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 شرطنامه 1تعدیل شماره 

 افغانستان بانکنهاد تدارکاتی: د  NPD/ DAB/1401/NCS-22/NCB/Rebidشماره داوطلبی: با  عنوان پروژه: پروژه تهیه و تدارک اوریکل دیتابیس مجوز ضرورت آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان

باالثر سواالت  "اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید. دستورالعمل برای داوطلبان شرطنامه در مورد تعدیل شرطنامه که چنین صراحت دارد " 01در مطابقت با ماده 

 ت ییل در شرطنامه پروژه متککره بمیان آمده و جء  شرطنامه مسسو  میرردد.تعدیل  0010قوس  82داوطلبان در جلسه قبل از داوطلبی 

ماده شرطنامه شماره حالت فعلی شرطنامه حالت تعدیل شده شرطنامه  

 شروع عقد وسال از تاریخ  اریخ تخمینی تکمیل خدمات غیر مشورتی}یکت قرارداد{ می باشد.   عقد و شروعاز تاریخ  ماه سهتاریخ تخمینی تکمیل خدمات غیر مشورتی}

 قرارداد{ می باشد.  

دستورالعمل برای  0.8ماده 

در قسمت صفسه  داوطلبان

 معلومات داوطلبی

 دلو 0مؤرخ  )به وقت مسلی کابل( قبل از ظهر  01:11ساعت الی ضر  االجل برای تسلیمی آفرها: 

 میباشد.0010

 میباشد.0010دلو  0مؤرخ  )به وقت مسلی کابل( قبل از ظهر  01:11تاریخ آفرگشایی: ساعت 

)به وقت قبل از ظهر  01:11ساعت الی ضر  االجل برای تسلیمی آفرها: 

 میباشد.0010   جدی 01مؤرخ  مسلی کابل( 

 01مؤرخ  )به وقت مسلی کابل( قبل از ظهر  01:11تاریخ آفرگشایی: ساعت 

 میباشد.0010 جدی

دستورالعمل  0..8و  81.0ماده 

در قسمت  ای داوطلبانبر 

 صفسه معلومات داوطلبی

 Oracle Certificationsو  Managed Services Supportتعدیل شده موضوعات  TORدر الیسه وظایف 

ن ضمیمه آ  تعدیل شده سایر بخش های آن نیء تغییرات بمیان آمده که نسخه نهایی حکف گردیده و در

 میباشد.

، پروژه که شامل خلصه، اهداف، ماهیت، معیارات TORالیسه وظایف 

ساحه کاری، شرایط، پلن و روش کار پروژه و مسئولیت های 

 داوطلب/قراردادی میباشد.

بخش دوم قسمت پنجم: 

 جدول فعالیت ها

 قرارداد{می باشد. از تاریخ امضا  ماه سهتاریخ تخمینی تکمیل}

 سه ماهمیعاد قرارداد: 

 قرارداد{می باشد. از تاریخ امضا اریخ تخمینی تکمیل}یک سال ت

 میعاد قرارداد: یکسال

شرایط عمومی  8ماده  .بند 

شرایط خاص  قسمتقرارداد در 

 قرارداد

شرایط عمومی  6ماده  0بند  رد:صورت می گیبه واحد پول افغانی پرداخت ها در دو مرحله شرایط پرداخت:  صورت می گیرد:به واحد پول افغانی پرداخت ها در دو مرحله شرایط پرداخت: 

شرایط خاص  قسمتقرارداد در 

 قرارداد
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ارایه  وبرونه پیش پرداخت بعد از امضای قرارداد بیست و پنج فیصد قیمت مجموعی قرارداد  82% -0

یش تضمین پو منظوری مقام ییصلح اداره صورت می گیرد.  تضمین پیش پرداخت از طرف قراردادی

مندرج قسمت نهم شرطنامه بشکل تضمین بانکی  01/پرداخت مطابق مستویات فورمه خدمات غیرمشورتی

پیش پرداخت به واحد پولی افغانی یا اسعار خارجی معادل در نسخه اصلی  به ارزش حداقل معادل مبلغ 

آن اعتبار از تاریخ شروع قرارداد الی ختم میعاد آن صادر شده از یک بانک معتبر که به اساس قانون 

بانکداری و قانون د افغانستان بانک فعالیت مینماید؛ قبل از تادیه پیش پرداخت از طرف قراردادی ارایه 

قراردادی در میعاد قرارداد در انجام مکلفیت ها و مسئولیتهای خویش موفق نرردد؛  گردد. در صورتیکه

 تضمین پیش پرداخت آن مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات مسترد نرردیده و ضبط می شود.

دادن برنامه های نرم افءار بعد از بدسترس قرار هفتادو پنج فیصد قیمت مجموعی قرارداد  52% -8

دیتابیس های قبل خریداری شده و ورکشاپ  Supportبرای  CSIآن(، تجدید  Supportو )الیسنس 

برنامه های آموزشی و تصدیق شعبه نیازمند و تخنیکی از دریافت الیسنس ها و خدمات مککور بطور 

 صورت میریرد.و منظوری آمر اعطا  مکمل، 

سه  %.از مجموع قیمت قرارداد  TORمندرج الیسه وظایف  One Year Oracle Supportبخاطر نوت: 

در حسا  مخصوص دولت نرهداری میرردد. در صورتیکه قراردادی فیصد تامینات وضع و الی یکسال 

حکام تامینات آن مطابق ادر زمینه پول در طول این مدت مکلفیت و مسئولیتهای خویش را ادا ننماید؛ 

 اجراات صورت می گیرد.قانون و طرزالعمل تدارکات 

بعد  برونه پیش پرداختبیست و پنج فیصد قیمت مجموعی قرارداد  82% -0

 و منظوری ارایه تضمین پیش پرداخت از طرف قراردادیو از امضای قرارداد 

تویات ستضمین پیش پرداخت مطابق ممقام ییصلح اداره صورت می گیرد. 

شرطنامه بشکل تضمین قسمت نهم مندرج  01/خدمات غیرمشورتیفورمه 

ه واحد ببانکی در نسخه اصلی  به ارزش حداقل معادل مبلغ پیش پرداخت 

اعتبار از تاریخ شروع قرارداد الی ختم پولی افغانی یا اسعار خارجی معادل آن 

و قانون  انکداریمیعاد آن صادر شده از یک بانک معتبر که به اساس قانون ب

د افغانستان بانک فعالیت مینماید؛ قبل از تادیه پیش پرداخت از طرف 

قراردادی ارایه گردد. در صورتیکه قراردادی در میعاد قرارداد در انجام مکلفیت 

ها و مسئولیتهای خویش موفق نرردد؛ تضمین پیش پرداخت آن مطابق 

 ه و ضبط می شود.احکام قانون و طرزالعمل تدارکات مسترد نرردید

ادن دبعد از بدسترس قرار هفتادو پنج فیصد قیمت مجموعی قرارداد  52% -8

 Supportبرای  CSIآن(، تجدید  Supportبرنامه های نرم افءار )الیسنس و 

دیتابیس های قبل خریداری شده و ورکشاپ برنامه های آموزشی و تصدیق 

شعبه نیازمند و تخنیکی از دریافت الیسنس ها و خدمات مککور بطور مکمل، 

 صورت میریرد.و منظوری آمر اعطا  

 قابل تطبیق نیست. :نواقص میعاد رفع یکسال :میعاد رفع نواقص

شرایط عمومی  5ماده  0بند 

شرایط  قسمتقرارداد در 

 خاص قرارداد

 .باشدیم قیقابل تطب ریمندرج شرطنامه بدون تغو شرایط   اراتیمع ریسا
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 گزارش جلسه قبل از آفرگشایی

Minutes of Pre-Bid Meeting 

 عنوان پروژه: پروژه تهیه و تدارک اوریکل دیتابیس مجوز ضرورت آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان

 NPD/ DAB/1401/NCS-22/NCB/Rebidشماره داوطلبی: 

 مکان جلسه: ریاست تدارکات ملی 1401قوس  28ق.ظ مورخ  10:00، تاریخ جلسه: روز دوشنبه ساعت کنهاد تدارکاتی: د افغانستان بان

نهاد تدارکاتی توضیحات پیشنهادات از طرف داوطلبانمالحظات و    شماره 

 حکف گردیده است. TORاز  Managed Services Supportنخیر، 

 در پروژه شامل گردد یا خیر؟ شرایط آنرا مشخص نمائید؟ Managed Services Supportآیا 

(Managed services required extra payment, will you add this feature as compulsory 

item or you are going to remove it?) 

1 

Since we have removed manage support for upgrade this 

point is no valid anymore and removed from this TOR 

project. 

 

( میدهد یا خیر؟ Supportاجازه )  Upgrading of Smart Vista Applicationبرای  BPCآیا شرکت 

 در صورتیکه پاسخ بلی باشد میعاد آنرا مشخص نموده و  با اسناد اثباتیه در زمینه معلومات ارایه نمائید.

(Has the application (Smart Vista) been certified by vendor to run on database 

version 19c?) 

2 

Since the manage support for upgrade from the TOR is 

removed, this point is not valid any more  . 

 مشخص نمایید. Upgrading of Database and Applicationبرای را    Downtimeمیعاد 

(Do you allow downtime for Production database during the migration? If yes, please 

indicate the number of hours for each downtime.) 

3 

The upgrade or migration from the manage support is 

removed totally from the TOR, Now it is not required to 

reply. 

How do you plan to perform the validation/acceptance testing after the DB migration 

- how and how much time needed by application team? 
4 
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In Person ,offline Would you prefer online training for the mentioned OCA and OCP? 5 

This point was considered for manage support, which is 

removed from the TOR. 

 Oracle Certified Professional 11g/19c, Oracle Certified Expert 11g/19cآیا سرتفکیت های )

and Oracle Database Up-gradation and Integration Specialist در پروژه شامل شود یا خیر؟ )

در صورتیکه شامل گردد مشخص نمائید که همراه با آفر ارایه شود و شامل ارزیابی گردد و یا اینکه 

 طرف قراردادی ارایه شود. در مرحله اجرای قرارداد از

6 

بنابر دالیل ارایه شده از طرف داوطلبان، د افغانستان بانک در زمینه 

 موافقه دارد. 2023جنوری  80تمدید میعاد تسلیمی آفرها الی 

نمودند، در  2023جنوری  20اوطلبان درخواست تمدید میعاد ضر  االجل تسلیمی آفرها را الی د

 دید میعاد تسلیمی آفرها تصمیم خویش را با این اداره شریک نمائید.زمینه تمدید و یا عدم تم

(Would you please extend the deadline for the project till 20th January 2023, because 

most of Oracle staff are on their annual leave and not responding to the emails and an 

automatic email indicate that they will return to their work on 2nd of January so the 

time is limited to negotiate with Oracle on reinstatement fee?) 

7 
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 ارایه توضیحات به سوالنامه داوطلب در جدول اکسیل
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