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  مقدمه
مورد استفاده نهاد هاي چند جانبه انکشافی اوطلبی اسناد مشابه معیاري د طبقاین شرطنامه معیاري توسط اداره تدارکات ملی 

) 500(کات الی که قیمت تخمینی تدار ط ادارات تدارکاتی در تدارك امور ساختمانی کوچک بین المللی ترتیب گردیده و توس
تمویل می گردند در روش هاي تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع  1با استفاده از وجوه عامه میلیون افغانی بوده و

  . واحد مورد استفاده قرار می گیرد

ت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صور
  . و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد

صادره واحد پالیسی  PPU/C024/1388با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاري تدارك اجناس منضمه متحدالمال شماره 
  . تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد

ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروي از حکم جزء 
  . عمل آورند تمویل می گردند از اسناد معیاري داوطلبی آن موسسات استفاده به

  :این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد قلن

  ریاست عمومی اداره امور 

  اداره تدارکات ملی 

  ریاست پالیسی تدارکات 

  قصر مرمرین، کابل، افغانستان

www.npa.gov.af 

  

  
  
  

                                                
مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی  عبارت از پول یا سایر دارائی هاي مالی و عایدات اداره است که در مادة هشتم قانون ادارة امور مالی و وجوه عامه 1

 .و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد مناسب به اداره با طی مراحل بودجوي و همچنان سایر وجوه بودجوي به شمول هزینه هاي کمکی

  



  : پروژه
داراي نمبر  ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونند پانتهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی 

  )DAB/1401/NCB/W24( تشخیصیه

 

  دستورالعمل براي داوطلبان :قسمت اول

 مومیاتع. الف
ساحه  -1ماده 

 داوطلبی
 صفحه معلومات مندرج یامور ساختماناین شرطنامه را به منظور تدارك داره ا 1.1

نام، نمبر تشخیصیه و . صادر مینماید )شرایط خاص قرارداد ( 5قسمت  و داوطلبی
و نوع  )Lot( بخش به شمول نام و نمبر تشخیصیه هراین داوطلبی  يتعداد بخش ها

 . گردددرج می و شرایط خاص قرارداد   صفحه معلومات داوطلبیدر قرارداد 
مندرجات و  صفحه معلومات داوطلبی ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجداوطلب برند 1.2

  . تکمیل می نماید شرایط خاص قرارداد
  : در این شرطنامه 1.3

به معنی انجام ارتباطات طور تحریري مانند فکس، ایمیل و  "کتبی"اصطالح  - 1
 وسط طرف مقابل می باشد؛تتلکس همراه با اسناد دریافتی 

 صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛در  - 2
 . به معنی روز تقویمی می باشد "روز" - 3

وجوه کافی براي تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و  اداره، 2.1 وجوه -2ماده 
امور ساختمانی قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را براي تادیات موجه تحت قرارداد 

  .که این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار می گیرد
 ةو عایدات اداره است که در مادعبارت از پول یا سایر دارائی هاي مالی  وجوه عامه   2.2

 منابع هرگونه شامل که گردیده تصریح عامه مصارف و مالی امور ةادار قانون هشتم
لی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوي و همچنان سایر وجوه بودجوي به شمول ما

 .در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشدکمک ها و قرضه هاي که 

فساد و  -3ماده 
 تقلب

اصول عالی اخالقی  اندداوطلب، اکمال کننده، قراردادي و قراردادي فرعی مکلف  اداره، 3.1
روي این ملحوظ . را در مراحل داوطلبی، تطبیق و اجراي این قرارداد رعایت نمایند

  : اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند
صورت مستقیم یا عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به : فساد - 1

غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهاي جانب دیگر 
 . را تحت تاثیر قرار دهد) کارمندان تدارکات(

ارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به : تقلب - 2
الی و غیر منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت م

 . مالی و یا اجتناب از اجراي مکلفیت ها صورت گیرد
عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان : تبانی - 3



  : پروژه
داراي نمبر  ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونند پانتهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی 

  )DAB/1401/NCB/W24( تشخیصیه

 

اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن 
 .نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و  عبارت از: اجبار - 4
یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا 

 .غیر مستقیم می باشد
عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات : اخالل و موانعایجاد  - 5

 .و یا امور نظارتی مربوط می باشدنادرست در پروسه تدارکات 
اداره پیشنهاد اعطاي قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب  3.2

فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجراي 
 . قرارداد گردیده است را لغو می نماید

مراحل تدارکات توسط ب، تبانی، اجبار و اخالل در اداره در صورت ارتکاب فساد، تقل 3.3
 .  ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نمایدکارمند اداره

ماده چهل و ) 1(اداره داوطلب یا قراردادي را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره  3.4
 . نهم قانون تدارکات از اشتراك در مراحل تدارکات محروم می نماید

حسابات، داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5
یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجراي قرارداد را توسط  مفتشین 

 . موظف از جانب اداره فراهم نماید
داوطلب - 4ماده 

  واجد شرایط
 

داوطلب و شرکاي وي میتوانند تابعیت هرکشوري را با رعایت محدودیت هاي مندرج  4.1
در صورت که داوطلب، قراردادي و قراردادي . داشته باشند صفحه معلومات داوطلبی

فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت 
  . دنماید، تبعه همان کشور محسوب می گرد

جوانب این داوطلبی با یک یا بیشتر  داوطلبداوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد،  4.2
طرح، که  طرفبصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا  اگر  داردتضاد منافع 

منحیث  با شخص که را ترتیب نموده و یا این تدارکاتو سایر اسناد مربوط  صاتمشخ
داوطلب که . شده باشد ارتباط داشته باشد پیشنهاد داوطلبیمدیر پروژه تحت این 

شرکت یا شخص که . تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود
نظارت امور ساختمانی توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و 

در این داوطلبی غیر واجد شرایط  و همچنین شرکت هاي متعلق به آن گردیده
   . ته می شوندپنداش

لست . اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید 4.3
و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت  داوطلبان محروم شده
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  . می باشد
صفحه دارك تثبیت اهلیت خویش را مطابق مندرجات داوطلب مکلف است شواهد و م 4.4

 .نماید ارائه معلومات داوطلبی 

اهلیت  - 5ماده 
 داوطلب 

بشمول  یو جدول امور ساختمانکاري پیشنهادي شیوه اولیه بان شرح لتمام داوط 5.1
می ، ارائه فورمه هاي داوطلبی 3قسمت  در مورد نیاز را ي و چارت ها هانقشه 
 .  نمایند

با داوطلبان موفق در صرف عقد قرارداد انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، در صورت  5.2
معلومات  ارزیابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در . ارزیابی قبلی اهلیت صورت می گیرد

استمرار اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی  در مورد اهلیت خویش و یا تجدید شده
  . درج میگردد 3قسمت اهلیت در  استمرار یا تآیید تجدید . دنارائه می نمای آفر

در صورت عدم راه اندازي ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد  5.3
حکم هفدهم طرزالعمل ) 2(فقره  6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزاي بر عالوه  ذیل را

طور  صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در . نمایندمی  3قسمت شامل تدارکات 
  :دیگر تذکر رفته باشد

حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی و  تیعوضاصل اسناد که نشان دهنده  و نقل - 1
 داوطلب باشد؛  فعالیت نوع

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده - 2

 سال گذشته؛ 10اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  - 3

) 70(قرار داد، که قیمت آن حد اقل ) 1(در تدارکات امور ساختمانی، تطبیق  - 4
قرار داد مشابه، ) 2(فیصد قیمت تخمینی تدارکات مورد نظر را تکمیل نماید و یا 

فیصد قیمت تخمینی تدارکات مورد نظر را ) 100(که مجموع قیمت آن حد اقل 
 . تکمیل نماید NPA/PPD/C22/1397به اساس متحدالمال 

 اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده براي اجراي این قرارداد؛ - 5

که براي اجراي این  پرسونل تخنیکیکارمندان مدیریت ساحه و اهلیت و تجارب  - 6
 ؛قرارداد اختصاص داده می شود

یا اظهار یا بیانیه مفاد و ضرر  شیمالی داوطلب مانند گزارش تفت وضعیتگزارش  - 7
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 ؛سال گذشته) 5(در نامه تصفیه مالیاتی 

براي اجراي  نزد داوطلب مدارك که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی - 8
، که )منابع مالی قابل دسترس سایرو  )قرضه(اعتبارات دسترسی به (این قرارداد 

بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی 
 .داوطلب براي سایر قرارداد ها و آفر هاي ارائه شده باشد

سال اخیر که داوطلب  پنجدر  اختتام یافتهدعاوي در جریان و یا  در موردمعلومات  - 9
در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوي، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره 

 . در مورد

 معلومات در مورد اعطاي قرارداد فرعی  -10

باشد، داوطلب  دو یا بیشتر شرکت) JV( شرکت مشتركدر صورت که داوطلب  5.4 
 ،صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در . مشترك مکلف به رعایت موارد زیر می باشد

  : طور دیگر تذکر رفته باشد
براي هر شریک دستور العمل این  5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر - 1

  باشد؛مشترك 
 شده باشد؛امضا مهر و تمام شرکا توسط  قانونی آن الزامیتآفر بمنظور  - 2

 ؛می باشند آنتطبیق قرارداد مطابق شرایط مسؤل مشترك شرکا بصورت  یتمام - 3

و مسؤل قبول مسؤلیت ها و  معرفی گردیدهشریک اصلی یکی از شرکا منحیث  - 4
 ؛ود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشدمپذیرش رهن

 ؛شریک اصلی صورت میگیردبا بشمول پرداخت اجراي قرارداد  - 5

  .ك که توسط شرکا امضا گردیده استمشتر نقل موافقتنامه شرکت - 6

اهلیت  براي اعطاي قرارداد، داوطلب باید معیار هاي شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 
  :طور دیگر تذکر رفته باشدصفحه معلومات داوطلبی مگر اینکه در . باشد داراذیل را 

صفحه معلومات  مدت مندرجخالل معامالت در سکتور ساختمانی در  حجم - 1
 ؛داوطلبی

هاي تعداد قرارداد حد اقل در  یساختمانامور در منحیث قراردادي اصلی  تجربه - 2
صفحه معلومات  مندرج د یعاو پیچیدگی معادل در مماهیت  ،ساختمانی با اندازه

امور  فیصد) 70( داوطلب باید حد اقل مطابقت با این معیاربمنظور ( داوطلبی
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قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه ) باشد نمودهتکمیل  راساختمانی 
قرارداد باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته فیصد قیمت ) 10(بیشتر از 

 شود؛

صفحه  تجهیزات مورد نیاز مندرجبه موقع ) اجاره و مالکیت(یک پالن دسترسی  - 3
 ؛معلومات داوطلبی

 امور ساختمانی با ماهیتدر سال تجربه کاري  )5(داشتن یک مدیر قرارداد با  - 4
 سال تجربه کاري منحیث مدیر؛ )3(بشمول حد اقل  مشابه

که کمتر از مبلغ تذکر رفته در ) قرضه(انواع اعتبارات   یاو  سیالدارایی هاي  - 5
بیشتر از تعهدات مالی داوطلب براي سایر نباشد و  صفحه معلومات داوطلبی
  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپیش پرداخت قرارداد ها بدون شمولیت 

یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترك  استمرار دعاوي
  . شده می تواند نجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبدر گذشته م

این دستورالعمل،  5ماده  5بند  1براي مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز  5.6 
اهلیت  مجموع ارقام  ریک شرکت مشترك باهم جمع می گردد وارقام اهلیت هر ش

و فیصد ) 25(هر شریک باید حد اقل  .یدفیصد معیار اهلیت را تکمیل نما100شرکا 
عدم تکمیل . فیصد معیار هاي اهلیت را تکمیل نماید) 40(شریک اصلی حد اقل 

قراردادي فرعی در تجربه و منابع . شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترك می گردد
داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه در صفحه  توسط تکمیل معیار ها

 . معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد

هر   -6ماده 
داوطلب یک 

 آفر 

می تواند یک آفر را بصورت انفرادي یا منحیث شریک شرکت مشترك هر داوطلب  6.1
از یک آفر ه نموده و یا در بیشتر ارائ تر از یک آفرداوطلب بیشهر گاه . نمایدارائه 

. باشد منجر به رد تمام آفر هاي که داوطلب در آن اشتراك دارد میگردد شریک
از این امر در صورتیکه مجاز باشد اشتراك منحیث قراردادي فرعی و آفر بدیل 

 . مستثنی است

مصارف  -7ماده 
 داوطلبی

 .آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد داوطلب بمصرف خود 7.1

بازدید از   -8ماده 
 ساحه 

مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن  ولیت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.1
را جمع امور ساختمانی  زم جهت ترتیب آفر و عقد قراردادمعلومات البازدیده نموده و 
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 . مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب می باشد. آوري نماید

  شرطنامه .ب

مندرجات  -9ماده 
 شرطنامه 

دستور العمل این  11 ماده ذیل و ضمایم صادره مطابق قسمت هاي این شرطنامه شامل  9.1
  :می باشد

 دستور العمل براي داوطلبان : قسمت اول 

  داوطلبی  صفحه معلومات: قسمت دوم  
  فورمه هاي داوطلبی: قسمت سوم  
  شرایط عمومی قرارداد: قسمت چهارم  
  شرایط خاص قرارداد : قسمت پنجم  
  مشخصات : قسمت ششم  
  نقشه ها : قسمت هفتم  
  2يبل احجام کار: قسمت هشتم  
 فورمه هاي قرارداد و تضمینات : قسمت نهم  

توضیح  -10ماده 
 شرطنامه 

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با  10.1
مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه  صفحه معلومات داوطلبیتماس به آدرس مندرج 

قبل از میعاد روز در داوطلبی مقید ) 4(در داوطلبی باز و روز ) 7(متذکره حد اقل 
کاري در روز ) 3(اداره درخالل مدت . نموده باشد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت

توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می کاري در داوطلبی مقید روز ) 2(داوطلبی باز و 
نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع . نماید

  . درخواست ارسال میگردد
به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه  10.2

درشرطنامه ذکرشده باشد اداره میتواند، از داوطلب براي اشتراك در جلسه قبل از 
 .دعوت نماید صفحه معلومات داوطلبی،داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در 

شته باشد، آنرا بصورت تحریري قبل از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال دا 10.3
 .  از تاریخ برگزاري جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید
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ه شده بشمول هر جواب و جوابات ارائگزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت  10.4
روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه ) 4(دیگري تهیه شده  بعد از جلسه، درمدت حد اکثر 

هر گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از  .وده اند، ارسال میگرددرا اخذ نم
این دستورالعمل صورت می  11داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده 

 . گیرد

تعدیل  -11ماده 
 شرطنامه

  .اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید 11.1
ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه  11.2

تصدیق  را به صورت کتبیضمیمه  دریافتداوطلبان . را دریافت نموده اند ارسال میگردد
 . نمایندمی 

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی براي داوطلبان جهت تهیه آفر،  11.3
این دستورالعمل  21ماده  2میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند طی یک ضمیمه 

 .تمدید نماید

 تهیه آفر ها . ج

زبان  - 12ماده 
 آفر

مشخص گردیده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیبه زبان که در مربوط آفر اسناد  تمام  12.1
 . میگردد

اسناد  -13ماده 
 شامل آفر

 :می باشد ذیلاسناد شامل آفر ارائه شده  13.1

 ؛این دستور العمل 17ابقت با ماده تضمین آفر در مط - 1
 قیمت گذاري شده؛ 3بل احجام کاري - 2
 فورمه آفر داوطلبی؛ - 3
 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  - 4
 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر هاي بدیل  - 5
 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  - 6

 قیم – 14ماده 
  آفر

به اساس دستورالعمل این  1ماده  1مندرج بند  یامور ساختمانبراي تمام  قرارداد 14.1
   . می باشد ار قیمت گذاري شده که توسط داوطلب ارائه می گرددبل احجام ک

احجام  مندرج بلداوطلب باید نرخ ها و قیمت ها براي تمام اقالم امور ساختمانی  14.2
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قیمت و نرخ آن ارائه نشده باشد، نرخ و قیمت براي آنها اقالم که . کاري را ارائه نماید
در . در بل احجام کار شامل شده محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد
) 10(صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که براي آن قیمت ارائه نشده است، از 

در صورت . ، آفر وي غیر جوابگو محسوب میگرددفیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید
  . تصحیح درج گرددتاریخ  شده، تصحیح شده امضا و خط زدهتصحیح، اغالط 

(4بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی  ،مالیات محصوالت قابل پرداخت،تمام  14.3
BRT(  روز قبل از  28تحت این قرارداد قابل پرداخت  سایر مکلفیت هاي مالیو

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرنرخ ها و  ،در قیمت ها ،ختم میعاد تسلیمی آفر

ماده  احکامو  شرایط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4
قابل آفر در جریان اجراي قرارداد  ي، نرخ ها و قیمت هاشرایط عمومی قراداد 47

خاص  وشرایط عمومی  47 ماده داوطلب معلومات الزم مندرج. باشندتعدیل می
 . رائه می نمایدبا آفر خویش ا توامرا  قرارداد

 اسعار -15ماده 
 و پرداخت آفر

را به واحد پولی افغانی ارایه  5آفرمندرج هاي فی واحد و قیمت  نرخباید  داوطلب 15.1
 . طوري دیگر تذکر رفته باشد صفحه معلومات داوطلبینماید، مگر اینکه در 

صفحه معلومات در روز مندرج بادله، نرخ فروش د افغانستان بانک تمنبع نرخ  15.2
 . می باشد داوطلبی

 . ددر آفر ارائه نمایجزئیات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  15.3

میعاد  -16ماده 
 اعتبار آفرها

این مدت در  .اعتبار داشته باشد صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   16.1
روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها ) 90(داوطلبی هاي ملی نمی تواند بیشتر از 

آفر هاي با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته . باشد
روز بوده  120در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر بیشتر از . شده، رد میگردد

 . نمی تواند
ر حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت د 16.2

تقاضاي اداره براي تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت . مشخص تمدید نماید
در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز براي مدت . میگیرد

ند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد داوطلب نمی توا. مشابه تمدید میگردد
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در صورت رد . از این امر مستثنی استاین دستورالعمل  17ماده نماید، حاالت مندرج 
در . درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می گردد

صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وي مسترد 
 . رددنمیگ

تضمین  -17ماده 
آفر و اظهار نامه 

 تضمین آفر 

را منحیث جزء آفر خود یا اظهار نامه تضمین آفر مکلف است، تضمین آفر  داوطلب 17.1
 .   آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد ،آفر بدون تضمین. تهیه نماید

مشخص گردیده و می تواند به  واحد  صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  17.2
. ارایه گردد صفحه معلومات داوطلبیپول افغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل مطابق 

  :تضمین آفر می تواند
 . ارایه گردد پول نقد به شکل ضمانت بانکی و - 1

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

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

 9قسمت با یکی از فورم هاي تضمین آفر مندرج  تضمین آفر باید کامال در مطابقت - 3
و یا فورمه هاي دیگري که قبل از تسلیمی آفر توسط  )فورمه هاي قرارداد و تضمینات(

 . اداره منظور گردیده باشد، ترتیب گردد

،  با درخواست کتبی اداره این دستورالعمل  17ماده  5بند در صورت تطبیق هدایت  - 4
 . باشد به اسرع وقت  قابل پرداخت

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

این  16ماده  1مطابقت با بند  دریا اظهار نامه تضمین آفر میعاد اعتبار تضمین آفر  - 6
روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن ) 28(دستورالعمل، حد اقل 

 .باشد

این  17ماده  1در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  17.3
دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر هاي که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه 

 . تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند

داوطلب برنده، به آنان  مسترد با  از عقد قرارداد فق  بعدتضمین آفر داوطلبان غیر مو 17.4
 .میگردد
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  :و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق در 17.5
در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضاي مدت معینه تسلیمی آن به استثناي  - 1

 این دستور العمل؛ 16ماده  2مورد  بند 

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

 2آفر در مطابقت با بند  اشتباهات محاسبوي درداوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت - 3
 این دستور العمل؛ 28ماده 

 ؛در خالل مدت معینهاجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد  - 4

 ارداد توسط داوطلب برنده؛تضمین اجراء قر عدم ارائه - 5

 . در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی - 6

، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین باشد JV)( در صورت که داوطلب شرکت مشترك 17.6
 . باشد )JV( آفر باید بنام داوطلب مشترك

 آفر –18ماده 
 بدیل هاي

 صفحه معلومات داوطلبیآفرهاي بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در  18.1
 18ماده  2و  1احکام بند  بدیل طبق در صورت قبولی آفر. از قبولی آن تذکر رفته باشد

در صفحه  یکی از گزینه هاي ذیل اجراآت صورت میگیرد و پذیرش این دستور العمل
  :معلومات داوطلبی مشخص میگردد

صرف در صورت  تسلیم نموده و اداره  اصلیآفر هاي بدیل را با آفر  می تواند لبداوط - 1
 .، آفر بدیل را مالحظه می نمایدقیمت باشدنازلترین دارائی ارائه شده  که آفر اصلی

 یا 

نماید که در این صورت آفر هاي تسلیم داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی  - 2
 . اصلی و آفر هاي بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند

آفر هاي بدیل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تخنیکی،  18.2
جزئیات قیمت ها، شیوه پیشنهادي اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود 

 .    دنجهت ارزیابی آفر هاي بدیل توسط اداره را ارائه نمایمناسب و دیگر جزئیات مربوط 

شکل و  -19ماده 
 امضاء آفر 

این  13داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  19.1
بر عالوه کاپی هاي آفر با . عالمه گذاري نماید "اصل"دستورالعمل ترتیب و با عالمه کلمه 
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تسلیم  صفحه معلومات داوطلبیعالمه گذاري شده و به تعداد مندرج  "کاپی"کلمه 
 . درصورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. گردد

اصل و کاپی هاي آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاك ناشدنی نوشته شده و توسط  19.2
 3ند ب 1در مطابقت با جزء  )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( نماینده قانونی داوطلب

تمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده . گردد این دستورالعمل امضا و مهر 5ماده 
 .     باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که    19.3
 . نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد یاآفر را امضا نموده  توسط شخصیکه 

هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا  19.4
که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی  .اوطلب باشدبراي اصالح اشتباهات د

  . که آفر را امضا نموده، امضا می گردد

 تسلیمی  آفرها  .د

 -20ماده 
تسلیمی، مهر و 

 عالمت گذاري آفر 

ارسال الکترونیکی . داوطلب می تواند آفر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید 20.1
در صورت . ، امکان پذیر می باشدمعلومات داوطلبی صفحهآن در  آفر ها در صورت تذکر

 صفحه معلومات داوطلبیمجاز بودن ارسال آفر الکترونیکی، داوطلب از روش متذکره 
داوطلب آفر را در پاکت هاي جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و . پیروي می نماید
  .بنویسد "کاپی"و  "اصل"باالي آنها کلمه 

  :به طور ذیل ترتیب گردیده باشدپاکت هاي آفر باید  20.2
 باشد؛صفحه معلومات داوطلبی عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  - 1

شرایط خاص و  صفحه معلومات داوطلبیمتذکره  داوطلبی حاوي نام، نمبر تشخیصیه - 2
 .  باشدقرارداد 

حاوي هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد  - 3
 .  مربوط دستور العمل

نام آفر، حاوي  روي پاکتدستور العمل،  20ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  20.3
، آفر باز نشده رسیده وقتباشد تا در صورت اعالم آفر نا واضح ذکرو آدرس داوطلب 

 .  مسترد گردد
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درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاري نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن  20.4
 .جل را نداردضرب االآفر قبل از 

  میعاد –21ماده 
 آفرها تسلیمی

به آدرس  صفحه معلومات داوطلبیآفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج  21.1
 . تسلیم گردندصفحه معلومات داوطلبی مندرج 

دستور العمل براي  11اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده  21.2
در این صورت  تمامی حقوق و مکلفیت . ، میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نمایدانداوطلب

  . هاي  اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد

 آفر –22ماده 
 وقت نا هاي

 رسیده

 . آفر هاي ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند 22.1

 -23ماده 
انصراف، 

تعویض و 
 تعدیل آفرها 

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که  23.1
کاپی صالحیت نامه مربوط توسط نماینده با صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و 

اطالعیه کتبی . موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید
  :توام با آفر هاي تعویض، انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطالعیه باید

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت هاي  20و  19در مطابقت با مواد  - 1
 . نشانی شده باشد "تعدیل"یا  "تعویض"، "انصراف"ت مربوط نیز با کلما

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

 .   بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند تعویض یا تعدیل آفر ها 23.2

در فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 23.3
آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر طوري که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

انصراف در چنین حالت منتج به عدم . تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند
دستور العمل  17مسترد نمودن تضمین آفر یا اجراي اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 

 . میگرددبراي داوطلبی 

این ماده دستور  با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتداوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 23.4 
 . العمل پیشنهاد می نماید

 آفر گشایی و ارزیابی   .هـ
این دستور العمل در  23اداره آفر هاي دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  24.1 آفر –24ماده 
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تذکر رفته، باز می  صفحه معلومات داوطلبی محضر عام در محل، تاریخ و زمان که در  ارزیابی و گشایی
در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در . نماید

 .درج گرددصفحه معلومات داوطلبی 
  

در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه  24.2
نصراف خویش را نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه ا "انصراف"

  .اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید تسلیم نموده اند،

آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم  24.3
، هر گونه تخفیف، انصراف، )در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(گونه آفر بدیل 

تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در 
یی هیچ در آفر گشا. صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید

این دستور العمل نا وقت رسیده  22ماده  1آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 
این دستور العمل براي  23ابق ماده طر هاي تعویض و تعدیل تسلیم شده مآف. باشد

 .  ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد

ماده  3جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  رویداداداره  24.4
 . این دستور العمل تهیه می نماید 24

هیئت آفر گشایی، فورم هاي معیاري آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه  24.5
سپ مذکور خانه پري، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چ

 . می نماید) اسکاشتیپ(شفاف 

در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت هاي ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت   24.6
ننموده باشند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را ) شکاستیپ(چسپ شفاف خویش را 

 . نماید) شکاستیپ(نیز چسپ شفاف 

 -25ماده 
 محرمیت

ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدي معلومات مربوط به ارزیابی  25.1
اهلیت داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد 

تالش هر نوع . این دستور العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد 34ماده  4مطابق بند 
بی ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدي اهلیت توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیا

علی الرغم موارد فوق، از  .داوطلبان و تصمیم اعطاي قرار داد منجر به رد آفر وي میگردد
زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضاي تماس با اداره را در هر 

 .آن را انجام دهد مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی
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 توضیح –26ماده 
 ها آفر

توضیح . اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید 26.1
داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در 
محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوي 

 . خواست اداره، قابل قبول نمی باشدرون ده شده بدهر نوع توضیح ارائ. را قبول نماید
ارزیابی   -27ماده 

و تشخیص 
 جوابگویی آفر ها 

  :اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید 27.1
 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 4معیارات واجد شرایط مطابق ماده  - 1

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ - 2

 تضمین آفر می باشد؛ و داراي - 3

 . شرطنامه می باشد جوابگوي معیارات و شرایط - 4

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با  27.2
انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی . معیارات، شرایط و مشخصات شرطنامه باشد

  :عمده پنداشته می شود که
 باالي حدود، کیفیت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ هتاثیر قابل مالحظ - 1

ناسازگاري با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت هاي داو طلب تحت  - 2
 این قرار داد را بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

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

بعداً با اصالح آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و  27.3
 . یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد انحرافات، استثنأت 

 . صورت گرفته نمی تواند ان داوطلببا سایر هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا  27.4

داوطلب مسؤلیت هاي منحیث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را  27.5 
 . ندارد تا تغییر قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد
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 – 28ماده 
 اشتباهات تصحیح

را ارزیابی مالی اداره آفر هاي را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند  28.1
. اشتباهات حسابی بررسی می نماید جهت تصحیحنموده و به عنوان بخش از ارزیابی مالی 

  : تصحیح اشتباهات محاسبوي به شکل ذیل صورت میگیرد
هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار  - 1

 .اعتبار خواهد بود
فی واحد مد  نرخ، قلم مربوط فی واحد با قیمت مجموعی نرخدرصورت عدم توافق  - 2

گراینکه ازنظر اداره به صورت م .نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد
ح کدام عالمه اعشاري در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در واض

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

و هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوي آفر خویش را  قبول نکند، آفر وي رد  28.2
بند  2تضمین آفر وي غیر قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 

 . این دستور العمل اجرا می گردد 17ماده  5

 اسعار –29ماده 
 آفر ارزیابی در

 این دستور العمل ارزیابی میگردد، 15ماده  1مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  29.1
واحد آفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد را ، داوطلب نرخ مبادله دیگري در صورتیکه

ارزیابی آفر ها  آفر تبدیل و مندرج ادله مشخص شده با استفاده از نرخ مب پولی افغانی 
 . طور دیگر ذکر گردیده باشد داوطلبیصفحه معلومات مگر اینکه در . میگردد صورت

 -30ماده 
ارزیابی و 

مقایسه آفر 
  ها 
 

آفر داراي نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و اداره  30.1
.  مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید

قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت در صورتیکه آفر داراي نازلترین 
لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، 

در صورتیکه آفر داراي نازلترین قیمت ارزیابی . گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید
بعدي داراي قیمت نازلتر ارزیابی شده را شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر 

 .مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد

  :را طور ذیل تعیین می نمایداداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر  30.1
 این دستور العمل؛ 28مطابق ماده  محاسبوي تصحیح اشتباهات - 1

بصورت رقابتی ه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که منهاي هر گونه وج - 2
 قیمت گذاري شده اند؛

تطبیق یک تعدیل مناسب براي هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ  - 3
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شده یا پیشنهاد هاي بدیل در مطابقت به  میل بدیل در حدود معقول قبالً تعیینتک
 این دستور العمل؛ 18ماده 

تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد تطبیق  - 4
 این دستور العمل؛ 23ماده  5شده مطابق بند 

. حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل براي اداره محفوظ می باشد 30.2
شرطنامه یا تفاوت ها، انحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهاي 

 . اینکه سبب مفاد غیر ضروري اداره گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود

در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجراي قرارداد تحت  30.3 
 . مد نظر گرفته نمی شودشرایط عمومی قرارداد،   47ماده 

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات  30.4 
 .  داوطلبان را جهت کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید

ترجیح  -31ماده 
 داخلی

داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می تدارکات از منابع ترجیح  31.1
 . گردد

 اعطاء قرارداد.و

 – 32ماده 
 اعطاء معیارات
 قرارداد

مت ارزیابی اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قی 32.1
 .   اعطاء می نمایدشده را ارایه نموده، 

 حق –33ماده 
 و آفر هر قبول

 تمام یا یک رد
   ها آفر

این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل  32ماده  علی الرغم 33.1
تدارکات و رد تمام آفر ها را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به 
 داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ

 . رسمی به اطالع داوطلبان رسانیده شود مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور

 – 34ماده 
 اعطاء اطالعیه

 امضاي و
 موافقتنامه

  قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطاي قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات  34.1
داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه 
قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت 

کمیسیون، نامه قبولی آفر به  آنز منظوري کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد ا
اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر، پیش از ختم میعاد . داوطلب برنده ارسال می شود

این نامه بیان کننده قیمت قرارداد بوده . اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید
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  .دي پرداخت میگرددبه قراردا یساختمان امورکه بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت 
 

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ  34.2 
. منظوري آمر اعطاء در طی  میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید

روز بعد از دریافت امضا نموده و ) 10(داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت 
 تسلیم نمایدبه اداره 

 اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، 34.3 
ویب سایت هاي که از طرف اداره تدارکات ملی  ویب سایت اداره تدارکات ملی و سایر

  :تجویز میگردند، نشر می نماید
 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ - 1

 در آفر گشایی؛ قیمت هاي خوانده شده - 2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ - 3

 نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد آن؛ - 4

 . نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خالصه حدود قرارداد اعطا شده - 5

 

داوطلبان غیر موفق دالیل عدم در صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 34.4 
اداره پاسخ خویش را  نمایندرا بصورت کتبی از اداره مطالبه موفقیت آفر خویش 

 . ائه می نمایدردالیل عدم انتخاب آفر ابصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر 

تضمین  -35ماده 
 اجراء

روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، ) 10(داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت  35.1
تضمین اجراي قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا 

به  باشدیا سایر اشکال قابل قبول به اداره  )فورمه هاي قرارداد( 8قسمت که شامل 
 .، ارایه نمایداسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده شده است 

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را  35.2
بمنظور  خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیاز یک بانک مقیم در افغانستان یا بانک 
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 . اجراي این تضمین در افغانستان داشته باشد، فراهم نماید

این دستور  34ماده  3و بند  35ماده  1بند  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند   35.3 
 . میگرددنسازد، اعطاي قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد  العمل را برآورده 

آن، داوطلبان غیرموفق را  اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم  35.4
از عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام 

 .تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید

پیش  -36ماده 
پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

شرایط عمومی اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در  36.1
پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج . می پردازداز آن تذکر رفته،  قرارداد

فورمه فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در . باشد صفحه معلومات داوطلبی
 . این شرطنامه می باشد 9قسمت  تضمینو  هاي قرارداد

 -37ماده 
مرجع حل و 
 فصل منازعات

    . مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد 37.1

حق  -38ماده 
شکایت 

 داوطلبان

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا  38.1
خساره مند گردیده یا گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم 

صفحه که محل و آدرس آن در   یته بررسی اداريکمدرخواست تجدید نظر را به 
 .مشخص گردیده، ارسال نمایدمعلومات داوطلبی 
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  معلومات داوطلبی هصفح:  قسمت دوم

  تعدیالت؛ ضمایم  و ماده ها در دستورالعمل براي داوطلبان
 عمومیات .  الف

دستورالعمل براي  1ماده 
 داوطلبان

    بانک  د افغانستان :اداره 

تهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی  :نام و شماره این داوطلبی
داراي نمبر تشخیصیه  ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونانند پهاي ولسوالی 

)24DAB/1401/NCB/W( 
تهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی  :امور ساختمان

ند پبراي . داوطلبان میتوانند از ساحه پروژه دیدار نمایند بندر غالم خان و ولسوالی ارگون ،ان
 .معلومات بیشتر به نقشه، بل احجام و سایر اسناد درج شرطنامه مراجعه گردد

از تمام شرکت هاي محترم تقاضا بعمل میآید تا طی درخواستی رسمی شرطنامه را از آمریت : نوت
فغانستان اماید درصورتیکه شرکت هاي متذکره شرطنامه را از سایت هاي دعمومی تدارکات اخذ ن

بانک و تدارکات ملی دریافت می نمایند مکلف اند معلومات خویش را طی درخواستی کتبی و یا از 
تعدیالت در شرطنامه به موقع با /طریق ایمیل نزد دافغانستان بانک ثبت نماید تا درصورت تغیرات

     .در پروسه شریک ساخته شود، در غیر آن منجر به رد آفر میگرددشرکت هاي عالقمند 

  . میباشد فی واحد قراداد :نوع قرارداد

دستور العمل  1.2ماده 
  براي داوطلبان 

 سر از تاریخ شروع مندرج در قراردادتقویمی  روز 60: تاریخ تکمیلی امور ساختمان
   . شدمیبا

دستورالعمل  1.1ماده 
  براي داوطلبان

 . دستورالعمل براي داوطلبان درج گردیده است 1ماده  1در بند نام اداره تدارکاتی 

، انند پتهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی  :پروژه
  .می باشد بندر غالم خان و ولسوالی ارگون

دستورالعمل  2.1ماده 
  براي داوطلبان 

امور ساختمانی ذیل  1401ریاست دافغانستان بانک مصمم است از وجوه مالی سال 
فرمایش دهنده ضمانت میکند که وجوه مالی به اندازه کافی : را تأمین نماید

تخصیص داده شده و همچنان براي نظارت از مراحل تدارکات در رابطه با مصرف 
حت این قرارداد براي امور پروژه متذکره موجود میباشد تا پرداخت هاي مطلوب ت

ساختمانی را تحت پوشش قرار بدهد، فرمایش دهنده قصد دارد تا یک قسمت از 
وجوه مالی را براي تادیات مطلوب تحت این قرارداد که این شرطنامه به خاطر آن 
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  .صادر شده است، اجرا نماید

دستورالعمل  4.1ماده 
 براي داوطلبان

  :شرایط نمی باشندداوطلبان کشور هاي ذیل واجد 
  .قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  4.3ماده 
  براي داوطلبان

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

https://tenders.ageops.net/ 

دستورالعمل   5.36ماده 
 براي داوطلبان

  :دستور العمل براي داوطلبان 5ماده  3در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 

 10جزء  75.3ماده 
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

   :فیصدي مجاز واگذاري به قراردادي فرعی
  .قابل تطبیق نمیباشد

دستورالعمل  5.4ماده 
  براي داوطلبان

ماده  4مندرج بند که داوطلبان مطالبه شده از الزم در اهلیت  ورود تعدیلدر صورت 
  :میباشد دستور العمل براي داوطلبان 5

براي هر شریک مشترك دستور العمل این  5ماده  3آفر شامل معلومات مندرج بند 
  باشد؛

 امضا شده باشد؛مهر و آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  - 1

شرایط آن می تمامی شرکا بصورت مشترك مسؤل تطبیق قرارداد مطابق  - 2
 باشند؛

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت  - 3
 ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

 اجراي قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد - 4

 نقل موافقتنامه شرکت مشترك که توسط شرکا امضا گردیده است - 5

هر . فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید 100لیت شرکا مجموع ارقام  اه .7
                                                

.در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد 6  

   .اعطاي قراردادي فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد  7
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فیصد معیار ) 40(فیصد و شریک اصلی حد اقل ) 25(شریک باید حد اقل 
عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت . هاي اهلیت را تکمیل نماید

 مشترك می گردد

تضمین آفر بنام )  join venture( در صورت ارائه آفر بصورت مشترك  .8
  .شرکت هاي مشترك ارائه گردد

دستورالعمل  5.5ماده 
  براي داوطلبان

   :دستور العمل براي داوطلبان 5ماده  5در صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند 

  

 1جزء  5.5ماده 
دستورالعمل براي 

  داوطلبان 

حد اقل الزم حجم اداره تدارکات ملی  NPA/PPD/C22/1397به تأسی از متحدالمال شماره 
  .ریپنج سال اخ خالل شده توسط داوطلب در اجرا یامور ساختمان دو سالمعامالت 

براي پروژه حجم معامالت طرزالعمل تدارکات معیار  5مطابق ماده هشتم قانون تدارکات و حکم 
  .متذکره  بمنظور تشویق و سهم گیري تشبثات کوچک قابل اجرا نمیباشد

 2جزء  5.5ماده 
دستورالعمل براي 

  داوطلبان 

حد اقل تجربه الزم اداره تدارکات ملی  NPA/PPD/C22/1397به تأسی از متحدالمال شماره 
) 10(اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خالل  هساختمانی ب منحیث قراردادي اصلی در امور

  .سال اخیر

طرزالعمل تدارکات معیار تجربه کاري مشابه براي  5مطابق ماده هشتم قانون تدارکات و حکم 
  .پروژه متذکره  بمنظور تشویق و سهم گیري تشبثات کوچک قابل اجرا نمیباشد

 3جزء  5.5ماده 
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

  :براي هر الت تجهیزات ضروري که توسط داوطلب تهیه میگردد
 . طوریکه در هدف خدمات اجرایی ضمیمه بل احجام کاري و نقشه ذکر گردیده است میباشد

ر ساختمانی ضروري پنداشته تجهیزات را که براي پیشبرد امو همچنان کمپنی باید تمام وسایل و
  .شود ضم آفر) یا بل خرید  کرایه گیري، اجاره و( کاپی سند. مهیا نماید، می شود

 5جزء  5.58ماده 
دستورالعمل براي 

  داوطلبان
  
  
  

، خالص سایر )قرضه(یا انواع اعتبارات )  نقدي(مبلغ حد اقل دارائی هاي سیال 
یکصدو شصت و نه هزارو پنجاه  - 005,169/ به ارزش  :تعهدات داوطلب

مطابق ) الین آف کریدت(دارایی نقدي استیتمنت بانکی و یا خط اعتباري  افغانی
ریاست پالیسی تدارکات، اداره تدارکات ملی که ذریعه  مکتوب فارمت ترتیب شده 

ریاست محترم دافغانستان بانک به تمام بانک ها اخبار  28/07/1395مؤرخ  4249
   .سایر اشکال خطوط اعتباري فاقد اعتبار است. گردیده است، ارائه نمایند

                                                
 .در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد8
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تاریخ نشر اعالن از الین آف کریدت تحت نام شرکت بوده و  /استیتمنت بانکی:  نوت
الی ضرب االجل تسلیمی آفرها  از یکی از بانک هاي معتبر صادر گردیده باشد ارایه 

  .شود
   مندرجات شرطنامه.  ب

دستورالعمل  10.1  ةماد
 براي داوطلبان

جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل 
  :دمراجعه گرد

  بانک  ند افغانستا
  ساختمان امور آمریت عمومی تدارکات، مدیریت 

  کابل افغانستان  ټابن سینا وا
  احمد منیر اکبري

   020 2103940: فونیتل
  moneer.akbari@dab.gov.af:ایمیل ادرس

روز تقویمی قبل  10داوطلبان می توانند  طرزالعمل تدارکات، 30طبق حکم : نوت
  .از تسلیمی افرها، توضیحات خویش را طورکتبی تقاضا نمایند

دستورالعمل  10.2  ةماد
  براي داوطلبان

  .میباشدنالزم  :جلسه قبل از داوطلبی
  :جلسه قبل آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد

کابل ابن سینا  -د افغانستان بانک  - منزل سوم آمریت عمومی تدارکات{: آدرس
  }وات

 تهیه آفرها.  ج

دستورالعمل  12.1ماده 
 براي داوطلبان

 .ه میگرددارائ  )دري/پشتو(به یکی از زبانهاي ملی کشورآفر 

 6جزء  13ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 :نماید خویش اسناد اضافی ذیل را ارائه آفرداوطلب باید همراه با 

 ؛درج میباشد سوم قسمت در که اي فورمه طبق آفر  )1(
  ؛داوطلبان براي دستورالعمل 17 ةماد با درمطابقت ،رآف تضمین  )2(
 ؛کار احجام شده گذاري قیمت بل  )3(
 اسناد؛ و کاري ظرفیت فورمه  )4(
  ؛و فورمه اظهار معلومات مالیکیت ذینفع فورمه معلومات اهلیت داوطلبان )5(
  :میباشد موارد ذیل لاسناد اهلیت شام  )6(
  :رکتجواز تجارتی قابل اعتبار ش -
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  :اساسنامه شرکت -
  ؛اظهار نامه تصفیه مالیاتی آخرین دوره -
تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت  -

  .ردورشکستگی و انحالل قرار ندا
  .توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافعتعهد نامه امضاء شده  -
االثر تخلف در تجارت در خالل اعدم محکومیت ببر تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی  -

  .دو سال قبل از اشتراك داوطلبی
یکی از کارمندان و مدیران اوطلب مبنی بر اینکه موصوف و یا تعهد نامه امضاء شده توسط د -

 .استقانون تدارکات از داوطلبی محروم نگردیده  49مربوط وي مطابق  ماده 

دستورالعمل  14.4ماده 
 براي داوطلبان

  :تعدیل قرارداد
   .طرزالعمل تدارکات در نظر گرفته خواهد شد 98قیم قرارداد طبق حکم 

دستورالعمل 15.1ماده 
 براي داوطلبان

  .افغانی می باشد پولواحد  ؛اسعار
   . قیمت آفر و قیمت فی واحد به افغانی  نرخ داده شود

افغانستان بانک د آفر هاي ارایه شده به دالر به واحد پول افغانی به اساس نرخ فروش تبادله : نوت
همچنان پرداخت هاي قرارداد به پول افغانی  . شدخواهد  در نظر گرفتهمطابق به روز آفر گشائی 

    .تادیه می شود

دستورالعمل 15.2ماده 
 براي داوطلبان

  . می باشدد افغانستان بانک تبادله اسعار نرخ منبع 

دستورالعمل  16.1ماده 
 براي داوطلبان

 . می باشد روز نود  90 رمیعاد اعتبار آف

دستورالعمل  17.2ماده 
  براي داوطلبان

فورمه هاي   9تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت "آفر شامل
سی و سه  -075,33/مبلغ مبلغ تضمین آفر ."صادر شده باشدقرارداد و تضمینات 

  .میباشد فغانیاهزارو هفتادو پنج 
  .ارایه گرددیا پول نقد تضمین بانکی 

 روز 118یعنی مدت , روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد 28ضمانت بانکی باید مدت 
 .ها قابل اعتبارمی باشد بعد از تاریخ بازگشایی آفر

باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب )  JV(در صورتیکه داوطلب شرکت مشترك 
  .باشد)  JV(مشترك 

تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول  :نوت 
عقب صفحه اصل تضمین بانکی آفر  توسط داوطلب باید مهر  و همچنان .نیست
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مورخ  2993سی از هدایت مندرج فیصله شماره أعالوه بر آن به ت .وامضا گردد
منبعد ": کمیسیون محترم تدارکات ملی، که چنین صراحت دارد 09/10/1397

تصدي ها و شرکت هاي دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی از تضمینات آفر و 
  ".اجرا معاف میباشد

ادارات تدارکاتی مکلف اند حین ترتیب شرطنامه و ارزیابی آفرها موضوع فوق، را مد 
  .نظر داشته، اصوآل اجراات نمایند

عایت سایر احکام قانون، البته تصدي ها و شرکت هاي دولتی مکلف به تطبیق و ر
  .طرزالعمل و اسناد تقنینی تدارکات در پروسه هاي تدارکاتی دولتی میباشد

دستورالعمل  18.1ماده 
  براي داوطلبان

   .قابل قبول نیست آفر هاي بدیل 
 

دستورالعمل  19.1ماده 
  براي داوطلبان

  .میباشد آفر اصل عالوه از بر  فقط یک نقلد داد کاپی هاي آفر که تسلیم میگردتع

 تسلیمی آفر ها . ج

دستورالعمل   20.1ماده 
 براي داوطلبان

  :ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی
 قابل تطبیق نیست

 1جزء  20.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 :آدرس اداره عبارت است از صرف به مقاصد ارائه آفر،

  :توجه
   احمد منیر اکبري 

  یامور ساختمان یتمدیر
  دافغانستان بانک 

  ، منزل سوم آمریت عمومی تدارکات : منزل و شماره اتاق
  .انابل افغانست، ک ټابن سینا وا: شهر

 2جزء  20.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  :پاکت آفر باید حاوي  موارد ذیل باشد
ــام  ــین ــدگی      داوطلب ــراي نماین ــفردار  ب ــی ش ــاب دروازه زره ــه ب ــب س ــه و نص تهی

ــوالی  ــاي ولسـ ــان  هـ ــد پـ ــون   نـ ــوالی ارگـ ــان و ولسـ ــالم خـ ــدر غـ ــر  ، بنـ نمبـ
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 DAB/1401/NCB/W24داوطلبی تشخیصیه
  .پاکت آفر بشکل سر بسته و مهر شده باشد :سربسته 

خ تاریشنبه یکروز از ظهر  قبل 10:00 ساعت قبل ازپاکت آفر اینکه  :هشدار
    .نشود باز 16/11/1140

دستورالعمل  21.1ماده 
 براي داوطلبان

    ضرب االجل براي تسلیمی آفرها

 00:10ساعت  شنبهیکروز  16/11/1140 ختاری :الجل براي تسلیمی آفرهاب اضر
   .از ظهر می باشد قبل
با حضور داشت هایکه قبل از مدت ضرب االجل تسلیم میگردد باید آفر  :نوت

ذ رسید خو ا فورم رسید آفرها  أمهر و امض خانه پري از تدارکات بعد آمریتنماینده 
 .آفر گشائی گذاشته شود الی روز آفر مربوطه صندوقدر 

دستورالعمل   23.3ماده 
 براي داوطلبان

داوطلبان می توانند قبل از ختم ضرب االجل براي تسلیمی آفرها با دادن یک 
خود انصراف ویا آنرا تعویض ویا تعدیل ) اسناد داوطلبی(  کتبی از آفرهااطالعیه 

  .نمایند
 آفر گشایی و ارزیابی .  د

دستورالعمل   24.1ماده 
 براي داوطلبان

  :جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد
ابن سینا  -کابل  -د افغانستان بانک  - سوم آمریت عمومی تدارکاتمنزل {: آدرس

  }وات
   از ظهر قبلبجه  00:10ساعت شنبه یک16/11/0114:زمان و تاریخ

هرگاه تاریخ مذکور به رخصتی برابر شود آفرگشائی در روز بعدي رسمی در همان 
 .میگیرد برگذارساعت 

دستورالعمل  31.1ماده 
 براي داوطلبان

حکم چهارم طرزالعمل تدارکات  یدر روشن یتدارکات از منابع داخل حیترج 31.1
 .گرددیم قیتطب

 عقد قرارداداعطا .  هـ

دستورالعمل  35.1ماده 
 براي داوطلبان

  9تضمین بانکی مطابق قسمت  بوده وقبول اداره، تضمین بانکی تضمین اجراي قابل 
 10الی  5تضمین اجرا  بصورت عموم .می باشد و غیر مشروطفورمه  هاي قرارداد 

   .رارداد میباشدقفیصد قیمت 
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کمیسیون  09/10/1397مورخ  2993به تأسی از هدایت مندرج فیصله شماره  :نوت
منبعد تصدي ها و شرکت هاي ": محترم تدارکات ملی، که چنین صراحت دارد

  ".دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی از تضمینات آفر و اجرا معاف میباشد
ترتیب شرطنامه و ارزیابی آفرها موضوع فوق، را مد ادارات تدارکاتی مکلف اند حین 
  .نظر داشته، اصوآل اجراات نمایند

البته تصدي ها و شرکت هاي دولتی مکلف به تطبیق و رعایت سایر احکام قانون، 
  .طرزالعمل و اسناد تقنینی تدارکات در پروسه هاي تدارکاتی دولتی میباشد

دستورالعمل  36.1ماده 
 براي داوطلبان

  :پیش پرداخت
  .ق نیستیقابل تطب

دستورالعمل  38.1ماده 
 براي داوطلبان

 : به آدرس ذیل ارسال شده می تواند اعتراضات 

  بانک  آمریت عمومی تدارکات د افغانستان:آدرس

  ابن سینا وات کابل افغانستان : شهر

داوطلب روز و یا عدم قناعت  7درصورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت 
معترض به پاسخ اداره داوطلب میتواند درخواست هاي تجدید نظر را به اداره 

   .تدارکات ملی ارسال دارد
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 فورمه ها: قسمت سوم
  فورمه هاي داوطلبی

  

 عنوان فورمه                شماره فورمه 
 

  فورمه تسلیمی آفر   01/ساختمانی کوچکفورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب 02/ فورمه امور ساختمانی کوچک

  فورمه نامه قبولی آفر  03/ امور ساختمانی کوچک فورمه
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 تسلیمی آفرفورمه 
  01/فورمه امور ساختمانی کوچک

  . تسلیم می نمایدخویش داوطلب این فورمه را خانه پري و همراه با آفر 

    د افغانستان بانک: اداره

 /24W/NCB/1140DAB :شماره داوطلبی

 

که  مایان ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونند پانتهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی  :تدارکات عنوان
  :در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه

نداشته و  }شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت لزوم درج گردد{ :و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 
 ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونند پانتهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی  {پیشنهاد اجراي 

24DAB/1401/NCB/W{ به شرایط عمومی قرارداددر مطابقت به   

قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و  اسعارهاي {:قیمت مجموعی آفر ما به استثناي هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از
 .می باشد}مربوطه درج گردد

 :اجرا خواهد بوددرصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل : پیشنهاد شده تخفیفات .1

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

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

  . منحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیرا م }مبلغ و فیصدي به ارقام و حروف درج گردد{ما جهت اجراي این قرارداد، مبلغ 

 .و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر داراي نازلترین قیمت 

می  یبصفحه معلومات داوطل تضمین آفر مندرج یا اظهار نامه لزوم تضمین آفردر صورت و میعاد اعتبار در مطابقت با ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر 
.باشد  

دستورالعمل   21ماده  1، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند دستورالعمل براي داوطلبان  16ماده  1فر ما براي میعاد مشخص در بند آ
  اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالي ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛ براي داوطلبان

، بخاطر اجراي بموقع قرارداد فراهم می  دستورالعمل براي داوطلبان 35ماده  1بند  قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با آفرماهرگاه 
  نمائیم؛

می دستور العمل براي داوطلبان  4ماده  1ما بشمول هر قراردادي فرعی یا اکمال کننده هاي هر بخش این قرارداد، داراي تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 
. باشیم  

.  ، نداریمدستور العمل براي داوطلبان 4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   
، محروم دستور العمل براي داوطلبان 4ماده  4و  3اکمال کننده ها براي هر بخش این قرارداد در افغانستان مطابق به بند هاي  ما بشمول قراردادیان فرعی یا

. شناخته نشده ایم  
  }نام شخص درج گردد{: نام 

  }وظیفه درج گردد{: وظیفه
 :امضاء
 :تاریخ
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب
  02/فورمه امور ساختمانی کوچک

 5لی اهلیت در مطابقت به ماده اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قباین فورمه توسط داوطلب خانه پري و جهت ارزیابی 
داوطلب می  در صورت ضرورت. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. استفاده میگردد دستور العمل براي داوطلبان

در صورت استفاده . صفحات اضافی ضمیمه گردد ه وردیف ها و ستون هاي اضافی عالو در جدول هاي موجودتواند 
  . را درج نماید تجدید شدهاین فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات 

  

 )JV(داوطلب یا داوطلب مشترك  .1

  }یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد{ :داوطلبحالت حقوقی  1.1

  }محل ثبت درج گردد{ :محل ثبت

  }محل اصلی تجارت درج گردد{: یتجارت سآدر

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

صفحه معلومات  5ماده  5بند  1جزء  تعداد مطابق به{در جریان حجم معامالت ساختمانی اجرا شده  1.2
 . می باشد }پول افغانی درج گرددواحد مبلغ به {سال گذشته، به مبلغ }داوطلبی درج گردد

  

تعداد {جریان  تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادي اصلی در 1.3
جدول زیر خانه پري {: سال گذشته}ددرج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند  2مطابق به جزء 

 .می باشد}گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه گردد

قرارداد و نام طرف   نام پروژه و کشور   
  شخص ارتباطی

نوعیت امور ساختمان 
تکمیل شده و سال 

  تکمیل آن

  ارزش مجموعی قرارداد

معلومات درج {
  }گردد

  }معلومات درج گردد{  }معلومات درج گردد{  }معلومات درج گردد{
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 3جزء  جهت تکمیل جدول ذیل به{تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  1.4
. دستور براي داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد 5ماده  5بند 

  .  می باشد}در صورت لزوم ردیف اضافی عالوه گردد
  
  
 

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها {اهلیت و تجارب کارمندان کلیدي جهت اداره و اجراي قرارداد  1.5
دستور  5ماده  5بند  4معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء . درصورت ضرورت، تکمیل گردد

  . می باشد} مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد، 9 ماده 1بند  والعمل براي داوطلبان 
تعداد سالهاي تجربه   نام   وظیفه    

  کاري
  )عمومی(

تجربه کاري سالهاي 
  در این وظیفه

معلومات درج {
  }گردد

  }معلومات درج گردد{  }معلومات درج گردد{  }معلومات درج گردد{

        

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با {: قراردادیان فرعی و شرکت هاي مربوط 1.6
  .می باشند}شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد 7مراجعه به ماده 

تعداد سالهاي تجربه   نام   وظیفه    
  کاري

  )عمومی(

سالهاي تجربه کاري در 
  این وظیفه

  }معلومات درج گردد{معلومات درج {  }معلومات درج گردد{معلومات درج {

تشریح تجهیزات   نام تجهیزات   
تاریخ ساخت (بشمول 
  )کارایی  و مدت

  حالت تجهیزات 
جدید، خوب، کهنه، و (

  )دسترستعداد قابل 

ملکیت، کرایه، و یا 
خرید با ذکر طرف 
هاي مقابل کرایه و 

  خرید

معلومات درج {
  }گردد

  }معلومات درج گردد{  }معلومات درج گردد{  }معلومات درج گردد{
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  }گردد  }گردد
        

 تائیدسال گذشته، بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر }تعداد به ارقام و حروف درج گردد{ گزارش تفتیش 1.7
 .}لست و کاپی ها ضمیمه گردد{شده توسط مفتش مستقل 

انواع ، دسترسی به )ينقد(دارائی سیال : اهلیت نابع مالی جهت تکمیل نمودن معیارشواهد دسترسی به م 1.8
فهرست آن ترتیب و کاپی هاي اسناد حمایوي ضمیمه { منابع مالی و سایر اسناد )قرضه(اعتبارات 

لست تعهدات مالی براي سایر قرارداد ها و آفر هاي ارائه شده را نیز   داوطلب مکلف است. می باشد}گردد
 .ارائه نماید

 :بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارك منابع مالی، به بانک هاي ذیل تماس گرفته می شود 1.9
  }نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک درج گردد{
ذیل با اضافه نمودن ردیف در جدول {:دعوي حقوقی جاري مرتبط به داوطلبمور معلومات در  1.10

 }صورت ضرورت، تکمیل گردد
 

  مبلغ منازعه   دلیل منازعه   طرف هاي دیگر  

  }معلومات درج گردد{  }معلومات درج گردد{  معلومات درج گردد{

      

  }فهرست ترتیب گردد{: پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده 1.11
  }فهرست ترتیب گردد{: توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه
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 ) JV(شرکت مشترك  .2
  . گرددارائه  فوق براي هر شریک شرکت مشترك 1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1
 . گرددبراي شرکت مشترك ارائه  1.11رج معلومات مند 2.2
 . صالحیت نامه که صالحیت امضاي آفر از جانب شرکت مشترك را ارائه میدارد، ضمیمه گردد 2.3
موافقتنامه شرکاي شرکت مشترك که باالي تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد  2.4

 :ذیل باشد ضمیمه گردد
به شرایط قرارداد، مسؤل می  تمام شرکا بصورت مشترك و انفرادي در اجراي این قرارداد در مطابقت )1(

 . باشند
یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به  )2(

 نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛
 .تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد )3(
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  04/فورمه امور ساختمانی 
  فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع

  :هدایات) الف
  .آوري معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است این فورم جهت جمع -1
  . مکلف است این فورم را طور کامل خانه پري و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید) رئیس یا معاون آن(داوطلب  -2
  ).پري نمایند و یا کنسرسیوم در پروسه اشتراك نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه  (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترك  -3
  .قراردادي فرعی مکلف به خانه پري این فورم می باشد -4
  .در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد -5
وده یا باالي وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و تسلط داشته شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی ب  طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ -6

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

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

  نام شرکت
  :دري
  :پشتو

  :انگلیسی

    :مرجع صدور جواز فعالیت     :شماره جواز فعالیت

تاریخ صدور جواز 
 :فعالیت

 :تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت   
   

  : ......................................................مشخص نمایید: سایر    □متشبث انفرادي          □سهامی        □محدود المسئولیت         □تضامنی  :ماهیت شرکت
  )                                                      رئیس، معاونین و هیئت مدیره: (شهرت مسئولین شرکت) ج
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اره
شم

  

اسم   اسم
  پدر

تخلص 
یا نام 
خانوادگ

  ي

شماره 
  تذکره

آدرس محل 
  تماس شماره  سکونت

موقف 
وظیفوي در 

  شرکت

داراي سهام 
شرکت 

طور (
مستقیم یا 
غیرمستقیم

 (  
  نخیر/ بلی 

مقدار و 
  فیصدي سهام

داراي حق 
رأي در 
شرکت 

مستقیم (
یا غیر 

  )مستقیم
  نخیر/ بلی 

داراي حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

مستقیم یا (
  )غیرمستقیم

  نخیر/ بلی 

فیصد  مقدار
  ي

1                          

2                         

3                         

 : شهرت سهامداران) د

اره
شم

  

اسم   اسم 
  پدر

تخلص 
یا نام 

خانوادگ
  ي

شماره 
  تذکره

آدرس محل 
  سکونت

موقف   شماره تماس
وظیفوي در 

  شرکت
در صورتیکه (

قابل تطبیق 
  )باشد

داراي سهام 
شرکت 

طور (
مستقیم یا 
غیرمستقیم

 (  
  نخیر/ بلی 

مقدار و 
  فیصدي سهام

داراي حق 
رأي در 
شرکت 

مستقیم (
یا غیر 

  )مستقیم
  نخیر/ بلی 

داراي حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

مستقیم یا (
  )غیرمستقیم

  نخیر/ بلی 

فیصد  مقدار
  ي

1                
  

          

2               
  

          

3               
  

          

 :شهرت مالکین ذینفع) هـ
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اره
شم

  

اسم   اسم 
  پدر

تخلص 
یا نام 

خانوادگ
  ي

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 

غیرمستقیم 
در  -

صورتیکه 
قابل 

تطبیق 
  )باشد
  نخیر /بلی 

مقدار و 
  فیصدي سهام

داراي حق 
رأي در 
شرکت 

مستقیم (
یا غیر 

  )مستقیم
  نخیر/ بلی 

داراي حق تعیین 
هیئت مدیره یا 
کارکنان شرکت 

مستقیم یا (
  )غیرمستقیم

  نخیر/ بلی 

  مقدار

فیصد
  ي

1                
  

          

2               
  

          

3               
  

          

 :تعهد نامه) ي

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

  :امضامهر و   :اسم

  :تاریخ  :موقف

  .این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد
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 نیازمندیهاي اضافی  .3
 .را ارائه نماید صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  3.1

    شرکت/داوطلبنام   1

    نمبر تلفون رسمی و فعال شرکت   2

    ایمیل ادرس رسمی و فعال شرکت   3

  .ایمیل ادرس فوق با داوطلب شریک ساخته شود/تعدیالت طی نمبر تلفون/تا در صورت هر گونه تغیرات

  }نام شخص درج گردد{: نام 
  }وظیفه درج گردد{: وظیفه
  :امضاء
 تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  : پروژه
داراي نمبر  ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونند پانتهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی 

  )DAB/1401/NCB/W24( تشخیصیه

 

 9نامه قبولی آفرورم ف
  03/فورمه امور ساختمانی کوچک

  }/24W/NCB/1140DAB{ :شماره
 تاریخ: {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید} 

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

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

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن 
تهیه و نصب سه باب { تداركبراي  شما} تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ 

به قیمت ،  }/24W/NCB/1140DAB ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونند پاندروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی 
طوریکه درمطابقت با دستورالعمل براي داوطلبان مندرج شرطنامه  ،}مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{قطعی مجموعی مبلغ 

  .مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است
روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و ) 10(لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده 

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

:ل ذیل درج می باشدمعلومات مزید در جدو. آفر شما قابل استرداد نخواهد بود  
 مشخصات تدارکات/ قرارداد: {نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید}

 شمارة تشخیصیه تدارکات: {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید}
 قیمت مجموعی قرارداد: {قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}

 نوعیت تضمین اجراي قرارداد: {تضمین بانکی}
 مقدار تضمین اجراي قرارداد: {مبلغ تضمین اجراي قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}

 زمان عقد قرارداد: {تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید}
 مکان عقد قرارداد: {آمریت عمومی تدارکات د افغانستان بانک}

.مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردیدهمچنین غرض   
:نام و تخلص  

:وظیفه   
 امضاء و تاریخ

                                                
بان، در صورتیکه حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطاي قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطل) 1(طبق فقره   9

ه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیک
 . منظوري این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود
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  : سمت چهارمق
 شرایط عمومی قرارداد 

مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت هاي  یک سند ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده شرایط عمومی قرارداد،{
  .باشد طرفین قرارداد می
در  تغیرات مندرج پاورقی ها وروده گردیده و با استفاد) admeasurements(اد هاي فی واحد در قرارد این شرایط عمومی

 .  قرارداد هاي بالمقطع نیز استفاده میگردد
  عمومیات: الف

  :شده به صورت درشت تحریر گردیده اند اصطالحات تعریف - 1  تعریفات  -1ماده 

 .می باشندشامل آفر که احجام کار قیمت گذاري شده : بل احجام کار - 1

تعریف شرایط عمومی قرارداد  42حوادث که در ماده  :حوادث قابل جبران - 2
 . گردیده اند

مدیر پروژه  توسط تصدیق شده یتاریخ تکمیل امور ساختمان: تاریخ تکمیل - 3
 . مشخص گردیده است قرارداد خاصدرشرایط 

موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادي جهت اجرا، تکمیل و حفظ و : قرارداد - 4
 استمراقبت امور ساختمان 

براي انجام امور ساختمانی توسط اداره ي وشخص یا شرکتی که آفر  : قراردادي - 5
 . قبول گردیده باشد

  . به اداره تسلیم گردیده است داوطلب برندهآفر مکمل که توسط  :آفر قراردادي - 6

وارده مطابق بعدي درج نامه قبولی آفر بشمول تعدیالت من قیمت: قیمت قرارداد - 7
 . می باشد قرارداد

 .ویمی می باشندروز تق: روز - 8

کار که در مقابل آن به قراردادي به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به : مزد کار - 9
 . اضافه فیصدي موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد

 . کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشداز قسمت : نواقص - 10

صالح نواقص توسط مدیر اتصدیقنامه است که بعد از: نواقص رفعسند تصدیق  - 11
 . پروژه به قراردادي صادر میگردد

 1محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند قابل میعاد : میعاد رفع نواقص - 12
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 . از آن تذکر رفته است شرایط خاص قرارداد  33ماده 

توسط و تآئید شده در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده : نقشه ها - 13
 .اجراي قرارداد می باشددیر پروژه بمنظور م

 . می باشد شرایط خاص قرارداددر  طرف قرارداد مشخص شده : اداره - 14

، یماشین آالت و وسایط نقلیه که جهت اجراي امور ساختمان: تجهیزات - 15
 .  بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگردند

 . قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد: قیمت ابتدایی قرارداد - 16

 تکمیلتاریخ تخمینی که قراردادي امور ساختمان را : اریخ تخمینی تکمیلت - 17
این .  می باشد شرایط خاص قراردادتاریخ تخمینی تکمیل مندرج . می نماید

ر نموده یغیت یا تسریع توسط مدیر پروژه میعادتاریخ صرف با صدور دستور تمدید 
  . می تواند

بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادي جهت اجراي  موادتمام : مواد خام - 18
 . ، استفاده میگرددیامور ساختمان

عملکرد میخانیکی، برقی، دارائی امور ساختمانی که  منضمات: تآسیسات - 19
 . کیمیاوي، یا بیولوژیکی باشد

 تذکر رفته یا شخص شرایط خاص قرارداددر  ويشخص که نام : مدیر پروژه - 20
با صالحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادي معرفی  گردیده 

  . ی را دارا باشدمسؤلیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمان باشد و 

21 - SCC :به معنی شرایط خاص قرارداد است . 

  .می باشد شرایط خاص قرارداد  ساحه مشخص شده: کارساحه  - 22

شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در شامل : ساحه بررسیگزارش  - 23
 .مورد وضیعت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد

رات و اضافات یغیو تشامل در قرارداد مشخصات امور ساختمانی : مشخصات - 24
 . وارده یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد

، تاریخ شرایط خاص قراردادتاریخ آغاز امور ساختمان مندرج : کارتاریخ آغاز  - 25
مصادف به  لزوماًمی نماید این تاریخ  آغازکه قراردادي کار امور ساختمان را 

 . باشدنمی ساحه  تسلیمیتاریخ 
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از امور  شخص یا شرکت که با قراردادي جهت اجراي بخش: قراردادي فرعی - 26
 .  می باشدنیز ساحه در  یکه در برگیرنده امور ساختمان ساختمانی قرارداد داشته

شده و یا ، نصب ه شده، ساختشده ساختمان دیزاین: مؤقت هاي ساختمان - 27
دور شده توسط قراردداي که براي اجراي امور ساختمانی و یا نصب آن ضروري 

  . می باشد

 .یر در امور ساختمانی می باشدیغامر مدیر پروژه مبنی بر ت: تعدیل - 28

سازي یک ، تخریب، ترمیم یا نو شامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  - 29
ئیناتی و نیز خدمات عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تز

زلزله و خدمات برمه کاري، نقشه برداري، تصویر برداري، تحقیقات (ضمنی آن 
است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر ) مشابه و امثال آن

  .رت بیشتر نگردداینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عما
  تفسیر -2ماده 

   
، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار شرایط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.1

 .را افاده می نمایدو یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر همچنان مؤنث . برده می شود
دارا می باشند، مگر اینکه بصورت معانی عادي  کلمات .عناوین فاقد اهمیت می باشند

شرایط عمومی مدیر پروژه به پرسش ها در مورد . مشخص تعریف گردیده باشند
  . وضاحت ارائه می نماید قرارداد،

 ،شرایط خاص قرارداددر صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در  2.2
تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی ، به امور ساختمانی شرایط عمومی قرارداد اشارات در

به تاریخ تکمیل و تاریخ  اشارهبه استثناي ( یتکمیل به هر قسمت امور ساختمان
  .  می باشدقابل تطبیق ) تخمینی تکمیل براي تمام کار امور ساختمان

 :ندداسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگر 2.3
 موافقتنامه؛  - 1
 نامه قبولی آفر؛ - 2
 ي؛آفر قرارداد - 3
 شرایط خاص قرارداد؛  - 4
 شرایط عمومی قرارداد؛ - 5
 مشخصات تخنیکی؛ - 6
 نقشه ها؛ - 7
  ؛بل احجام کاري - 8
از آن تذکر رفته  شرایط خاص قراردادسایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  - 9
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  .  است
زبان و  -3ماده 

  قانون قرارداد
  . است گردیدهبیان  شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  3.1

تصامیم  -4ماده 
  مدیر پروژه 

مسایل قرارداد میان اداره و قراردادي را در مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم  4.1
  . تذکر رفته باشد شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه طور دیگري. اتخاذ می نماید

مکلفیت هاي خود را به  قراردادي، مسؤلیت ها ومدیر پروژه با صدور ابالغیه به   5.1  واگذاري  -5ماده 
  . ، محول یا مسؤلیت ها و مکلفیت هاي محول شده را فسخ می نمایدشخص دیگري

هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابالغیه  6.1   ارتباطات -6ماده 
   .قابل اجرا می باشد تسلیمیدر صورت صرف 

عقد  -7ماده 
  قرارداد هاي فرعی

 در مورد اعطاي قراردادهاي فرعی تحت این قرارداد، در باید اداره را کتباً قراردادي 7.1
واگذاري بخشی قرارداد . صورتیکه قبالً در آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد

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

  .نمی سازد

بیشتر از یا و بدون موافقه کتبی اداره  را فیصد حجم قرارداد 20الی  در صورتیکه قرارداد 7.2
این عمل نقض قانون  ،حجم قرارداد را به قراردادي فرعی واگذار نموده باشدفیصد  20

در این . تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد
صورت قرارداد فسخ و تضمین اجراي قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادي 

  .  اصلی طی مراحل میگردد
سایر   - 8ماده 

  قراردادي ها
و اداره  خدمات ارائه کننده گان، مقامات دولتی، قراردادیانسایر با  ساحه کار را  قراردادي 8.1

مشترکاً  از آن تذکر رفته شرایط خاص قراردادکه در در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان 
تقسیم قراردادي همچنان تسهیالت و خدمات را براي آنها طوریکه در . استفاده  می نماید

داره میتواند جدول کاري قرار دادي هاي دیگر را ا. تذکر رفته فراهم می نماید اوقات کار
  .سازد راردادي اصلی را از موضوع مطلع و قداده ر یتغی

، یا کارمندان جدول کارمندان کلیديقراردادي مکلف است کارمندان کلیدي مندرج  9.1   کارمندان - 9ماده 
 جدول دیگري را که توسط مدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 

مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدي را تنها زمانی می . ، استخدام نمایدکارمندان کلیدي
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پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل مالحظه معادل یا باالتر از کارمندان کلیدي 
  .  باشد جدول کارمندان کلیديمندرج 

قراردادي  .ارائه دالیل نمایدراردادي را با می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 9.2
در و عدم ارتباط وي با امور ساختمانی تحت این قرارداد اداره را از اخراج کارمند مذکور 

  .  اطمینان میدهدروز،  )7(جریان 
خطرات  - 10ماده 

   به اداره و قراردادي
خود طوریکه در مربوط خطرات  اداره و قراردادي هر کدام مسئول جبران خساره 10.2

  . فته است، می باشندر تذکر قرارداد
خطرات  - 11ماده 

  مربوط اداره 
از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط ذیل خطرات  11.1

 :به اداره می باشد

، یبه استثناي امور ساختمان(خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت  - 1
 :که ناشی از) تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات

که نتیجه  توسط ساختمان یا به منظور ساختمانساحه  تصرفاستفاده یا  )1(
 اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا 

در حقوق قانونی توسط اداره یا یا مداخله  مسئولیت قانونی تخطی ازغفلت،  )2(
توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثناي خود 

 قراردادي 

که ناشی از ، تآسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه یه به امور ساختمانخطر خسار - 2
منطقه که  یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی کهبوده تقصیر اداره 

  .ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد

، تآسیسات، مواد خام، به استثناي زیان و ییا خساره به امور ساختمان زیانخطر  11.2
مگر  مربوط به اداره می باشد صاز زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقخساره 

 :ینکه مفقودي و خساره ناشی از موارد ذیل باشدا

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان - 1

 مربوط به اداره نباشد؛ یا خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که  - 2

  . دادي در ساحه بعد از تاریخ تکمیلفعالیت هاي قرار - 3
خطرات  - 12ماده 

  مربوط به قراردادي 
بدون محدودیت بشمول (خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت  12.1
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الی صدور  یاز آغاز کار امور ساختمان) امور ساختمان، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات
  . تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادي می باشد

  بیمه  - 13ماده 
  

خود را از تاریخ آغاز  ناشی از خطراتقراردادي مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل  13.1
کار الی ختم میعاد مسؤلیت رفع نواقص، بنام مشترك اداره و قراردادي، به مبلغ مندرج 

 :مهیا سازد شرایط خاص قرارداد،

 زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام؛ - 1

 زیان یا خساره تجهیزات؛ - 2

) سیسات، مواد خام، و تجهیزات، تآیبه استثناي امور ساختمان(زیان یا خساره ملکیت  - 3
 مربوط به قرارداد؛ و 

  .  صدمه شخصی یا مرگ - 4

بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدي به مدیر پروژه تسلیم  پالیسی ،قراردادي 13.2
  .  بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد. می نماید

تصدیقنامه بیمه توسط قراردادي، اداره بیمه الزم را در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و  13.3
ي حصول یا در صورت عدم بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قرارداد

  . قرض قابل پرداخت باالي قراردادي  محسوب میگرددپرداخت، 
  . هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد 13.4
  . طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند 13.5

گزارش  - 14ماده 
  تحقیق ساحه

  

و سایر  شرایط خاص قرارداد مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتیب آفر به  قراردادي 14.1
  . معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید

پرسش  - 15ماده 
ها در مورد شرایط 

  خاص قرارداد

   .، توضیحات ارائه می نمایدشرایط خاص قراردادمدیر پروژه به پرسش ها در مورد  15.1

را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها  اجرا و نصب  یقراردادي امور ساختمان 16.1  قراردادي  - 16ماده 
  . می نماید

تاریخ  - 17ماده 
تخمینی امور 

  ساختمان 

و طبق برنامه کاري ارائه  شروعکار  نامه آغازرا بعد از اخذ  یقراردادي کار امور ساختمان 17.1
ی تاریخ تخمین درشده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و 

  . ، تکمیل می نمایدیتکمیل
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تصدیق  - 18ماده 
  توسط مدیر پروژه

مؤقت می ی که نشان دهنده  امور ساختمان را ه هاقراردادي مشخصات تخنیکی و نقش 18.1
  .می نماید ارائهباشد به مدیر پروژه جهت تآئید 

  . مؤقت می باشد یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادي مس 18.2
در دیزاین مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قراردادي  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 18.3

   .متاثر نمی سازدرا ساختمان هاي موقت ارائه شده 
مؤقت  یدیزاین امور ساختمانت را در تصدیق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادي  18.4  

    . حاصل می نماید
مؤقت و دایمی  قبل  یتمام نقشه هاي تهیه شده قراردادي جهت اجراي امور ساختمان 18.5  

  . دنداز استفاده باید توسط مدیر پروژه تآئید گر
  . قراردادي مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد 19.1  ایمنی  - 19ماده 
ساحه کشف گردد، ملکیت اداره در  با ارزش که بصورت تصادفی تاریخی یا  شیهر  20.1  اکتشاف - 20ماده 

را توقف و مدیر پروژه را از موضوع  یدر صورت کشف، قراردادي امور ساختمان. می باشد
طبق  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگمدیر پروژه موضوع را به اطالع . مطلع می سازد

  . می رساند فرهنگی و تاریخی دارائی هايقانون حفاظت از  10ماده 
ملکیت  - 21ماده 
  ساحه

 دراره ساحه را در صورتیکه اد. اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادي قرار می دهد 21.1
شروع فعالیت در در اختیار قراردادي قرار ندهد، تاخیر  شرایط خاص قرارداد مندرجتاریخ 

  . قابل جبران می باشد عملاداره پنداشته شده که خود یک  تقصیرهاي مربوط 
دسترسی  - 22ماده 

  به ساحه 
ساختمانی را به قراردادي اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار امور  22.1

  . ص با صالحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهدمدیر پروژه  یا شخ
دستور،  - 23ماده 

  ش و بررسی یتفت
ساحه در مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق  قراردادي تمام دساتیر 23.1

  . باشد، انجام می دهد
قراردادي مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت هاي خود و  23.2

قراردادي هاي فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت 
بیان  که فساد و تقلب 60ماده  1قراردادي توجه داشته باشد که مطابق بند . بدهد

ماده  2ولت از جانب قراردادي مطابق بند و بررسی د کننده عمل جلوگیري از تفتیش
ش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و یحق تفت 23

  .غیر واجد شرایط بودن می گردد
در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادي خارج از صالحیت وي تحت  24.1  منازعه  - 24ماده 

روز از ) 14(اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان  باشد، در نادرستقرارداد یا تصمیم 
  . ارجاع می گردد اطالعیه تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات

روز از اخذ اطالعیه منازعه، ارائه می ) 28(مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان  24.2  
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  . نماید
  کنترول زمان . ب

 پالن - 25ماده 
  کاري

شرایط خاص  مندرج  قراردادي مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان  25.1
را جهت تآئیدي به  ی، ترتیبات، و زمان بندي فعالیت هاي اموساختمانبرنامه کاري، قرارداد

  . مدیر پروژه ارائه نماید
فعالیت و اثر باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر تجدید شده کاري  پالن 25.2

 مول هر تغییر در تسلسل فعالیت هاپیشرفت بدست آمده باالي زمان کار با قیمانده، بش
  . باشد

، شرایط خاص قراردادکاري تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادي پالن 25.3
ر کاري تجدید شده د در صورت عدم ارائه پالن. نماید ئید به مدیر پروژه ارائه میجهت تا

از  شرایط خاص قرارداد ندرجخالل مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ م
پرداخت  معطلیکاري تجدید شده،  و الی ارائه پالن معطل قراردادده شدهپرداخت بعدي 

  . ادامه می یابدآن 
. متاثر نمی سازدکاري قراردادي توسط مدیر پروژه، مکلفیت هاي قراردادي را  ئید پالنتا 25.4

مدیر پروژه ارائه  نموده و به بازنگريکاري خود را در هر زمان قراردادي می تواند پالن 
قابل جبران  واقعاتاضافه کاري و کم کاري و کاري تجدید شده نشان دهنده پالن . نماید

   . می باشد
تمدید  - 26ماده 

تاریخ تخمینی 
  تکمیل 

که تکمیل کار امور اضافه کاري  دستورجبران یا قابل مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه  26.1
تسریع کار توسط قراردادي ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید وي مصرف اضافی به  وقوعسبب که 
  . می نماید

د را با در نظر تمدید، تصمیم و اندازه تمدیدرخواست از روز  21مدیر پروژه در جریان  26.2  
در . جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوي، اتخاذ می نمایدقابل  واقعاتداشت اثرات 

صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادي مبنی بر تآخیر یا عدم همکاري قراردادي 
نی تکمیل تمدید شده، مد نظر بمنظور جلوگیري تآخیر، این تآخیر در بررسی تاریخ تخمی

  . گرفته نمیشود
در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی  27.1  تسریع  - 27ماده 

تکمیل باشد، مدیر پروژه پشنهاد هاي قیمت گذاري شده را جهت تطبیق تسریع الزم از 
در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل . قراردادي مطالبه می نماید

  . اره و قراردادي تآئید میگرددطبقاً تعدیل و توسط اد
بعد از  یپیشنهاد هاي قیمت گذاري شده قراردادي جهت تسریع تکمیل امور ساختمان 27.2
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  . محسوب میگردد اضافه کاريقبولی از جانب اداره،  در قیمت قرارداد درج و 
 - 28ماده 

تآخیرسفارش شده 
  توسط مدیر پروژه 

پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور  تاخیر تآخیر آغاز یادستور می تواند مدیر پروژه  28.1
  . دهدرا به قراردادي ب یساختمان

جلسات  - 29ماده 
  مدیرت

نموده می ، درخواست اداريقراردادي از یکدیگر بمنظور اشتراك در جلسات یا اداره  29.1
با برخورد باقیمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان اداريهدف از جلسات . دنتوان

  . می باشد 32ماده  1حادثات مندرج بند 
را ثبت و کاپی هاي آن را به اداره و  اداريمدیر پروژه اجنداي بحث شده در جلسه  29.2

فعالیت هاي قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداري و یا . جلسه ارائه می نماید حاضرین 
  . بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد

هشدار  - 30ماده 
  زود هنگام

قراردادي بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص  30.1
، افزایش قیمت قرارداد، یا یتآثیر منفی روي کیفیت امور ساختمانورود احتمالی که سبب 

قراردادي اثرات تخمینی حوادث یا . تآخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد
شرایط مشخص احتمالی را باالي قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن 

  . به مدیر پروژه ارائه می نماید
مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیري یا مدیر پروژه در حصه ترتیب یا با قراردادي  30.1

کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، 
  . همکاري می نماید

  کنترول کیفیت . ج
تشخیص  - 31ماده 

  نواقص 
مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادي  31.1

مدیر . این بررسی کار امور ساختمان تآثیري بر مسؤلیت قراردادي ندارد. مطلع می سازدرا 
پروژه دستور جستجو و برمال ساختن نواقص را به قراردادي داده و قراردادي هر قسمت 

  . می نماید نواقص است، بررسیرا که به باور مدیر پروژه داراي  یامور ساختمان
در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر  32.1  آزمایش  - 32ماده 

و نمونه ها از جانب قراردادي پرداخت  در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسینرفته، و 
  .  در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد. میگردد

تصحیح  - 33ماده 
  نواقص

نواقص که از تاریخ  رفعاردادي را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد مدیر پروژه قر 33.1
 میعاد رفع.  ز میگردد، مطلع می سازدآغا شرایط خاص قراردادتکمیلی مشخص شده 

  . نواقص، تمدید میگردد تکمیل رفعنواقص الی 
را در طول زمان مشخص شده اطالع داده شده توسط مدیر پروژه قراردادي هر نواقص  33.2

  . رفع می نماید نواقص رفع اطالعیه 
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نواقص  - 34ماده 
  تصحیح نا شده 

نواقص مدیر رفع در صورتیکه قراردادي نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعیه  34.1
مبلغ پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادي 

    . از تامینات قراردادي وضع می گرددمتذکره 
  کنترول مصارف . د

بل  - 35ماده 
  10احجام کاري

که توسط  یو راه اندازي امور ساختمان رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاري در برگی 35.1
  . قراردادي اجرا میگردد، می باشد

پرداخت براي مقدار امور . بل احجام کاري جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد 35.2
  . ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاري براي هر قلم صورت میگیرد

تغییر  - 36ماده 
  11مقدار

  

قراردادي به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاري را ارائه  36.1
  .می نماید

اضافه  -  37ماده 
  کاري و کم کاري

می شامل  ي تجدید شده توسط قرارداديدر برنامه کار تمامی اضافه کاري و کم کاري ها 37.1
   . گردد

پرداخت  - 38ماده 
هاي براي اضافه 

  کاري ها

اضافه کاري براي قراردادي نرخ خود را   ،دستور اضافه کاري توسط مدیر پروژهدر صورت  38.1
روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می  7دستور داده شده در جریان 

  . مدیر پروژه نرخ هاي ارائه شده را بررسی می نماید. نماید
نرخ قبالً ارائه شده در  نیز باشد، بل احجام کاريقلم اضافه کاري شامل اقالم در صورتیکه  38.2  

  . بل احجام کاري منحیث نرخ براي اضافه کاري در نظر گرفته می شود
در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را  38.3  

  . در قیمت قرارداد  به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادي، وارد می نماید
زمان کافی براي ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته  الیت جعاستبه نسبت صورتیکه  در  38.4  

دثه قابل جبران ارائه نگردیده و اختالف منحیث حانرخ کار گردد،  در یا سبب تآخیر  باشد
  . پنداشته می شود

قراردادي مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام  38.5  
                                                

 عمومی قراردادشرایط  37ماده  2با بند شرایط عمومی قرارداد 37ماده  1در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند { 10
  :بشکل ذیل تعویض گردد

با فعالیت ھای  جدول فعالیت فعالیت ھای. روز از اطالعیھ، بھ مدیر پروژه ارائھ می نماید 14تجدید نظر شده خویش را درجریان  جدول فعالیتقراردادی  37ماده  1بند 
  . برنامھ کاری ھماھنگی داشتھ باشند

  .  د خام در ساحھ بطور جداگانھ، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحھ را بطور جداگانھ در جدول فعالیت ارائھ می نمایددر صورت پرداخت برای موا37ماده  2بند 
  

ذیل بشکل  شرایط عمومی قرارداد 38با بند ا ماده  شرایط عمومی قرارداد 38در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده {12
  :تعویض گردد

در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت ھای جدول . تعدیل جدول فعالیت جھت درج تغییر برنامھ یا شیوه کاری بھ صالحیت قراردادی صورت میگیرد 38بند ا ماده 
  }فعالیت تغییر نمی نماید
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  .  جلوگیري گردد، نمی باشد
تخمین  - 39ماده 

  جریان پول نقد
ین جریان پول نقد تجدید نظر ، قراردادي تخم12کاري پالندر در صورت تجدید نظر  39.1

تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف . شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید
  . مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد

 - 40ماده 
تصدیقنامه پرداخت 

  ها  

صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ به قراردادي  40.1
  .  تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید

مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادي را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادي را  40.2
  . تصدیق می نماید

  . ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد 40.3
تکمیل شده می  13ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقالم بل احجام کاري 40.4
  . باشد

  . ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختالف و حادثه قابل جبران می باشد 40.5
در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به  قبالً تصدیق شدهیر پروژه اقالم مد 40.6

از صورت ماهانه فعلی کم که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد شده مقدار قبالً تصدیق 
   . می کند

پرداخت  - 41ماده 
  ها 

مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادي در خالل مدت  پرداخت ها در پیش پرداخت  41.1
  . تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد از روز بعد) 30(

 شرایط خاص قراردادمگر اینکه در  به واحد پول افغانی صورت می گیرد،تمام پرداخت ها  41.2  
  . طور دیگري تذکر رفته باشد

اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در  41.3  
  . پرداخت صورت نمیگیردبه آن قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره 

 وقایع - 42ماده 
  قابل جبران 

 :قابل جبران می باشد موارد ذیل وقایع 42.1
شرایط  21ماده  1طابق بند ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج ماداره  - 1

 . تسلیم ننموده است عمومی قرارداد
اداره جدول فعالیت هاي قراردادیان دیگر را طوري تعدیل نموده که کار امور  - 2

 ساختمان قراردادي تحت این قرارداد را متآثر می سازد؛
یا هم  نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکیمی  صادرمدیر پروژه دستور تآخیر را  - 3

 بمنظور اجراي کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛ دستور الزم 
اضافی را از قراردادي می نماید که  مالساختن یا اجراي آزمایشاتمدیر پروژه دستور بر - 4

                                                
  }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامھ کاری، جدول فعالیت اضافھ گردد { 12
ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت ھای تکمیل شده جدول : "در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد{ 13

  }"فعالیت می باشد
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 ؛تثبیت نمی گردد درنتیجه آزمایش، نواقص
 ؛اجازه فعالیت نمی دهدمدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه، قراردادي فرعی را  - 5
نامه  زمان قبل از صدوربطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به  در ساحهشرایط  - 6

بشمول گزارش هاي تحقیق ( معلومات فرستاده شده به داوطلبانقبولی آفر به اساس 
 می باشد؛  ل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه، معلومات قاب)ساحه

اداره را داده یا دامات اقپیش بینی نشده ناشی از  وضیعتمدیر پروژه دستور حل  - 7
  ؛الزم باشدسایر دالیل ایمنی یا  یل به دالیلاضافی ب کارات

زمان مندرج یا اداره در حدود  خدمات عمومیقراردادي ها دیگر، مقام هاي دولتی،  - 8
 سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادي میگردد؛ کهنمی نمایند،  قرارداد عمل

 توسط اداره تآخیر در پرداخت پیش پرداخت - 9
 خطرات مربوط اداره به قراردادي؛ تاثیر - 10
از جانب مدیر بدالیل نا معقول  یتآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمان - 11

  پروژه؛ 
در صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیري از تکمیل کار امور  42.2  

قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد،  قبل یساختمان
اندازه تمدید تاریخ  دازه افزایش قیمت قرارداد وان در موردمدیر پروژه تصمیم . گردد

  . تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید
به در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاري قراردادي و یا عدم هشدار  42.3  

  . مستحق جبران نمی باشداندازه همان قراردادي به توسط قراردادي،  موقع
در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معامالت  را د مدیر پروژه قیمت قراردا 43.1  مالیه  - 43ماده 

روز قبل از تسلیمی آفر ها و ) 28(مدت مالیات در میان       سایرو ، )BRT (انتفاعی
مالیه قابل در این تعدیل ناشی از تغییر . آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید

قراردادي می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً در قیمت قرارداد به پرداخت 
  . شرایط عمومی قرارداد، نباشد 47یا ناشی از حکم ماده  نگردیدهمنعکس 

پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می باشد در صورت که طرف قرارداد داخلی  44.1  اسعار  - 44ماده 
  .گیرد

تعدیل  - 45ماده 
  قیم

مجاز می باشد صورت در  در قیمت عوامل بکار رفتهتعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات  45.1
      .از آن تذکر رفته باشد شرایط خاص قرارداد که در

از آن  شرایط خاص قرارداداداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در  46.1  تآمینات  - 46 ماده
  . تذکر رفته، حفظ می نماید

تی، ورانتی و تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادي یا ختم میعاد گرن 46.2
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   . رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادي مسترد می گردد
جریمه  - 47ماده 

  تآخیر 
براي روز هاي تآخیر  شرایط خاص قرارداد  جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.1

موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور قراردادي در صورتیکه .  محاسبه میگردد
ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون 

تدارکات، از پرداخت هاي قراردادي وضع و هشتم طرزالعمل تدارکات و حکم یکصد 
ی فیصد قیمت مجموع 10در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر . میگردد

پرداخت . فسخ میگردد شرایط عمومی قرارداد  35قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 
  .   جریمه تآخیر تاثیري بر مسؤلیت هاي قراردادي ندارد

در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخیر،  47.2  
مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادي را با تعدیل 

  . تصدیقنامه پرداخت بعدي، تصحیح می نماید
به نرخ فی روز  مکافاتپیش از تاریخ تخمینی تکمیل،   یدر صورت تکمیل امور ساختمان 48.1   مکافات - 48ماده 

به استثناي روز هاي که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور ( مندرج
مدیر . ، به قراردادي پرداخت میگرددشرایط خاص قرارداد ) مدیر پروژه صورت گرفته است

  . می نمایدتصدیق  است  که زمان اجراي آن هنوز فرا نرسیدهرا پروژه کار اجرا شده 
پیش  - 49ماده 

  پرداخت 
و از بانک قابل مربوط اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم  49.1

شرایط خاص قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج 
تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش . ، به قراردادي پرداخت می نمایدقرارداد

پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش 
  . در پیش پرداخت تکتانه وضع نمیگردد. پرداخت توسط قراردادي، کم میگردد

تجهیزات، تآسیسات، مواد خام و به صرف براي پرداخت  قراردادي پیش پرداخت را 49.2  
قراردادي . مصارف تجهیز کردن الزم مشخص شده جهت اجراي قرارداد، استفاده می نماید

یا دیگر اسناد ها جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق،کاپی هاي انوایس 
  .  را  به مدیر پروژه ارائه می نماید

پیش پرداخت . از پرداخت هاي قابل پرداخت به قراردادي وضع می گرددپیش پرداخت  49.3  
یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعدیل 

  .، مد نظر گرفته نمی شود، یا جریمه تآخیربل جبران، مکافاتقیم، حادثه قا
مشخص  تضمین اجراي  لی آفر، روز بعد از در یافت نامه قبو 10در مدت داوطلب برنده  50.1 تضمینات - 50ماده 

ارائه  قیمت قرارداد اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، شرایط خاص قراردادشده در 
، داراي تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیلروز بعد از ) 28(مدت  تضمین اجرا به. می نماید

  . اعتبار می باشد



  : پروژه
داراي نمبر  ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونند پانتهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی 

  )DAB/1401/NCB/W24( تشخیصیه

 

روزانه ارائه شده در آفر داوطلب براي محاسبه پرداخت مقدار  مزد کاردر صورت لزوم،  51.1 مزد کار   -  51ماده 
اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می 

   . گردد

را در فورمه هاي  تمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار اخقراردادي تمام امور س 51.2
روز از ) 2( خاللهر فورمه تکمیل شده در . مدیر پروژه ثبت می نمایدتوسط تآئید شده 

  . گرددمی جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء 

  . فورمه هاي امضاء شده، صورت میگیرد صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  51.3

مصارف  - 52ماده 
  ترمیم 

یا مواد  یزیان یا خساره به امور ساختمان رفع نواقصقراردادي بمصرف خود، مسؤلیت  52.1
و ختم کار تاریخ آغاز  مدت زمان میانرا در  ترکیب میگردد یکه در امور ساختمانخام 
   .دارد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاري قراردادي باشد را میعاد

  قرارداد  اختتام. ح

از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه  یقراردادي بعد از تکمیل امور ساختمان 53.1  تکمیل  - 53 ماده
، یرا نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمان یتکمیل امور ساختمان

  . تصدیقنامه را صادر می نماید

ی را تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانصدور بعد از روز ) 7(اداره در جریان  54.1  تسلیمی  - 54ماده 
  . میگیرد تسلیم

حساب  - 55ماده 
  نهایی 

خود به پول قابل پرداخت  مجموعیعاد رفع نواقص، حساب مشرح قراردادي قبل از ختم م 55.1
مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را . تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید

بعد از روز که ) 56(صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادي را در جریان 
، مدیر آندر غیر . تصدیق می نماید از جانب قرارداديل و صحیح کمدریافت حساب م
.  صادر می نماید راو افزودي الزم  اتروز جدول را که بیانگر تصحیح) 56(پروژه در جریان 

ارائه گردیده، مدیر پروژه توسط قراردادي در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره 
مبلغ قابل پرداخت به قراردادي تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه در مورد تصمیم 

  . پرداخت را صادر می نماید

رهنمود  - 56ماده 
  عملیاتی و مراقبت

تاریخ  دررهنمود هاي عملیاتی و مراقبت را  یا صورت لزوم، قراردادي نقشه ها ودر  56.1
  . ارائه می نمایدشرایط خاص قرارداد   مندرج
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  تاریخ مشخص شده دررهنمود هاي عملیاتی و مراقبت  در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا 56.2
جانب قراردادي یا عدم تآئیدي آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ از شرایط خاص قرارداد 

به قراردادي پرداخت  از پرداخت هاي باقیماندهشرایط خاص قرارداد  در مشخص شده
  . نمیگردد
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فسخ  - 57ماده 
  قرارداد

  . میگرددقرارداد در اثر تخطی قراردادي از ایفاي شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ  57.1

 :شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشدتخطی در قرارداد  57.2

توقف کار امور  روز توقف در حالیکه این) 28(قراردادي کار امور ساختمانی را به مدت  - 1
از جانب مدیر پروژه تآئید توقف کاري فعلی نشان داده نشده و  ساختمان در پالن

 نگردیده باشد؛ 

ین روز انصراف از ا) 28(و در جریان ور ساختمان را داده مدیر پروژه دستور تآخیر ام - 2
 دستور صورت نگرفته باشد؛

در صورت افالس و تصفیه قراردادي بدون حاالت ادغام و تغییرات تشکیالتی  - 3
 قراردادي

مدیر پروژه به قراردادي مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص توسط با ارسال اطالعیه  - 4
توسط قراردادي نتواند در میعاد مشخص شده  مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و

 مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛

 قراردادي امنیت الزم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و - 5

فیصد قیمت مجموعی قرارداد  10در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر  - 6
  . گردد

  . اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نمایدعلرغم موارد فوق،  57.3

توقف داده و بعد از حصول مدر صورت فسخ قرارداد، قراردادي کار امور ساختمان را فوراً  57.4
  . اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترك می نماید

فساد و  - 58ماده 
  تقلب

در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادي در اعمال هاي فساد کارانه، تقلب، تبانی،  58.1
اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجراي قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از 

روزه به قراردادي، قرارداد را فسخ و قراردادي را از ساحه اخراج و بند ) 14(صدور اطالعیه 
  . قابل تطبیق می باشد 59ماده  5

در صورتیکه کارمند قراردادي در اعمال هاي فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد  58.2
شرایط عمومی  9ماده  1موانع در جریان اجراي قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 

  . اخراج میگردد قرارداد،
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اداره، داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل  58.3  
روي این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم . داوطلبی و   اجراي قرارداد را رعایت نمایند

 : ذیل را افاده می نمایند
عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا : فساد - 6

 14تقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهاي جانب دیگرغیرمس
 . را تحت تاثیر قرار دهد) کارمندان تدارکات(

ارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به : تقلب - 7
منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر 

 . مالی و یا اجتناب از اجراي مکلفیت ها صورت گیرد
ان و کارمندان داوطلبان و یا میان داوطلب 15عبارت از سازش میان دو یا بیشتر: تبانی - 8

اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن 
 .نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و عبارت از : اجبار - 9
صورت مستقیم یا  یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به

 .غیر مستقیم می باشد
عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و : اخالل و موانعایجاد  -10

 .اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد
اداره پیشنهاد اعطاي قرارداد به داوطلب برنده اي را که مستقیماً یا ازطریق نماینده 

د، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده مرتکب فسا
 . است لغو می نماید

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط 
 .  کارمند اداره ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید

ماده چهل و نهم ) 1(ي را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره اداره داوطلب یا قرارداد
  . قانون تدارکات از اشتراك در مراحل تدارکات محروم می نماید

حسابات، داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی 
شین یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجراي قرارداد را توسط  مفت

  .موظف از جانب اداره فراهم نماید
هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگري مرتبط به پروسه  58.4

تدارکات یا اجراي امور ساختمانی به استثناي آنهائیکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ 
  .یا داده نمی شود

                                                
  . مربوط بھ پروسھ تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد" مکلفیت"و " منفعت "اصطالح . تی اطالق میگردددول بھ مقام رسم{  14
  }کھ قصد سازش یا کاھش سطح رقابت در پروسھ تدارکات را داشتھ اند، اطالق میگردد) بشمول مقامات دولتی(بھ شرکت  کننده ھای پروسھ تدارکات { 15
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پرداخت  - 59ماده 

  بمحض  فسخ
توسط قراردادي، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش تخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  59.1
الی تاریخ صدور تصدیقنامه را بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده انجام شده  ارک
شرایط خاص تکمیل ناشده مطابق  یکار امور ساختمانفیصدي قابل تطبیق باالي  و

در صورتیکه . یر اضافی قابل تطبیق نمی باشدجریمه تآخ. ، را صادر می نمایدقرارداد
، پس تفاوت آن پیش پرداخت باشداز کمتر مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادي 

   . قابل پرداخت به اداره محسوب می گرددقرض 
توسط  قراردادي تخطیدرصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل  59.2

کار انجام شده، بعد از تفریق پیش مبلغ اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه 
    .می نمایدرا صادر  صدور تصدیقنامهالی تاریخ اخذ پرداخت 

صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادي، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، در 60.1  ملکیت - 60ماده 
از ملکیت اداره می  یمؤقت، و امور ساختمان یساختمانتآسیسات، تجهیزات، کار امور 

  . باشد
عدم  - 61ماده 

امکان تطبیق 
   قرارداد

قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگري  یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 61.1
خارج از کنترول اداره یا قراردادي متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد 

توقف و مقراردادي بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را . تصدیق می نماید
مه و کار ها تصدیقنا تدریافقبل از  و پرداخت به تمام کار انجام شده  تركساحه را 

  . تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد
حل  - 62ماده 

  منازعه 
  :حل منازعه بطور دوستانه 62.1

که بطور دوستانه را جهت حل منازعات حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادي  - 1
 . دنمیده ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1
درصورتیکه به باور قراردادي تصمیم مدیر پروژه خارج از صالحیت او تحت قرارداد  - 2

اطالع  دریافت روز بعد از) 14(یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادي در جریان 
مندرج جع حل وفصل منازعات  مرتصمیم مدیر پروژه، موضوع را به کتبی از 

 . راجع میسازد خاص قراردادشرایط 
 :حکمیت 64.2
یا عدم اتخاذ  مرجع حل وفصل منازعاتدر صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  - 3

روز از ارجاع منازعه، هر جانب ) 28(در جریان  مرجع حل و فصل منازعاتتصمیم 
محاکم از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  روز) 28(می تواند در جریان 

   . سازندمطلع ذیصالح 
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 قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

معلومات درج شده در قوس ها  .خانه پري مینماید شرایط عمومی قرارداداداره این قسمت را جهت تکمیل {
 }حذف گردند

مواد شرایط 
 عمومی قرارداد

  تعدیالت و ضمایم  مواد شرایط عمومی قرارداد

 مسایل عمومی: الف

ماده  1بند  12جز 
عمومی شرایط  1

 قرارداد

بعد از تاریخ تسلیمی ابتدائی پروژه  روز 6:پروژه قبل از تسلیمی براي رفع نواقصمدت 
  .میباشد

  یکسال :رفع نواقص بعد از تسلیمی پروژه میعاد

ماده  1بند  14جز 
شرایط عمومی  1

 قرارداد

 د افغانستان بانک : اداره

  افغانستان -کابل) فواره آب(ټ وا چهاراهی پشتونستان: درسآ

ماده  1بند  17جز 
شرایط عمومی  1

 قرارداد

   .می باشد  تقویمی روز )60(تمانیتاریخ تخمینی تکمیل براي تمام کار امور ساخ
 

ماده  1بند  20جز 
شرایط عمومی  1

 قرارداد

 )ین میگرددیطرف اداره تع ازآ بعد( : مدیر پروژه

بند ا ماده  22جز 
شرایط عمومی  1

 قرارداد

  :عبارت از کار امور ساختمانیساحه 
  بندر غالم خان و ولسوالی ارگون ند پان، ولسوالی :درسآ

ماده  1بند  25جز 
شرایط عمومی   1

 قرارداد

ساحه کار  یمیبعد از عقد قرارداد، صدور نامه آغاز کار و تسل یآغاز کار امور ساختمان خیتار
 .باشد یم
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ماده  1بند  29جز 
شرایط عمومی  1

 قرارداد

تهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی  :امورساختمانی شامل
ند پبراي معلومات بیشتر به براورد ساحه، نقشه و بل احجام ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگون ان

  .که ضمیمه شرطنامه میباشد مراجعه شود
 2ماده  2بند 

شرایط عمومی 
 قرارداد

  :تکمیل قسمت وار
 قابل تطبیق نیست

 2ماده  3بند  9جز 
شرایط عمومی 

 قرارداد

  .اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند
 توافقتنامه؛)  الف  

  قبولی؛ ۀنا م)   ب(
  آفرداوطلب؛)   ج(
  تضمین اجرا)    د(
 شرایط خاص قرار داد؛)   ر(
  شرایط عمومی قرارداد؛)   و(
  مشخصات؛)   ل(
  نقشه ها )   م(
  بل احجام کار)   ن(
  سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد) ه(

 3ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

 . میباشد )همان زبان آفر ( هاي ملیزبان یکی از  :زبان قرارداد

قانون و طرزالعمل تدارکات و قانون امور  (قوانین نافذه افغانستان : قانون نافذ بر این قرارداد
 .می باشد )مالی و مصارف عامه

 8ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

  .جدول فعالیت هاي قراردادي دیگر
 .قابل تطبیق نیست

 9ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

  :کارمندان کلیديلست 

  .گرددآفر  کارمندان کلیدي ضمیمه خلص سوانح و کاپی اسناد تحصیلی
 :مطابق هدف خدمات اجرائی
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 13ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

تهیه بیمه از وجایب ومکلفیت   :مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد
   .شامل موارد ذیل می باشد وبوده داوطلبان 

 .براي  امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام - 1
 براي زیان یا خساره به تجهیزات  - 2
براي زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثناي امور ساختمانی،  - 3

 تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات 
 :مرگ یا خساره به کارمندان - 4

 کارمندان قراردادي  )1(
 افراد دیگر  )2(

قراردادي باید اسناد بیمه را . شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است 13بیمه مطابق ماده 
  .قرار داد الی یکماه به اداره تسلیم نمایدبعد از عقد 

  .الزم نمیباشد
 

 14ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

 .بان ارایه خواهد گردیدلداوط يتقاضا هنظر ب :گزارشات بررسی ساحه

 15ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

 .مدیر پروژه به پرسش ها  توضیحات ارائه می نماید

 21ماده   1بند 
عمومی  شرایط
 قرارداد

   .می باشدبعد از صدور مکتوب آغاز کار  روز 5ي تاریخ تسلیمی ساحه
 

 کنترول زمان.   ب

 25ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

دریافت نامه قبولی آفر جهت  روز از تاریخ20در جریانقراردادي پالن کاري امورساختمانی را 
  .تآئید، ارائه مینماید

 در صورت لزوم
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  25ماده  3بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

که در صورت عدم رعایت  .روز میباشد 10 یساختمانامور شده تجدید برنامه کاري  ارایهمیعاد 
  .شرایط عمومی قرارداد اجراآت میگردد 25ماده  3آن مطابق بند 

 در صورت لزوم

 .:کنترول کیفیت.  ج

 33ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

  .بعد از تاریخ تسلیمی ابتدائی پروژه  میباشدروز 6 :قبل از تسلیمی نواقصبراي رفع مدت 
  روز60 :رفع نواقص بعد از تسلیمی پروژه میعاد

 مصرف کنترول  .د

 41ماده  2بند 
شرایط خاص 

  قرارداد 

  :پرداخت ها به واحد پولی افغانی تحت شرایط ذیل صورت میگیرد
بعد از تصدیق هیات  فیصد 50 و فیصد 50قسط  دودر  اسعار افغانیم شده پرداخت ها به نظر به کار انجا

  .مراقبت کننده پروژه اجرا میگردد

 45ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

  .ام طرزالعمل تدارکات در نظر گرفته خواهد شد 99قرارداد طبق حکم قیم تعدیل 

 

 46ماده  2بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

رفع  عادیکار و م لیکه بعد از تکم باشدیم صدیف 5 ناتیتام يتناسب پرداخت ها يصدیف
 .باشدیشرکت قابل استرداد م تینظر داشت عدم مسؤل نواقص با در

 47ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

قیمت نهایی در مقابل هر هفته تاخیر از مجموع فیصد  53.0%جریمه تاخیر براي تمام امورساختمانی مبلغ 
 فیصد قیمت نهایی قرارداد 10%حد اکثر مبلغ جریمه تاخیر نقدي براي امورساختمانی . میباشد قرارداد
  .میباشد

 48ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

  : ام براي انجام تمام امور ساختمانانع
  .قابل تطبیق نیست
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 49ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

   پیش پرداخت
 .قابل تطبیق نمیباشد

 50ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

  .میباشد قرارداد مجموعی  فیصد قیمت 10  مبلغ تضمین اجرا
  .و غیر مشروط باشد تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی

  قرارداد ختم  .هـ

 56ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

 تصدیق تکمیل کارروز بعد از اصدار سند 10ارائه نقشه ها و یا رهنمود هاي عملیاتی و مراقبت 
  .می باشد

  در صورت لزوم

 56ماده  2بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

 2درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود هاي عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 
کسر می  و یا تامینات از پرداخت اخیر قراردادي 1.5% ، مبلغشرایط عمومی قرارداد 56ماده 
   .گردد

 نمیباشدقابل تطبیق 

 59ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

فیصدي قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به 
  :باشد یاداره جهت تکمیل کار امور ساختمان

اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه : طرزالعمل تدارکات 109 حکم  2مطابق بند  
میعاد اعتبارقرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادي اولی به عنوان جبران  جدید در

 .خساره حصول می نماید

شرایط  62ماده 
 عمومی قرارداد

  .میباشد محکمه تجارتی افغانستاننهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد 
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  ششم قسمت
  مشخصات تخنیکی و شرایط اجرا
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 مکلفیت ھای دروازه ھای شفری برای خزانھ ھای نمایندگی ارگون ، دند پتان و غالم خان 

  ھدف خدماتاجرایی

  :مکلفیت و شرایط کلی

 مدت رفع نواقص 6کاری  از تاریخ شروع مندرج در قرارداد و روز 60: میعاد تکمیل پروژه -1

  : ارائھ مشخصات تجھیزات -2

  لست مکمل ماشین آالت بھ اساس  ضرورت پروژه معھ سلایر نمبر - الف 

  لست وسایط مورد ضرورت -ب

, کمریند محافظتی, دستکش , گوشکی, عینک ایمنی, ماسک فلتر دار, کاله محافظتی, یونوفور دارای لوگوی شرکت, بوت(لست تحھیرات ایمنی مکمل  -ج

  یقبکس کمک ھای اولیھ و آلھ ضد حر, ترموز آب 

  افزار کاری مکمل -د

3 -   CV  انجنیر ساحھ وفور مین  

  مصرف برق وآب بھ دوش شرکت قراردادی میباشد: نوت 
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  هفتم قسمت
  ها نقشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمیباشد پروژه ضرورت
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    هشتم قسمت
16کار احجام بل  

 خالصه براورد ابتدایی  دروازه هاي شفري براي نمایندگی هاي دافغانستان بانک در گمرکات ارگون ، دند پتان وغالم خان 

 مالحظات
قیمت 
 مجموع

قیمت فی 
 واحد

 شماره نوعیت کار واحد مقدار

براي هرسه 
 دروازه

  

 مجموع 1
قیمت ).  حین کار و نصب دربجهت حفظ صحت و سالمت کارگران (مکمل ) Safety(امورات ایمینی

 1 مجموعی تحریر گردد

   

 2 .خارج نمودن دروازه موجوده بشکل فنی بیدون صدمه از چوکات فعلی عدد 3

براي هرسه 
 دروازه

  

 مجموع 1
قبل از نصب درب اطراف درب به اندازه درب جدید عیار گردد تاسیخ هاي دیوار با چوکات درب به شکل 

مطابق ساحه اگر ضرورت سیخ باشد سیخ ها به فاصله هاي و قطر که در دیوار اساسی ولدینگ گردد، 
 اهن کانکریتی کار گردیده ولدینگ و جابجا گردد

3 

   

 عدد 3

 h=205 b=105(ابعاد ) RS 200(نصب دروازه فلزي کود دار زره مخصوص خزانه ها مادل 
t=35 ( دروازه مذکور دو دروازه . هاي بین المللیمکمل با تمام امورات مطابق به استندرد هاي و معیار

قالب :  اطراف درب جدید.(با تمام امورات ایجابی آن.یی میباشد مانند عکس که ضمیمه اسناد است 
، رنگمالی آن مطابق 1:4، پالستر )خالیگاه اطراف دروازه به شکل اساسی(250کاري، کانکریت مارك 

 ز نصب و ختم کاررنگ قبلی دیوار و پاك کاري مکمل ساحه بعد ا

4 

عمومی میزان   

                                                
جدول فعالیت ھا توسط داوطلب تھیھ گردیده و اسناد مربوط بھ . برای معلومات ترتیب میشود و  وابستھ بھ قرارداد نیست. ل احجام کار صرف جھت ارائھ معلومات بوده و الزام آور نمیباشددر قرارداد ھای بالمقطع، ب{  16 

  }.قرارداد میباشد
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  قسمت نهم

  تضمین و قرارداد هاي فورمه

 فورمه ها                                                    عنوان فورمه ها

  تضمین بانکی : تضمین آفر   05/فورمه امور ساختمان کوچک
 اظهار نامه تضمین آفر    06/فورمه امور ساختمان کوچک

 )  غیر مشروط(تضمین اجرا    07/فورمه امور ساختمان کوچک

 تضمین بانکی   : تضمین پیش پرداخت   08/فورمه امور ساختمان کوچک

   قرارداد نامه موافقت     09/کوچک ساختمانی امور فورمه
داوطلبان فورمه هاي تضمین اجرا و پیش . است فورمه هاي نمونوي قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گردیده{

  }پرداخت را در این پروسه خانه پري نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند
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  تضمین بانکی: تضمین آفر
  05/فورمه امور ساختمان کوچک

   }نام و آدرس بانک درج گردد{ :بانک
  }و آدرس اداره درج گرددنام {: ذینفع
  }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{: تاریخ

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

نام قرارداد درج {براي اجراي  }تاریخ درج گردد{آفر خود که به تاریخ  "داوطلب"منبعد به نام  ،}نام مکمل داوطلب درج گردد{که  یافتیماطالع 
 . به شما ارائه نموده است}شماره اعالن تدارکات درج گردد{تحت اعالن تدارکات شماره  }گردد

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

مبلغ به حروف و {مبلغ مجموعی بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل،  }نام بانک درج گردد{بر اساس درخواست داوطلب، ما 
 :را  بعد از دریافت اولین تقاضاي تحریري شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم}ارقام درج گردد

  تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضاي مدت معینه تسلیمی آفر؛ )1(

  اهات حسابی در جدول قیمت هاي ارائه شده در آفر؛انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتب )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(

  .مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانوندر صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی  )5(

 :این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد   

درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی هاي قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازي تضمین اجرا طبق  )6(

 ؛ یادستورالعمل براي داوطلبان

روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر به شمول  28) 2(امضاي قرارداد با داوطلب برنده؛ یا ) 1(درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض  )7(
  }تاریخ ختم آفر درج گردد{میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 

 .افت شده باشددر نتیجه، هرگونه تقاضا براي پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دری

  .اطاق تجارت بین المللی میباشد 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

  }امضاي مسئول مربوط درج گردد{: امضا

  }مهر گردد{: مهر
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  )غیر مشروط(تضمین اجرا بانکی 
  07/فورمه امور ساختمان کوچک

   }نام و آدرس بانک درج گردد{ :بانک 
  }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
  }روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{: تاریخ

  }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر
 }به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پري می نماید{

شماره {یاد می شود، قرارداد شماره  "قراردادي"منبعد بنام ، که }نام مکمل قراردادي درج گردد{اطالع حاصل نمودیم که 
انجام را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور } سال درج گردد روز، ماه و{مؤرخ } قرارداد درج گردد

  . عقد می نماید} نام قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد{
 . انیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم می باشدعالوه برآن، ما مید

را بمجرد دریافت } به حروف و ارقام درج گردد 17مبلغ{به درخواست قراردادي، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 
ارائه دالیل و زمینه هاي ارسال  اولین تقاضاي کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادي از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون

  .تقاضا ازجانب شما، بپردازیم

هر }درج گردد 18روز، ماه و سال{روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ ) 28(این تضمین 
بل از تاریخ متذکره به دفتر بانک کدام که اول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا براي پرداخت مطابق این تضمین باید ق

 . تسلیم داده شود

 .آن میباشد) الف( 20 ماده 2 ةاطاق تجارت بین المللی، به استثناي فقر 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 }امضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{

  }بانک مهر{
  }کننده اکمال مهر{

                                                
  }قرارداد یا قابل تبادلھ قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینمایدمبلغ کھ بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را کھ بھ اسعار ) بانک(تضمین کننده { 17
اداره توجھ باید داشت کھ در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را از بانک . روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد) 28(این تاریخ { 18

جھت تھیھ این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورمھ درج . ست نمایدبصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخوا
  }"سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، موافقھ مینماید) 1(ماه یا ) 6(بھ یک تمدید زمان برای مدت ) بانک(تضمین کننده:"مینماید
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 تضمین بانکی: تضمین پیش پرداخت

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

   }نام و آدرس بانک درج گردد{ :بانک
  }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
  }ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددروز، {: تاریخ

  }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر
منبعد بنام  ، که}نام و آدرس قراردادي درج گردد{اطالع حاصل نمودیم که  }نام قانونی و آدرس بانک درج گردد{ما 

را که منبعد بنام } درج گرددروز، ماه وسال {مؤرخ } شماره قرارداد درج گردد{یاد می شود، قرارداد شماره  "قراردادي"
نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج { قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اجراي امور ساختمان

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

را بمجرد دریافت اولین } مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{خواست قراردادي، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ به در
تقاضاي کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادي ناشی از استفاده پیش پرداخت براي اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت 

  .گرفته باشد، به شما بپردازیم

متذکره فوق باید توسط این یک شرطی است براي تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت 
 }شماره و محل حساب درج گردد{قراردادي به حساب نمبرش دریافت شده باشد 

نیه موقت یا تصدیقنامه مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادي که در کاپی بیا
این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه .  پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم میگردد

  .  فاقد اعتبار میگردد }درج گردد 19روز، ماه و سال{فیصد قیمت قرارداد براي پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ ) 80(
  .اطاق تجارت بین المللی، میباشد 785تابع مقرره منتشره شماره این تضمین 

  }امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{
  }بانک مهر{

                                                
اداره توجھ باید داشت کھ در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را از بانک . ز تاریخ تخمینی تکمیل میباشدروز بعد ا) 28(این تاریخ {  19

جھت تھیھ این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورمھ درج . بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید
سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، موافقھ ) 1(ماه یا ) 6(بھ یک تمدید زمان برای مدت کھ نباید بیشتر از ) بانک(تضمین کننده:"ایدمینم

  }"مینماید
  



  : پروژه
داراي نمبر  ، بندر غالم خان و ولسوالی ارگونند پانتهیه و نصب سه باب دروازه زرهی شفردار  براي نمایندگی هاي ولسوالی 

  )DAB/1401/NCB/W24( تشخیصیه

 

 فورمه موافقتنامه قرارداد
  09/فورمه امور ساختمانی کوچک

دستور العمل براي  28محاسبوي مطابق ماده در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات {
دستور العمل براي داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق  16ماده  3داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

تغییرات دیگري طلبان، یا ودستور العمل براي دا 27دستور العمل براي داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  18ماده 
موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدي، قراردادي هاي فرعی، جدول بندي، و امثال 

   }.آن شامل می باشد
نام و آدرس داوطلب برنده درج {و  }نام و آدرس اداره درج گردد{میان  }سال، ماه و روز درج گردد{این موافقتنامه به تاریخ 

  . عقد گردیده است}گردد
نام و نمبر تشخیصیه قرارداد {اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد 

  . پذیرفته و قراردادي قرارداد متذکره را اجرا می نماید }درج گردد
  :این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد

حات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می کلمات و اصطال .1
 . شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند

واقص را مطابق شرایط قراردادي در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه ن .2
 .این قرارداد رفع می نماید

اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و  .3
 . رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید

4.   
  

  :سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند طرف هاي شاهد که

  }خانه پري گردد{    مهر در حضور 
  }خانه پري گردد{  امضا، مهر، و تسلیم گردید

  }خانه پري گردد{      در حضور
  }امضا توسط نماینده با صالحیت اداره{   :      امضا الزام آور اداره

 }قرارداديامضا توسط نماینده با صالحیت {  : امضا الزام آور قراردادي

 
 


