباشند. مینمایند،

 پنج سال اخیرو همچنان حجم معامالت ساالنه دو سال داوطلب در خالل  - 3

  افغانی نزده میلیون و چهار صدو چهل هزار  / -19,440,000  مبلغالت اول: 

 یصد هزار افغان یکو  ونیلیم شته /8,100,000-مبلغ   مبلغالت دوم: 

 میلیون و پنج صدو چهل هزار بیست و هفت  /27,540,000-مبلغ   مجموع هر دو الت
  افغانی
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 ارائه قیمت که را الت هر براي حجم معمالت داراي باید داوطلب الت، یک از بیش براي آفر ارائه صورت در

 داراباشند. مینمایند،

 

  فورمه هاي داوطلبیقسمت چهارم: 

 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/
  افغانستان ساخته شده اندامارت اسالمی در بیرون از  جدول قیمت براي اجناس وارداتی که 04فورمه اجناس/

 افغانستان ساخته شده اند امارت اسالمیازکه دربیرون ای وارد شده قبالً جدول قیمت براي اجناس 05اجناس/فورمه 

 شده اندافغانستان ساخته  امارت اسالمیجدول قیمت براي اجناسیکه در06اجناس/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/G02 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 این فورمه در مطابقت به 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 

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

،  ازیندر صورت [دستورالعمل براي داوطلبان  11مادة  8بند ذینفعطبق تیو مالک رهیمد ئتیاز ه یستیل 
ت مالکیت اظهار معلوما فورمرا با استفاده از  ذینفعتیدر مورد مالک یاطالعات اضاف دیبا داوطلب مؤفق

 .]نمایدارائه ذینفع 

  اسناد در صورت لزوم دید اداره؛سایر  
 

 .  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

ه با اسناد همرا 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

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

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

 }DAB/1400/NCB/G63 { 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 را {مشترك درکشوریکه راجستر شده است:  یداوطلباکشر هرآدرس قانونی   1.5
 }ه، درج گردددرکشوریکهراجستر 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

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

وطلب مالی و سند که نشان دهنده فعالیت دااستقاللیت اوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی ددرصورتیکه  
 .در مطابقت با قانون تجارت باشد

صورت  در[  براي داوطلبان  دستورالعمل 11مادة  8 بند   طبق  ذینفع  تیو مالک  رهیمد  ئتیاز ه یستیل 
مشترك   اياعض از   یک  هر براي   را  ذینفع تیدر مورد مالک  یاضاف  اطالعات  دیبا  مؤفق داوطلب ، ازین

(JV) نمایدارائه   اظهار معلومات مالکیت ذینفع فورمبا استفاده از[. 
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  تسلیمی آفر هفورم
  03اجناس/ه فورم

نباید  اما درتکمیل فورمه دروقت تهیه شرطنامه میباشد، یتدارکاته این یادداشت صرف براي معلومات، جهت کمک به ادار
 .گرددصادرشده شامل  هدر شرطنام

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

 }DAB/1401/NCB/G02 { 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
شماره و تاریخ صدور {شمول ضمیمه شماره:هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  . 1

 نداریم؛ }درج گردد لزوم ضمیمه را درصورت

ضمنی  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 {را

 عبارت استاز: ذیل قیمت مجموعی آفرما به استثناي هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در . 3

 الت اول

 ؛}درج گردد مختلف و اسعارهاي مربوطه الغقیمت مجموعی آفر به حروف وارقام، بیانگرمب{

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

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

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

  دومالت 
 ؛}درج گردد مختلف و اسعارهاي مربوطه الغقیمت مجموعی آفر به حروف وارقام، بیانگرمب{

 :آفرماقبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بوددرصورتیکه : پیشنهاد شده تخفیفات . 5

 قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:........................ ) 3(

هر تخفیف پیشنهاد شده و اقالم مشخص شده جدول نیازمندیها {قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... ) 4(
 ؛}را که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید
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 هاجل تسلیمی آفرسراز تاریخ  ضرب اال ،رالعمل براي داوطلباندستو20ماده  1 فرمابراي میعاد مشخص در بندآ . 6
باالي آن  اعتبار اعتبارداشته و درهرزمان قبل از ختم تاریخ دستورالعمل براي داوطلبان24ماده  2درمطابقت با بند

  قابل قبول بوده میتواند؛ما الزامی و 
و  دستورالعمل براي داوطلبان44ه اجراءرا درمطابقت با ماد تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  . 7

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجراي ، بخاطرادمومی قراردشرایط ع 18 هماد

ملیت {یطقرارداد،داراي تابعیتکشورهاي واجد شرا از گان براي هربخشه فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمولما . 8
شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت هاي مشترك باشد، و ملیت هریک ملیت شرکاي داوطلب را بشمول 

 می باشیم.}درج گرددتهیه کننده گان فرعی و  انقراردادی

 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل براي داوطلبان4ه ماد 2بند ق مطاب، ما . 9

، درمطابقت با بند افغانستانامارت اسالمی ، تحت قوانینوتهیه کننده گانقراردیان فرعی  و شرکابشمول ،شرکت ما . 10
 ؛نشده ایم شناختهافغانستان غیرواجد شرایط  امارت اسالمیدولت از طرفدستورالعمل براي داوطلبان4 هماد 3

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شدهقیمت نازلترینیآفر داراقبولی  مکلف به که ادارهما میدانیم . 11
 

 }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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 الت اول اجناس قیمتجدول 
  05اجناس/ فورمه

  DAB/1401/NCB/G02     شماره  داوطلبی:

 }خیرن{   شماره آفربدیل:
 }00/00/1401{     تاریخ:

 و خدمات ضمنی مشخص )  جدول قیمت باید همراه با لست اجناس1{داوطلب این فورمه هاي جدول قیمت را در مطابقت با رهنمودهاي مربوط خانه پري خواهد کرد. لست اقالم در فقره ( 
 ( داوطلبان بصورت حتمی باید نرخ فی واحد را نیز ارائه بدارند) توسط اداره در جدول نیازمندیها منطبق باشد.} شده

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

بر فروش مالیات 
و سایر مالیات 

پرداخت شده یا 
قابل پرداخت 

فی قلم در 
صورتیکه 

قرارداد اعطا 
 گردد.

قیمت 
مجموعی 
فی ردیف 

  قلم
 )9 + 10(  

 

}
تعداد اقالم درج گردد

{  
 

}
س درج 

توضیجات اجنا
گردد

{ 

}
س درج 

کشور اصلی اجنا
گردد

{ 
{تعداد ذکر  گردد}

{.واحد فزیکی ذکر گر دد 
 {

قیمت فی { 
درفی واحد 

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

 امارت اسالمی
افغانستان درج 

 }گردد

فروشات و {
سایر مالیات 

قابل پرداخت 
فی قلم در 
صورتیکه 

قرارداد عقد 
 }شده باشد

قیمت {
مجموعی 

فی قلم 
 }درج گردد

تیل دیزل   1                لیتر 162000   
      :قیمت مجموعی
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 الت دوم اجناس جدول قیمت
  05اجناس/ فورمه

  DAB/1401/NCB/G02     شماره  داوطلبی:

 }خیرن{   شماره آفربدیل:
 }00/00/1401{     تاریخ:

 )  جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص1کرد. لست اقالم در فقره ( {داوطلب این فورمه هاي جدول قیمت را در مطابقت با رهنمودهاي مربوط خانه پري خواهد 
 ( داوطلبان بصورت حتمی باید نرخ فی واحد را نیز ارائه بدارند) توسط اداره در جدول نیازمندیها منطبق باشد.} شده

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 
ینی و زم

سایرخدمات 
الزم جهت 

رسانیدن اجناس 
 به مقصد نهایی

مالیات بر فروش 
و سایر مالیات 

پرداخت شده یا 
قابل پرداخت 

فی قلم در 
صورتیکه 

قرارداد اعطا 
 گردد.

قیمت 
مجموعی 
فی ردیف 

  قلم
 )9 + 10(  

 

}
تعداد اقالم درج گردد

{  
 

}
س درج 

توضیجات اجنا
گردد

{ 

}
س درج 

کشور اصلی اجنا
گردد

{ 
{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 
 امارت اسالمی

افغانستان درج 
 }گردد

فروشات و {
سایر مالیات 

قابل پرداخت 
فی قلم در 
صورتیکه 

قرارداد عقد 
 }شده باشد

قیمت {
مجموعی 

فی قلم 
 }درج گردد

               لیتر 90000   تیل پطرول  1
      :جموعیقیمت م
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین
  08اجناس/ه فورم

 

  
  DAB/1401/NCB/G02   :داوطلبی شماره

 }نخیر{   شماره آفربدیل:

  }00/00/1401{   :تاریخ
  }تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار{حاتصف

 

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

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

  }شماره به ارقام درج گردد{شماره تضمین آفر: 
 }درج گردد 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

، مبلغ بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  }درج گرددنام بانک {، ما براساس درخواست داوطلب
در صورت که داوطلب مرتکب بعد ازدریافت اولین تقاضاي تحریري شما  را }درج گردد مبلغ به حروف و ارقام{مجموعی 

 اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

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

 فراهم نکردن تضمین اجراي قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده ) 4(

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

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

 یا

روز بعد از ختم 28) 2( ؛ یاقرارداد با داوطلب برندهامضاي ) 1( محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به ) 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/G02   :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}تعدادسال درج گردد{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(

در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجراي قرارداد و امضاي قرار داد با داوطلب برنده این 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/G02   :داوطلبی شماره

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

  }درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر {   :تاریخ
  }صفحات درج گرددتعداد مجموعی و 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
اجازه می دهیم  }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 ، را به اجناس ارائه شده در آفر 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 وشخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی ب بق این فورم، مالکیت ذینفع؛ط -6

ور مستقیم و غیر طاص 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 

غیرمستق
  یم) 

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 

غیرمستق

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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  یم) 
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 

غیرمستق
در  -یم 

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                
  

          

2               
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3               
  

          

 ي) تعهد نامه:

بق احکام قوانین شده، 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{

و جدول ات 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 در عالوه برآن، درج گردیده است، می باشد. 4قسمت در کهبه خصوص جدول قیمت  قیقود

دستورالعمل براي 41ه 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 بیمه مصارف یا یاجناس در مبداَ، (تحویل داللت به
داده شود؛  تحویلهااجناس به انتقال دهنده یلی زمانی صورت میگیرد که تحو)الی کشتی ، انتقال رایگانو محموله

 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 . الت اول 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 {
  

ه صفحمندرجنهایی محل  واحد فزیکی کمیت توضیحاجناس هشمار
 داوطلبی معلومات

 Inco)(طبق  شرایط تجارت بین المللیتحویلیتاریخ 
terms 

تاریخ آغاز 
تحویلی 
 اجناس

تاریخ ختم 
 تحویلی اجناس

 

تحویلی  تاریخ
 ه توسط پیشنهاد شد
توسط داوطلب {

خانه پري داوطلب 
 }گردد

ه شمار{
درج 
 }گردد

مقداراق{ }درج گرددتوضیح اجناس {
درج الم 

 }گردد

 واحد فزیکی{
 }گردد

اولین تاریخ { }درج گرددمحل تحویلی {
تحویلی درج 

 }گردد

آخرین تاریخ {
تحویلی درج 

 }گردد

تاریخ تحویلی {
پیشنهاد شده 

درج  داوطلب
 }گردد

  لیتر 162000 تیل دیزل 1

ک واقع نتانک تیل دافغانستان با
شهري چهارم دافغانستان بانک 
متصل مستوفیست کابل ،دفتر 
مرکزي و شهري ششم واقع 

  چهاراهی دهمزنگ

بعد از ارسال 
درخواست 

توسط اداره در 
روز  8مدت 

 تقویمی

بعد از ارسال 
درخواست 

توسط اداره در 
 روز 10مدت 

 تقویمی
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i . الت دوم 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 {
  

ه صفحمندرجنهایی محل  واحد فزیکی کمیت توضیحاجناس هشمار
 داوطلبی معلومات

 Inco)(تجارت بین المللی طبق  شرایطتحویلیتاریخ 
terms 

تاریخ آغاز 
تحویلی 
 اجناس

تاریخ ختم 
 تحویلی اجناس

 

تحویلی  تاریخ
 ه توسط پیشنهاد شد
توسط داوطلب {

خانه پري داوطلب 
 }گردد

ه شمار{
درج 
 }گردد

مقداراق{ }درج گرددتوضیح اجناس {
درج الم 

 }گردد

 واحد فزیکی{
 }گردد

اولین تاریخ { }درج گرددمحل تحویلی {
تحویلی درج 

 }گردد

آخرین تاریخ {
تحویلی درج 

 }گردد

تاریخ تحویلی {
پیشنهاد شده 
داوطلب درج 

 }گردد

  لیتر  90000 تیل پطرول 2
تانک تیل دافغانستان بانک واقع 
شهري چهارم دافغانستان بانک 

  متصل مستوفیست کابل

بعد از ارسال 
درخواست 

توسط اداره در 
روز  8مدت 

  تقویمی

بعد از ارسال 
درخواست 

توسط اداره در 
 روز 10مدت 

 تقویمی
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ii .مشخصات تخنیکی 

 }مشخصات تخنیکی هتهی رهنمود{

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

 مشتمل است بر  معیار  هاي که توسط اداره به منظور بررسی جوابگو بودن آفرها از نظر تخنیکی تعیین میگردد.  مشخصات تخنیکی
ازین جهت، ترتیب مشخصات تخنیکی واضح سبب تسهیل تهیه آفر هاي جوابگو توسط داوطلبان و همچنان آزمایش، ارزیابی و مقایسه 

 داره میگردد. آن ها توسط ا

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

  رتیببراي تخوب  یک اساس ونه هاي مشخصات از تدارکات مشابهنم. ودد بکار گرفته شبای مشخصات تخنیکیبهترین شیوه هاي رایج 
 می باشد. مشخصات تخنیکی 

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

  باید  یکیمشخصات تخنبستگی به پیچیده گی  تدارکات و  تکرار  شیوه تدارکات دارد.  مشخصات تخنیکیمفیدیت معیاري سازي
 مورد استفادهدر ساخت انواع مشابه اجناس به صورت عموم  که ، مواد وتجهیزاتطرز کارمحدودیت هاي کافی داشته باشد تا از  وسعت

 گردد.  جلوگیري قرار میگیرد

  باید معتبر تا حد ممکن  معیارات بین المللی د.محدود نباش گردیده، مشخصطرز کارکه در اسناد داوطلبی معیارات تجهیزات، مواد و 
مشخص محدود  هبه یک تولیدکنندکه ذکر نام هاي تجارتی، شماره هاي کتالگ یا سایر تفصیالت هرگونه مواد یا اقالم را  مشخص گردد. 

 "یا معادل آنهمچو "باید همیشه عبارات  ،باشدممکن  توضیح همچواقالم غیرکه  اجتناب شود. درصورت ممکن ، باید تاحدمیسازد
مورد نظر باشد، خواه از طرف  اداره تدارکاتی یا متعاقباًذکرشود. هرگاه معیارات خاص دیگر یا کود هاي قابل اجرا درمشخصات تخنیکی 

با مشخصات   سایرمعیارات معتبر که حداقل ازداشتن کیفیت اساسی برابر کشور دیگري واجد شرایط باشد، در اینصورت سند مبنی بر
 قابل قبول خواهد بود.  و کود هاي خاص،  نیز مشخصات تخنیکی کهل شود، اطمینان حاص ذکر شده

  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

 آزمایشات مفصل الزم (شماره و نوع)  . 2

 کاملالزم براي تحویل ضمنی سایرکار ویا خدمات   . 3

 درآنانجام می شود و اشتراك  اداره  توسط اکمال کنندهکه فعالیت هاي مفصل  . 4

و  تطبیق جریمه  تاخیر در صورت بر آورده نشدن آن  تحت پوشش قرارگرفتهورنتی  که توسط کارآیئضمانت هاي  مفصل لست  . 5
 ضمانت ها.   

 تعداد/مقدار حد اکثر و حد اقل گرانتی شده را مشخص نماید.  بشمول کارایی و شرایطام خصوصیات تخنیکی مشخصات تخنیکی باید تم
داوطلب معلومات مفصل درمورد همچو نموده وتسلیمی آفر  هفورم هضمیمرا  اضافی ه داوطلبییک فورم ادارهدرصورت ضرورت، 

 می نماید. مقدار گرانتی شده ارائه  مرتبط و کارآیی  خصوصیات تخنیکی
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خواست نماید که داوطلب یک بخش یا تمام مشخصات تخنیکی، جدول هاي تخنیکی یا سایر معلومات تخنیکی در آفر را  تهیه اداره در هرگاه
 ه این معلومات در آفر داوطلب را مشخص نماید.  ئنماید، در اینصورت  اداره  باید ماهیت و  اندازه معلومات الزم و شیوه ارا

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

  :در مطابقت با معیارات و مشخصات تخنیکی ذیل باشد باید ت  ضمنی اجناس و خدما

  الت اول تخنیکیجدول مشخصات 

  مشخصات تخنیکی

  شماره
  

 مشخصات تخنیکی و معیارات نام اجناس وخدمات مربوط 

ویا معادل آن که جواز استفاده توسط اداره   L02-L62تیل دیزل  تیل دیزل 1
  محترم نورم و استندرد داده شود

براي مدت یکسال را  تحت شرایط ذیل در مدت   -L02-L62 لیتر با مشخصات 162000قراردادي  مکلف به اکمال تیل دیزل به مقدار 
 دافغانستان بانک صالحیت فسخ قرارداد و و اخذ جریمه را مطابق قانون تدارکات دارا میباشد. ،درخواست شده تهیه نماید، در صورت تخلف

بیشتر از آن را داشته تا در مواقع لیتر ویا  162000شرکت اکمال کننده باید ذخایر الزم براي نگهداري تیل دیزل را با  ظرفیت  -1
  ضرورت کمیت درخواست شده به دافغانستان بانک تحویل گردد.

شرکت اکمال کننده  باید مقدار درخواست شده مورد ضرورت ماهانه دافغانستان بانک را بعد از تست و البراتوار توسط اداره ملی  -2
 هیئتت ده روز کاري به تانک تیل دافغانستان بانک  در حضور داشت نورم و ستندرد با درنظر داشت  مشخصات فوق الذکر   در مد

 موظف معاینه تحویل نماید.

مؤظف دافغانستان بانک مهرالك گردیده وبعد از تأیید والبراتوار اداره ملی نورم و ستندرد تیل  هیئتذخائر اکمال کننده  توسط  -3
 ستان بانک انتقال گردد.مقدار مورد ضرورت تیل متذکره به تانک تیل مربوطه دافغان

 تست و البراتوار اداره ملی نورم و ستندر در هر تحویلی مربوط شرکت قراردادي میباشد. فیس   -4
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  الت دوم جدول مشخصات تخنیکی

  مشخصات تخنیکی

  شماره
  

 مشخصات تخنیکی و معیارات نام اجناس وخدمات مربوط 

 A92-A95تیل پطرول  تیل پطرول 2
معادل آن که جواز استفاده توسط اداره ویا 

 محترم نورم و استندرد داده شود

لیتر براي مدت یکسال را  تحت شرایط ذیل در مدت درخواست شده تهیه نماید، در  90000قراردادي  مکلف به اکمال تیل(پطرول به مقدار 
 دافغانستان بانک صالحیت فسخ قرارداد و و اخذ جریمه را مطابق قانون تدارکات دارا میباشد. ،صورت تخلف

لیتر ویا بیشتر از آن را داشته تا در مواقع  90000را با  ظرفیت  شرکت اکمال کننده باید ذخایر الزم براي نگهداري تیل پطرول -1
  ضرورت کمیت درخواست شده به دافغانستان بانک تحویل گردد.

شرکت اکمال کننده  باید مقدار درخواست شده تیل مورد ضرورت ماهانه دافغانستان بانک را بعد از تست و البراتوار توسط اداره ملی  -2
نورم و ستندرد با درنظر داشت  مشخصات فوق الذکر   در مدت ده روز کاري به تانک تیل دافغانستان بانک  در حضور داشت هیئت 

 ید.موظف معاینه تحویل نما

ذخائر اکمال کننده  توسط هیئت مؤظف دافغانستان بانک مهرالك گردیده وبعد از تأیید والبراتوار اداره ملی نورم و ستندرد تیل  -3
 مقدار مورد ضرورت تیل متذکره به تانک تیل مربوطه دافغانستان بانک انتقال گردد.

 ربوط شرکت قراردادي میباشد.تست و البراتوار اداره ملی نورم و ستندر در هر تحویلی م فیس   -4

 

 ومعاینات آزمایشات

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

 تفتیش بصري اجناس 

 تفتیش براي تکمیلی مقدار اجناس 

 تفتیش براي مشخصات تخنیکی اجناس 

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

 تناقض به احکام ذیل 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

شرایط  1ماده  1بند  8جز 
 عمومی قرارداد

 بانکافغانستان  د: ادارهنام 

 1ماده  1بند  13جز 
 شرایط عمومی قرارداد

  عبارت اند از نهاییمحل  پروژه/مقصد 
 مطابق جدول تحویلی

شرایط  4ماده  2بند  1جز 
 عمومی قرارداد

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

} DDPباشد، توسط { یدهنگرد یحتصر (Inco terms) یالمللینتجارت ب یطمانندشرا
 .میگردد تصریح

شرایط  4ماده  2بند  2جز 
 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 : 
ستان –آدرس:   افغانستان کابل ټوا تو
  کابلشهر: 

 کشور: افغانستان

0777572349شماره تماس   

 maqsood.noori@dab.gov.afایمیل: 

شرایط  10هماد 2بند 
 عمومی قرارداد

طورذیل خواهد عمومی قرارداد شرایط 10ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 
 بود:
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شرطنامه مواد جدا گانه براي حکمیت در صورت خارجی و یا داخلی بودن قراردادي را  {
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

 10ماده  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

، حکمیت تجارتی بین المللی نسبت اکمال کننده خارجیي با قراردادهادر صورت عقد {
یت، ات مفید تر واقع میگردد. در میان سایر قواعد نافذ بر حکمروشهاي حل منازعبه سایر 

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

 } داستفاده نماین ار استاکهولم تجارت  قواعد حکمیت بین المللی لندن یا قواعد حکمیت 

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

از  ناشیادعاي مشاجره و یا منازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 
 ز(خارج االغاي آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف یا و  فسخاین قرارداد، تخطی، 

قواعدحکمیت  درمطابقت باافغانستان و کشور اکمال کننده) امارت اسالمی 
UNICITRAL .صورت میگیرد 

ه آن ماد نماید، بانتخا ) را (ICCاحکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی  هادار هرگاه{
 }درج گردد

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

 فصل می گردد. 

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

ز ناشی اادعاي ه و یا مشاجرمنازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد10ماده  2بند  1جز 
 زاالغاي آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف (خارج یا و  فسخاین قرارداد، تخطی، 

اطاق تجارت قواعدحکمیت  درمطابقت باافغانستان و کشور اکمال کننده) امارت اسالمی 
 صورت میگیرد.  کهولمبین المللی استا

 }ددآن ماده درج گر احکام دادگاه بین المللی لندن را انتخاب نماید، ادارهدرصورتیکه {
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از  ناشیادعاي مشاجره و یا منازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 
 زاالغاي آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف (خارج یا و  فسخاین قرارداد، تخطی، 

دادگاه بین قواعدحکمیت  درمطابقت بااکمال کننده)  افغانستان و کشورامارت اسالمی 
 صورت میگیرد.  المللی لندن

 افغانستان: امارت اسالمیقراردادها با اکمال کننده داخلی    -2

شد، افغانستان باامارت اسالمی در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه 
حل منازعات تجارتی افغانستان را جع موضوع قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح به مرکز 

می گردد و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز 
  فراهم میگردد.

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

شرایط  12ماده  1بند 
  ردادعمومی قرا

  براي مدت یکسال بعد از عقد قرارداد توسط جانبین می باشد. :تاریخ تکمیلی قرارداد

شرایط  13ماده  1بند 
  عمومی قرارداد

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

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

نمی اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل قیمت قابل تادیه براي اجناس 
 باشد.

شرایط  16ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

  پرداخت ها بشکل ذیل صورت میگیرد: 

طبق  ، تائید هیئت معاینه به اساس بل واصلهنورم استندربعد از تصدیق پرداخت ها 
  .درخواست رسمی د افغانستان بانک صورت میگیرد

شرایط  16ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

 قابل بپردازد. تکتانهبه اکمال کننده  یددهنده با یشفرما ینکهبعد ازا یرپرداختتاخ یعادم
 . یستن یقتطب
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شرایط  18ه ماد 1بند 
 عمومی قرارداد

 {الزم است}اجراء  تضمین

  . مجموعی قرارداد می باشد قیمتاز  فیصد %10اجراء  ینمبلغ تضم"

شرایط  18ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

  .افغانی میباشدی اجراء به واحد پول تضمین

  ارائه می گردد. به شکل یا تضمین بانکیاجراء  تضمیندرصورت ضرورت، 
شرایط  18ماده  4بند 

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

شرایط  23ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

وارد نگردد، درصورت  انیباشد که به اجناس قابل تدارك ز ياجناس طور يبسته بند
 ضیشده تعو نییدهنده جنس در مدت زمان تع شیمطابق درخواست فرما یکیصدمه فز

 گردد.

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}تطبیق نیست{قابل یلنباشد، طورذ  )Incoterms(یالملل ینب

شرایط  25ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

مشخص  (Incoterms) یالملل ینتجارت ب یطدر شرا یکهطور انتقال اجناس یتمسوول
 باشد.  می ،شده است

انتقال  یتنباشد، مسوول(Incoterms) یالملل ینتجارت ب یطشرا مطابقدرصورت که 
 قرارداد ازاکمال کننده تقاضا خواهد شد تا اجناس را به ینطبق ا"{باشد:  می یلطورذ

 یادافغانستان که بنام محل پروژه  امارت اسالمیدرداخل  ییمشخص مقصد نها يجا یک
 به یدهدر قرارداد مشخص گرد ي،گدام دار و یمه،شود، انتقال دهد. مصارف انتقال، ب یم

 }قراردادیمیباشددوش 

شرایط  26ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

را انجام  تفتیش ذیلدهنده  فرمایشمطابق مشخصات  هئیت تشریح.:یناتو معا یشتفت
  خواهند داد.

 اجناس تفتیش بصري 

 مقدار اجناس تفتیش برایتکمیلی 

 اجناس تخنیکیمشخصات  تفتیش براي 

 تخنیکیاخذ کننده ومصرف کننده را در رابط به  ذیربطکه ادارات  بررسیو  سایر تفتیش
 دهد. اطمینانبودن اجناس 
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شرایط  26ماده  2بند 
 عمومی قرارداد

 .ي میگرددراه انداز)یدر اداره نورم و ستندرد مل(جنس تحویلیمحل در ینهو معا آزمایش

شرایط  27ماده  1بند 
 عمومی قرارداد

  

در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام 
خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون 
 تدارکات و حکم یکصد و  هشتم  طرزالعمل تدارکات، از پرداخت هاي قراردادي وضع میگردد. در

 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد 10قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر صورتیکه م
    فسخ میگردد. قرارداد شرایط عمومی  35مطابق ماده 

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

  باشد.  میقرارداد قیمت مجموعیاز  فیصد 10یرتآخ یمهحد اکثرمبلغ جر

شرایط  28ماده  3بند 
 عمومی قرارداد

 الزم نیست :ورانتیمدت اعتبار 

 

شرایط  28ماده  5بند 
 عمومی قرارداد

  .پنج روز می باشد الییضمدت زمان تعو
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 شرایط عمومی قرارداد  -هفتم قسمت 

  یفاتتعر -1ماده 
  
 

  نمایند:اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می  1.1
 افغانستان است. امارت اسالمیدولت دولت:  - 1

، شمول ضمایمشامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار کتبی میان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام - 2
 میباشد. آناسناد مربوط  و ملحقات

 اسناد مندرج موافقتنامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشد. اسناد قرارداد:  - 3

ی گردیده و مقرارداد مشخص  هدرموافقتنام است کهد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده قیمت قراردا - 4
 تواند مطابق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید و یا تعدیل گردد. 

 روز تقویمیروز:  - 5

درمطابقت با شرایط اکمال کننده توسط اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن (در صورت موجودیت) : تکمیل - 6
 قرارداد. مندرج

اد این قرارداکمال کننده آن را تحت شرایط موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیاي که  اجناس: - 7
 نماید.می تهیه  ادارهبراي 

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

ی حفظ و مراقبت ابتدائ بیمه، نصب، آموزش ومانند  متمم اجناس تحت این قراردادخدمات خدمات ضمنی: - 9
 وسایرمکلفیت هاي اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد.

و  شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالي قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت ماهیت - 10
 نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

یا  تحت این تدارکاتازاجناس  یقسمتست که اکمال حقیقی و یا حکمی ا قراردادي فرعی: شخص - 11
 ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.خدمات از  اجرایبخش

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

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

 
اد اسن -2ماده 
 قرارداد

  

ملزوم  وومبین اسناد قرارداد می باشد، الزم  متمممرتبط،  ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1
د بوده و ترتیب تقدم آن ها در موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث یک کل اسناد قراردا  یکدیگر

 محسوب می گردد. 
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ب و تقل -3ماده 
 فساد

ا اجري ي در مراحل داوطلبی یاداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1
  رارداد راروز ق )14در خالل مدت (  قراردادي  به  کتبی  اطالع با   میتواندنماید،   حاصل قرارداد اطمینان 

فته صورت گر  شرایط عمومی قرارداد 35 ماده  1بند   در روشنی قرارداد   فسخ  نماید. در این صورت  فسخ
  قابل تطبیق می باشد.  شرایط عمومی قرارداد 35و احکام ماده 

 :ذیل را افاده می نمایند اصطالحات آتی در این ماده معانی - 1

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز  هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد ) 1(
 (کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد) با ارزشیکه به صورتغیرمناسب کارکردهاي جانب دیگر

 ؛را تحت تاثیر قرار دهد
 حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال ارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان: تقلب ) 2(

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

ه به کدو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره : عبارت از سازش میان تبانی ) 3(
سائرین  اعمال نادرستقراردادن  به شمول تحت تاثیر نامناسب  صد اقبدست آوردن ممنظور 

 طرح گردیده باشد؛
بان به قرارداد و یا سایر داوطل  تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت :اجبار ) 4(

 به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛  آنان   اعمال  دادن منظور تحت تاثیر قرار
 در پروسه نادرست  اسناد و اظهارات   موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتماناخالل و ایجاد  ) 5(

 تدارکات. 

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

 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    4.1 عانیم -4ماده 

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

مشخص  شرایط خاص قرارداددر این سند شرایط تجارت بین المللی و حقوق و وجایب طرفین در آن در  - 1
 می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛

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

 تمامیت توافق  4.3

کرات کتبی مذااین قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 
 و شفاهی قبلی میان جانبین ملغی می گردد.
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 تعدیل 4.4

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

  ءعدم استثنا 4.5
ا و مکلفیت ه  شرایط از تطبیق   مهلت دهی، یا اجتنابتخفیف،    بند، هیچگونه این   2با رعایت جز  - 1

استثنا  وتوسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید مجاز نبوده 
 قرار دادن نقض قرارداد توسط یکی از جانبین، تداوم نقض قرارداد را مجاز نمی سازد. 

و  ه تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشتهیا جبران خسارصالحیت ها  هر گونه استثنا قراردادن حقوق، - 2
 شد. توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و اندازه استثنا با

  قابلیت جدایی 4.6
 امر  ود، این ش  دانسته  تطبیق  قابل غیر  یا  ملغی  یا  ممنوع  قرارداد یا شرایط این  احکام  از   یکی  هرگاه

 منجر به الغا و عدم تطبیق سایر احکام و شرایط قرارداد نمیگردد. 

د. در اسناد مربوط آن به یکی از زبان هاي ملی ترتیب میگردسایر در داوطلبی هاي ملی اسناد قرارداد و  5.1 نزبا -5ماده 
. مشخص گردیده، ترتیب میگرددشرایط خاص قرارداد داوطلبی هاي بین المللی این اسناد به زبان که در

ده شدر صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترتیب گردیده باشد، ترجمه تصدیق 
 آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

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

ت شرک -6ماده 
 هاي مشترك

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

 . ترکیب یا تشکیل شرکت مشترك، کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند
د واج -7ماده 
  بودن شرایط

ده و اکمال کنن کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت اکمال کننده و قراردادي هاي فرعی می تواند  7.1
انون یا قراردادي هاي فرعی وي در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس ق

 همان کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند. 

اصطالح اجناس و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید منشا از کشور واجد شرایط را داشته باشند.  تمام 7.2
 منشآ عبارت از کشوري  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و یا در نتیجه ساخت،

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

ف از کتبی عبارت از هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هد 8.1 یه هاعاطال -8ماده 
 تبادله اطالعات بصورت نوشتاري توام با سند دریافت آن می باشد.  
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اریخ اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی و ت 8.2
 اعتبار همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. 

 سالمیامارت ابوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین  افغانستان امارت اسالمیقوانین این قرارداد تابع  9.1 ون نافذقان -9ماده 
 صورت میگیرد.  افغانستان

ل ح -10ماده 
 منازعات

ین قرارداد اناشی از   اختالفات و   منازعات تالش هاي خویش را براي حل   تمام اداره و اکمال کننده مکلف اند  10.1
 با استفاده از مذاکرات غیر رسمی بخرچ دهند.  

وع موض، به نتیجه نرسندمشورة دوجانبه  توسطروز جانبین درحل منازعه یا اختالفات ) 28در خالل (هرگاه  10.2
 ارجاع میگردد.  شرایط خاص قراردادبه مرجع حل وفصل منازعات مندرج 

 مرجع حل و فصل:علی الرغم ارجاع منازعه به  10.3

؛ ندنمایطرفین به اجراي وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگري موافقه  - 1
 و

 پرداخت هاي اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید. تمام  اداره - 2
فتیش و ت -11ماده 

بررسی ها توسط 
 حکومت

 مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت هاي خود و قراردادي هاي فرعی مربوط اکمال کننده 11.1
ز ااکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیري این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

ه و تلقی گردید تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادي مطابق ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع
 منجر به فسخ قرارداد می گردد. 

 دودح -12ماده 
 تاکماال

 می شود. مشخص  نیازمندیها جدولدر اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1

حویلو ت -13ماده 
 مربوط اسناد

ده ما 1با رعایت بند جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1
سلیم صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد که توسط اکمال کننده باید ت شرایط عمومی قرارداد  33

 مشخص میگردد.  شرایط خاص قراردادداده شوند، در 

 -14ماده 
لیت هاي وومس

 اکمال کننده

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

یمت ق -15ماده 
 قرارداد

پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده صورت میگیرد. هر نوع  15.1
 از این امر مستثنی است.  شرایط عمومی قراردادتعدیل قیمت مجاز در 
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رایط ش -16ماده 
 پرداخت

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

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

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

ت اصفحه معلومافغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادي به 16.4
 طور دیگر تذکر رفته باشد. داوطلبی 

مندرج  در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکتانه 16.5
  شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. 

الیات و م -17ماده 
مکلفیت هاي 

 گمرکی

ر بافغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات امارت اسالمی  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1
ابل قافغانستان امارت اسالمی معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از 

 پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

، تمام مالیاتپرداخت مسؤلیت کلی  شده باشد،افغانستان ساخته  امارت اسالمیدرداخل در صورتیکه اجناس  17.2
 عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. 

امتیازات(در ا یمعافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.3
 ، استفاده نماید. درکشورفرمایش دهندهموجودیت)صورت 

ضمین ت -18ماده 
 اجرا

ر دروز بعد از  10تذکر رفته، اکمال کننده باید در مدت شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1
 تهیه نماید. ،شرایط خاص قراردادیافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را براي مبلغ  مشخص شده در 

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

ه تضمین اجرا باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شد 18.3
 یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرایط خاص قرارداد 

) روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت هاي 28تضمین اجرا در خالل مدت ( 18.4
 طوردیگرمشخص شده باشد.شرایط خاص قرارداد مگراینکه درورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، 
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ق ح -19ماده 
 و نشر چاپ

داره احق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده به  19.1
خص ثالث ارائه میگردد براي اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط اکمال کننده و یا به اداره توسط ش

 ارائه گردیده باشد، این حق براي شخص ثالث محفوظ می باشد. 

ت معلوما -20ه ماد
 محرم

توسط سایر  اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم 20.1
که طرف هاي مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتی

فوق، اکمال  یا ختم قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ
در حد  کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادي فرعی صرف

ادي راردقکه براي انجام وظایف وي تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد 
  اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  20فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده 

به این قرارداد  دریافت شده از اکمال کننده را به هرمنظوریکه ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  20.2
ر معلومات ایارقام و یا س کننده نباید همچواسناد،، اکمال ترتیب. به همین نمایدارتباط نداشته باشد، استفاده 

 .نمایدغیراز اجراي این قرارداد، استفاده  مقاصدرا به  اداره دریافت شده از

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

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

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

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

 اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به رعایت محرمیت نمیمعلومات که بطور قانونی در  - 4
  باشد، قرار گرفته باشد.

ز تاریخ نباید هرگونه تعهد دررابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک ازجانبین را قبل ااین ماده احکام  20.4
 قرارداد درارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید.

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

قد ع -21ماده 
 قرارداد فرعی

آفر   درفرعیتحت این قرارداد، درصورتیکه قبالً هايقرارداداعطاي  درمورد ه باید اداره را کتباًاکمال کنند 21.1
ی . واگذاري بخشی قرارداد به قراردادي فرعی در روشنی ماده سباشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  داوطلب 

و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطاي قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت هاي اکمال 
 کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 
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  نمایند. را رعایتشرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادقراردادهاي فرعی باید احکام  21.2

رارداد قفیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، یا  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3
فین فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طر 20فرعی بیشتر از 

قرارداد   صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرايتلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این 
 نبوده و محرومیت قراردادي اصلی طی مراحل میگردد.    قابل استرداد

 -22ماده 
مشخصات 

 ومعیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

 مندرجباید با مشخصات تخنیکی و ستندرد هاي  قرارداد  این   تحت  اکمال قابل  اجناس و خدمات  - 1
 قابل اجرا ذکرنشده باشد،ستندرد درصورتیکه کدام  .مطابقت داشته باشند نیازمندیهاجدول  5قسمت 

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

 مشخصات یا سایراسنادمی تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات،  اکمال کننده - 2
 رتیب گردیده است و در اختیار وي قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدمکه به نمایندگی از اداره ت

 مسوولیت به اداره انکار نماید.

ر رفته قرارداد درمطابقت به آنها تطبیق میگردد تذک  هایکه از کودها و ستندردرارداد در صورتیکه در ق - 3
مشخص گردیده است.  یهاجدول نیازمندباشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

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

سته ب -23ماده 
 بندیو اسناد

قصد متخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به منظور جلوگیري از ه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1
ر گرفتن در د. بسته بندي باید توانایی مقاومت در برابر گرما، سرما، رطوبت و یا قرانمای نهایی بسته بندي می

یوه شمعرض هوایی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندي باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و 
 نی تعیین گردد. انتقاالت و بارچاال

درج  با معیارات خاص که در قرارداد درداخل یا بیرون بسته ها بایدو نوشته ها بسته بندي، عالمه گذاري  23.2
 و سایر رهنمود هاي ارائه شده توسط اداره مطابقت شرایط خاص قراردادگردیده بشمول معیارات مندرج  

 داشته باشد. 
از  پولیکه به آسانی قابل تبدیل واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1 یمهب -24ماده 

، تخریب در جریان تولید، انتقال، نگهداري و تحویل در درمقابل مفقودي –بوده  کشور واجد شرایط
 ادخاص قرارد شرایطاجراء یا به طوریکه در  قابل(Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیبا مطابقت 

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

اینکه در صورت میگیرد، مگر (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1 نتقالا -25ماده 
 ي تذکر رفته باشد.طور دیگرشرایط خاص قرارداد
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 -26ماده 
آزمایشات و 

 معاینات

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

ل، ،در محل تحویفرعی  قراردادي ، اکمال کننده مربوط درمحالتفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2
فته از آن تذکر رشرایط خاص قرارداداقغانستان که در  امارت اسالمیسایر محالت در داخل  ویامقصد نهایی 

نده و یا این ماده در صورتیکه آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کن 3باشد انجام یابد. با رعایت بند 
 انجام یابد، تسهیالت و همکاري الزم بشمول فراهم سازي زمینه دسترسی به ترسیمات قراردادي فرعی وي

 و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. 

اهد را خو شرایط عمومی قرارداد26.2ماده معایناتمندرج یا نمایندة مؤظف وي حق حضور درآزمایشات و اداره 26.3
 ف مربوط به همچو حضور را متحمل شود. تمام مصاراینکهاداره داشت، مشروط بر

جام ه قبلی که محل و زمان اناطالعیمعاینات باشد، با همچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4
د کننده اجازه لث و یا تولیمعاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثا

 ی نماید.و یا توافق ضروري را مبنی بر اشتراك اداره و یا نماینده وي در جریان معاینه و آزمایش را حاصل م

ت مطابقت نبوده اما بمنظور تثبیرا که درقرارداد درج یا معاینه  میتواند از اکمال کننده هر آزمایشو اداره 26.5
و ستندرد هاي مندرج این قرارداد  ضروري پنداشته شود، خصات تخنیکی با مش مشخصات و کار آیی اجناس

ان در تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچن
صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر وجایب وي تحت 

 یرد. ارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگاین قر

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

به مشخصات   پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت یاو میتواند اجناس  اداره 26.7
 ویا تعویض نموده   نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح

، نب ادارهتغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جا
ب اداره انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جان

 یک بار دیگر تکرار می نماید. 

اینده وي و پرزه جات آن، حضور اداره و یا نماجناس معاینه اکمال کننده موافقه مینماید که اجراي آزمایش و  26.8
هاي تحت  این ماده فراهم سازي ورنتی ها و سایر مکلفیت  6و یا ارائه گزارش بر مبناي بند در جریان آزمایش 

 این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 
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ریمه ج -27ماده 
 تاخیر

نی در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضم 27.1
شتم  هآن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و  

الغ قدار جریمه تاخیر وضع شده بطرزالعمل تدارکات، از پرداخت هاي قراردادي وضع میگردد. در صورتیکه م
   فسخ میگردد. شرایط عمومی قرارداد  35فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده  10بر 

آنها  مودلها میباشد و اینکهجدید ترین  اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناسجدید، غیرمستعمل و از 28.1 رانتیو -28ماده 
 تصریحگردیده باشد. ، مگراینکه درقرارداد طوردیگري می باشنددرطرح و مواد را شاملسازي ها تمام به

اجناس  اکمال کننده تضمین مینماید که ،شرایط عمومی قرارداد22ماده  1بند  2جز  آن با درنظرداشتبرعالوه  28.2
حت استفاده تاجراآت ، فروگذاري یا کتمان و یا نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار،  عاري از نواقص ناشی از

 معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  

اص خشرایط ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در  12ورانتی باید براي مدت  28.3
ر دوره که هماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیري از کشور منشا،  18تذکر رفته است و یا به مدت  قرارداد

 .طور دیگر تذکر رفته باشد شرایط خاص قراردادزدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. مگر اینکه در 

ازد. مول شواهد موجود مطلع می ساداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بش 28.4
  اداره زمینه هاي مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم میسازد.  

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

ود، نش شرایط خاص قرارداددر صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6
ره اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روي دست میگیرد. این اقدامات سایر حقوق ادا

 تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.   

ق ثبت ح -29ماده 
 اختراع

قض این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام ن 2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1
وجود حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکري و یا حقوق مالکیت و جایداد م

 یرد. در معیاد قرارداد توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل می پذ

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

 فروش درهرکشوریکه اجناس درآنجا تولید شده اند - 2

رارداد قاین معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزاي آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا در 
که توسط  ضمناً از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزاي آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات

 اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد. 
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ده را با اطالعیه این ماده، اداره اکمال کنن 1در صورت اقامه دعوي و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2
ظور کتبی مطلع ساخته و اکمال کننده اقدام به طی مراحل دعوي و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات بمن

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

ش به روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خوی 28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3
 ا می باشد. منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده دار

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

یر اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سا 29.5
ارف جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط اداره را  به شمول مصحقوق مالکیت فکري و یا حقوق مالکیت و 

 حقوقی به عهده می گیرد.  

ود دح -30ماده 
 لیتوومس

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

جایب ومفاد، مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا دادن تولید یا از دست دادن 
 اکمال کننده که عدم اجراي منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

مجموعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد بوده  -2
صارف ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده م

 مکلفیت اکمال کننده براي جبران خساره تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  

 -31ماده 
یردرقوانین و یغت

 نافذه مقررات

) روز 28بیست وهشت ( مدتبعد از در صورتیکه به استثناي اینکه درقرارداد طوردیگري ذکر شده باشد،  31.1
امارت  نی دردارایحیثیت قانونظامنامه که قبل ازتاریخ تسلیمی آفرقانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا 

یمی یا تعدیل گردیده باشد،طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسل یا ملغی ،افغانستان باشد، تصویب، نشراسالمی 
در  تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ،وارد میگردد. علی الرغم این قیمت قرارداد گردد، تغییرات معادل در

عادل صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات م
 قابل اجرا دانسته نمی شود. 

االت ح -32ماده 
 غیرمترقبه

)Force 
Majeure(  

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

) در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از کنترول اکمال Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ( 32.2
کننده که قابل پیش بینی و جلوگیري نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وي نباشد. این حاالت می 
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، جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزي ها، سیالب ها، بیماري هاي واگیر تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،
 می تواند. بوده  تحریم حمل و نقل، قرنطینمحدودیت هاي 

ع آن در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقو 32.3
رارداد قمطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت هاي خویش تا حدي امکان ادامه داده و راه  هاي بدیل اجراي 

در نموده نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگري را صا غیرمترقبهآثر از حاالت که مت
 باشد. 

ستور د -33ماده 
و تعدیالت  تغییر

 قرارداد

ت الزم را در ، در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییراشرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1
 حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید:محدوده 

ید تحت این قرارداد صرف براي اداره تول یا مشخصات، درصورتیکه اجناس ، طرح ها، دیزایندر ترسیمات - 1
 گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندي؛ - 2

 محل تحویل؛ و - 3

 .کنندهباید تهیه گردد که توسط اکمال ضمنیخدمات  - 4

یت در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز براي اجراي مکلف 33.2
ارد هاي اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو و

 28ید ال کننده تحت این ماده باگردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل توسط اکم
 روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد. 

یگردد. مخدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه  قیم 33.3
ماید، ناما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده براي عرضه خدمات مشابه براي سایر طرف ها در یافت می 

 تجاوز نماید. 

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

تعدیل  -34ماده 
 میعاد قرارداد

اکمال به  میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وي در هرگاه در 34.1
 گردد، موضوع را فوراً  شرایط عمومی قرارداد  13موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

 عدیل میعاد قرارداد درطور کتبی با ذکر مدت محتمل تآخیر و دالیل آن اطالع می دهد. درصورت لزوم ت
  د و هشتم طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد. روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نو

انجام   ، تاخیر توسط  اکمال کننده درشرایط عمومی قرارداد  32 مندرج ماده به استثناي حاالت غیر مترقبه، 34.2
 دشرایط عمومی قراردا26در مطابقت با ماده  اد، منجر به وضع جریمه تآخیردمکلفیت هایش تحت این قرار

 این ماده تعدیل گردیده باشد.   1میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند 
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تم و خ -35ماده 
 قرارداد فسخ

 فسخ به اثر تخطی قراردادي 35.1

ماماً یا تدر صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد را  -1
 قسماً فسخ نماید. 

 مندرج قرارداد یا در مدت تبخش یا تمام اجناس درمدیک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  ) 1(
 ، نگردد. شرایط عمومی قرارداد34هآن طبق ماد هتمدید شد

 ؛ یاموفق به اجراي سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد اکمال کنندههرگاه  ) 2(
ه بهر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجراي قرارداد دست  ) 3(

 زده باشد.  شرایط عمومی قرارداد  3اعمال فساد کارانه مندرج ماده 
 ، اکمال کننده مکلفشرایط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1در صورت فسخ قرارداد در مطابقت جز  -2

به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. در صورت فسخ قسمی قرارداد اکمال 
 کننده مکلف به اجراي قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1

رداد را اکمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده، قرادر صورت افالس  - 1
 فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

یه باید مبین فسخ نماید. اطالع قرارداد را قسماً یا کالً  ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره - 1
 فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

رداد روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره، مطابق شرایط قرا 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  - 2
 نماید: د.  براي اجناس باقیمانده، اداره یکی از موارد ذیل را انتخاب میو قیمت قرارداد پذیرفته میشو

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

 ضمنیقسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده براي اجناس وخدمات انصراف از ) 2( 
 سط اکمال کننده تهیه شده است.که قبالً توئیکه قسماً تکمیل ومواد وبخش ها

ه د، مگراینکه موافقنواکمال کننده مکلفیت هاي خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذارکرده نمیتوان اداره 36.1 اگذاريو -36ماده 
 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگر

نع م -37ماده 
 صادرات

، علی الرغم مکلفیت اکمال کننده در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه اداره 37.1
 افغانستان و یا محدودیت وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجناس و سیستم ها و خدماتامارت اسالمی 

را  در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد و توانائی اکمال کننده در ایفاي تعهدات مندرج قرارداد
هد کننده شوا سلب نماید اکمال کننده را از مکلفیت ایفاي تعهداتش معاف می سازد، مشروط براینکه اکمال

 مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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  فورمه هاي قرارداد –قسمت هشتم 

 فورمه هاي قرارداد

 نامه قبولی آفر       11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق     12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم      13/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمت فورم     14/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر1
11اجناس/ فورم  

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

{نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}از:   
{آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}آدرس:   

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

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

ه یا قرارداد را {نام پروژتداركبراي شماال بنویسید}{تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سمؤرخ  ارائه شده اطالع داده میشود که آفر
 ي داوطلبانطوریکه درمطابقت با دستورالعمل برا {مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}،قطعی مجموعی مبلغ به قیمتبنویسید}، 

است. گردیده قبول توسطاین ادارهشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،   
قانون و طرزالعمل  ) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر10میگردد الی مدت ده (لذا از شما تقاضا 

مربوطه  تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجراي قرارداد را طوریکه در شرطنامه
ما تضمین آفر ش ایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات،درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نم

 قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

{نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید}مشخصات تدارکات/ قرارداد:   
را درج نمایید} {شماره قرارداد مربوطه:تشخیصیه تدارکاتشمارة   

{قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}قیمت مجموعی قرارداد:   
{نوعیت تضمین اجراي قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید}نوعیت تضمین اجراي قرارداد:   
حروف درج نمایید} {مبلغ تضمین اجراي قرارداد را به ارقام ومقدار تضمین اجراي قرارداد:   

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

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

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید

                                                
 

عتراضات ) حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطاي قرارداد و یا رسیدگی به ا1طبق فقره ( 1
رداد در حیطه که قراداوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتی

  صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوري این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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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 که منبعد بنام اداره یاد می شود افغانستان امارت اسالمی}اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل{ ) 1(
} که دفتر مرکزي آن ل کننده درج گرددنام کشور اکما{کت ثبت شده تحت قوانین که شر }درج گردد نام اکمال کننده{ ) 2(

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

داوطلب برنده را  فرآ}ضمنیدرج گردد اجناس و خدمات جزئیات {طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 
قیمت "منبعد بنام  که }درج گرددقیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه درقرارداد {به مبلغ براي تدارك اجناس فوق 

  ، قبول نموده است. یاد میشود "قرارداد
  :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

 است.در نظر گرفته شده  که درشرایط قرارداد براي آنهاافاده می نمایند را  معنیهمان کلمات و اصطالحات موافقتنامه،  دراین -1

بوده و براي هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط  اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2
 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(
این قرارداد باالي سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاري میان اسناد قرارداد،  -3

 ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

هر نوع  اکمال و خدمات ضمنی را تهیه واخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4
 نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5
 ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 
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و سر از تاریخ فوق الی  افغانستان بوده امارت اسالمیجانبین تصدیقمینمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانین  بدینوسیله
 قابل اعتبار می باشد.  }درج گردد روز، ماه و سال{تاریخ 

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

  } امضاي مقام ذیصالح{امضاء: 
  }عنوان وظیفه درج گردد{عنوان وظیفه امضا کننده 

  }شهرت شاهد درج گردد{در حضور داشت 
  

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

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

 }مقام ذیصالحامضاي {امضاء: 

 }شهرت شاهد درج گردد{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

 }گردداسم بانک درج {انک: اسم ب

 }اداره درج گرددنام مکمل {: مستفید شونده

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

{ اکمال را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  }درج گردد روز، ماه وسال{مؤرخ } درج گرددقرارداد 
  عقد می نماید.  }ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات 

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

بمجرد دریافت تقاضاي را} مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{ن و چرا مبلغ یم که بدون چوتعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 
کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادي از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه هاي ارسال تقاضا ازجانب 

 شما، بپردازیم.

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

  (الف) آن میباشد. 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
اکمال "منبعد بنام که}، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام{حاصل نمودیم که  اطالع}نام قانونی و آدرس بانک درج گردد{ما 

را که منبعد بنام قرارداد یاد می  }درج گردد روز، ماه وسال{مؤرخ } درج گرددقرارداد  هشمار{شماره یاد می شود، قرارداد  "کننده
  عقد نماید. }ضمنی درج گرددت توضیح مختصر اجناس و خدما{اکمالشود با اداره محترم شما بمنظور 

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

رابمجرد دریافت تقاضاي } مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 
نشان دهنده تخطی قراردادي ناشی از استفاده پیش پرداخت براي اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد،  کتبی شما که

 به شما بپردازیم.

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

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

  بانک} {مهر
 


