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 محتویات 

 طرزالعمل های داوطلبی  بخش اول: 

 درستورالعمل برای داوطلبان    1قسمت 

 صفحه معلومات داوطلبی    2قسمت 

 معیارهای ارزیابی و اهلیت    3قسمت 

 فورمه های داوطلبی    4قسمت 
 

 

 : نیاز مندیها2بخش 

 جدول نیاز مندیها   5قسمت 
 

 

 بخش سوم: قرارداد 

 شرایط عمومی قرارداد   6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد   7قسمت 

  فورمه های قرارداد   8قسمت 
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 مقدمه

اسناد مشابه معیاری  طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معیاری این 

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب اوطلبی د

در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که توسط ادارات تدارکاتی گردیده و 

در روش های تدارکات داوطلبی تمویل می گردند  1با استفاده از وجوه عامه

 . قرار می گیرداستفاده  موردباز، مقید، و تدارکات از منبع واحد 
 

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و 

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

  قانون و طرزالعمل استناد می گردد.
 

با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی  PPU/C016/1386شماره 

 شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 
 

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

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

 اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 

 

 مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:این شرطنامه از  قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 افغانستانقصر مرمرین، کابل، 
 

www.npa.gov.af 

 

 

                                                 

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

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

سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان 

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

 

http://www.npa.gov.af/


 

 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

 -1ماده ن
 ساحه

 داوطلبی

 و اجناس تدارکبه منظور  شرطنامه رااین  دارها 1.1

صادر  نیازمندیهاجدول  5قسمت ضمنی مندرج خدمات 

این داوطلبی و تعداد  نمبرتشخیصیه ،. ناممینماید

 هصفح دربخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش 

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی 

 : شرطنامه این در

انجام ارتباطات طور تحریری به معنی  "کتبی"اصطالح  -1

 یهمراه با اسناد دریافتمانند فکس، ایمیل و تلکس 

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت

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

 بکار برده می شود؛

 به معنی روز تقویمی می باشد.  "روز" -3

 -2ماده 
 وجوه

اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1

از وجوه  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل 

قرارداد که تحت  موجهبرای تادیات  تعهد شده رامالی 

به کار  صادر گردیده است منظور آنبه  این شرطنامه

اختصاص  ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو .گیردمی 

از بودجه ملی، عواید ادارات و  داده شده برای ادارات

شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در 

 اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد. 

 -3ماده 
 فساد و تقلب

 اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.1

داوطلبی و اجرای اصول عالی اخالقی را در مراحل 

مایند. روی این ملحوظ اصطالحات رعایت ن را قرارداد

 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: آت

یا  دادن  ،دریافت ،درخواستاز : عبارت فساد -1

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با  هب نهادپیش

 ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 . را تحت تاثیر قرار دهد( )کارمندان تدارکات

هرگونه فروگذاری به شمول کتمان ارتکاب : تقلب -2

حقایق که عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان 

تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و 

غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت 

 گیرد. 

دو یا بیشتر داوطلبان : عبارت از سازش میان تبانی -3

اداره که به منظور و یا میان داوطلبان و کارمندان 

صد نامناسب به شمول تحت ابدست آوردن مق

سائرین طرح گردیده  اعمال نادرستتاثیرقراردادن 

 باشد.

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

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر 

ان داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

 یا غیر مستقیم می باشد.به صورت مستقیم 

تخریب، تزویر، عبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5

تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه 

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط تدارکات

ای برنده داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2

فساد، مرتکب  مستقیمًا یا ازطریق نمایندهکه را 

در  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیتقلب، 

 نماید. می مراحل داوطلبی گردیده است لغو 

و ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3
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، موضوع ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات اخالل 

  ارجاع می نماید. را در اسرع وقت به مراجع ذیربط 

در صورت ارتکاب اعمال یا قراردادی را داوطلب اداره  3.4

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از 1فقره )مندرج 

 . نمایداشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه  3.5

یادداشت ها و سایراسناد ، حساباتتفتیش و بررسی 

 توسط  را اجرای قرارداد و مربوط به تسلیمی آفر

 فراهم نماید.  موظف از جانب اداره مفتشین

 -4ماده 

 داوطلب

 واجد شرایط

 

با  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1

 معلومات داوطلبی هحصف مندرجمحدودیت های  رعایت

در صورت که داوطلب، قراردادی و د. نداشته باش

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

، مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمایدبوده و یا 

 تبعه همان کشور محسوب می گردد. 

با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2

طرح،  هجهت انجام خدمات مشورتی برای تهی اداره

 کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادمشخصات، وسایر 

 و ارتباط داشتهیا درگذشته  گماشته شده درحال حاضر

تدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر یا  بیشتر از

مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده باشد ) ارائه نموده

تضاد منافع واقع می  (مجاز باشد این دستورالعمل 13

داوطلب فاقد اهلیت تضاد منافع،  وقوعدر صورت گردد. 

 پنداشته می شود. 

و اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

بان محروم عقد نماید. لست داوطلمحرومیت پروسه یا تحت 

ویب سایت اداره تدارکات از  محرومیتپروسه و تحت   شده

 قابل دریافت می باشد. ملی 

تضاد  که می باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط  4.4

 .منافع نداشته باشند

مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 4.5

، در قابل قبول اداره باشد ارایه نماید. کهبه شکل 

طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3غیر آن طبق هدایت فقره )

 تدارکات اجراات صورت می گیرد. 

 -5ماده 

و اجناس 

  خدمات 

واجد ضمنی 

 شرایط 

می س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1

صفحه تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در 

 باشد.  معلومات داوطلبی

مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  5.2

تاسیسات صنعتی و خدمات  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، 

به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ  هضمنی مربوط

  و مراقبت ابتدائی می گردد. 

بارت از کشور است که اجناس در آن بع اصطالح من 5.3

پروسس شده و یا در نتیجه و  استخراج، کشت، تولید

ماهیت اولیه سایر مراحل صنعتی   طی ساخت، پروسس و یا

 باشد.  آن تغییر نموده
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 شرطنامه محتویاتب.  

 -6ماده 
های  بخش

 شرطنامه

بوده و در  3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1

های ذیل می باشد. تمام ضمایم صادره  قسمتبرگیرنده 

می این شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8طبق ماده 

 . باشند

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 

 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

تقیمًا از اداره و مس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3

 معلومات داوطلبیصفحه طوری که در  ویده یا نماین

ولیت هر نوع کمی و ئ، مساخذ نگردیده باشد ذکر شده،

  شرطنامه و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. در کاستی 

داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط  6.4

عدم ارائه  بررسی نماید. و مشخصات مندرج شرطنامه را

منتج  شرطنامه مندرجخواست شده معلومات یا اسناد در

  شده میتواند. رد آفر به

 -7ماده 

توضیح 

 شرطنامه

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر  7.1

صفحه بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  را از اداره

مطالبه نماید، مشروط بر اینکه  معلومات داوطلبی

( 4در داوطلبی باز و )( روز 7مطالبه متذکره حد اقل )

میعاد تسلیمی آفرها ختم قبل از روز در داوطلبی مقید 

( 3به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت )

روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل 

این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت 

رسال نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ا

 میگردد. 

، تعدیل شرطنامه مطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2

 تدارکات طرزالعمل کم سی امح را الزم بداند، با رعایت

 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 24 هماد 2و بند 

پیرامون مندرجات  االتوجواب به س توضیح و به منظور 7.3

اشتراک در د، از داوطلب برای میتوان دارها شرطنامه،

 در مندرجوقت  محل، تاریخ و قبل ازداوطلبی در هجلس

 دعوت نماید.  داوطلبیمعلومات  هصفح

داشته  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4

( روز قبل از 3)باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل 
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جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم اری تاریخ برگز

  نماید. 

االت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هجلسگزارش  7.5

تهیه شده بعد از جلسه  باتجوادر جلسه و  شده ارایه

شرطنامه  داوطلبانیکه( روز به تمام 5)حد اکثر درمدت 

  میگردد. ارسالنموده اند،  ذرا اخ

 ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیه در جلس داوطلب عدم حضور 7.6

 ثر نمی سازد. را متا

 -8ماده 

تعدیل 

 شرطنامه ها

تسلیمی ( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.1

 آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.

ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی صادر ایم ضم 8.2

به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال 

 میگردد. 

 وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3

جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد  داوطلبان برای

این  24 هماد 2 بند در مطابقت با تسلیمی آفر ها را 

 تمدید نماید. دستورالعمل

 تهیه آفرها  .ج

 -9ماده 

رف امص

 داوطلبی

تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب  9.1

  ینتیجه مراحل تدارکاتاداره بدون در نظر داشت بوده و 

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچ

 - 10ماده 

 بان آفرز
آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1

د. درمشخص گردیده ترتیب میگ صفحه معلومات داوطلبی

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

در اداره می تواند  ،میگرددبه زبان های دیگر ارایه 

لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را صورت 

  ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیح جهتمطالبه نماید. 

   می گردد. استناد 

 -11ماده 

اسناد شامل 

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 11.1

و ر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

این  15و  14، 12 مواددرمطابقت با  قیمت های جدول

 دستورالعمل؛

آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛ این دستور العمل 21درمطابقت با ماده 

این  22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

 ؛دستورالعمل

 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4

  ؛دستورالعمل این 16

و  اجناس واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارک  -5

این  17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی خدمات

 ؛دستورالعمل

ضمنی  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛این   30و  18 وادطبق مآن با شرطنامه 

داوطلب جهت اجرای  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

4 
 

 صورتیدراین دستورالعمل  19طبق ماده قرارداد 

 ؛  قبولی آفر

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 - 12ماده 

 هفورم

تسلیمی آفر 

 های   و جدول

 قیمت

فورمه های  ) 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1

بدون کدام تغییر خانه پری گردیده و    (داوطلبی

گردد، در غیر  ا صالحیت داوطلب امضا و مهرشخص بتوسط 

 آن آفر وی رد میگردد.  

 قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2

آن را به صورت مناسب طبق اصل آن با استفاده  ضمنی

 (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  موجود دراز فورمه های 

)رئیس،  مهر و امضا شخص با صالحیت از دو بعترتیب 

 نماید. تسلیممعاون یا نماینده با صالحیت( 

 -13ماده 

 آفرهای بدیل
ی قابل قبول خواهد بود که صرف در صورتآفرهای بدیل  13.1

از قبولی آن تذکر رفته  معلومات داوطلبی صفحهدر 

 باشد. 

 -14ه ماد

قیم آفر و 

 تخفیفات 

 هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 14.1

با قیمت باید درمطابقت های تسلیمی آفر و درجدول 

 د. شرایط ذیل باش

 قیمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها برای  14.2

 ارایه گردد. به صورت جداگانه 

بعد از  قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3

می ،  قیمت مجموعی آفر تخفیفات پیشکش شده اجرای

 .  باشد

و  شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 14.4

( 3)فورم شماره آفر  روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی

در غیر آن پیشنهاد نماید.  پیشنهاد و جدول قیمت خویش

 تخفیف قابل قبول نخواهد بود. 

سایر اصطالحات  وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5

جدید شرایط بین  ویرایش مشابه تابع احکام مندرج در

اطاق بین المللی  همنتشر (Incotermsتجارت ) المللی

تذکر  معلومات داوطلبی هصفحطوریکه در پاریس،  تجارت

 رفته است، می باشد. 

در جریان اجرای قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  14.6

 صفحهاینکه در نمی باشد. مگر  تغییرقرارداد، قابل 

طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با  معلومات داوطلبی

قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده و مطابق 

میگردد. درصورتیکه مطابق  رد دستورالعملاین  30ماده 

صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای 

رد  اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتقرارداد مجاز ب

 ظر گرفته می شود. نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در ن

در روشنی  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. 

اقالم هر بخش  صد فیصدتمام بخش ها و قیمت ها برای 
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در صورت عدم ارائه قیمت برای تمام ارایه میگردد. 

حکم و چهل و هشتم  ( 1فقره ) 2 جزاقالم شامل هر بخش 

داوطلب  می میباشد.  قابل تطبیقطرزالعمل تدارکات 

تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان 

قرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند باز

  را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر از

 -15ماده 

 اسعار آفر
قیمت آفر را به واحد پولی افغانی  باید داوطلب 15.1

 معلومات داوطلبی صفحهارایه نماید، مگر اینکه در 

 طوری دیگر تذکر رفته باشد. 

 -16ماده 

اسناد 

 تثبیت

اهلیت 

 داوطلب

  4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1

تسلیمی آفر  هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این 

را خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 4 قسمت  مندرج

نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صورت 

 ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود. 

 -17ماده 

اسناد 

واجد  ثبوت

شرایط 

بودن 

 اجناس و

خدمات 

 ضمنی

ضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1

که ور منشآ تولید اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آن

فورمه های ) 4قسمت  شاملجدول های قیمت  شامل

 این  5درمطابقت با ماده را می باشد،  (داوطلبی

 د.نمایخانه پری  دستورالعمل

 – 18ماده 
تثبیت  اسناد

تطابق اجناس 

و خدمات 

 ضمنی آن

 اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1

، داوطلب و معیارهای مربوط آن شرطنامهمشخصات مندرج 

 تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر ضمباید 

 5قسمت  مندرجمعیارات  با مشخصات تخنیکی واجناس 
 ه نمایند.یارا (نیازمندی ها جدول)

تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با ک مدار 18.2

نقشه جات و اعداد و ، نوشته جات میتواندشرطنامه 

ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات 

 و مشخصات تخمینی آن و نشان دهندهتخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن 

مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم 

داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت از 

 ول نیازمندیها را نیز شامل نماید. معیارات جد

منابع و قیم فعلی پرزه  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3

کارآیی و سایر ملزومات برای جات اضافی، ابزارخاص 

 هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص درمناسب و مدا

 تهیه نماید. را معلومات داوطلبی

شیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 18.4

که در  ها توسط اداره ککتال وعالیم تجارتی و  مواد

بمنظور شرح  صرف جدول نیازمندیها درج گردیده،

نیازمندی بوده و ارایه سایر اجناس مطابق معیارات 

اجناس  داوطلب می تواندمندرج را محدود نمی سازد. 

معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره  مطابق با سایر

 اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نیازهای کتالگ 

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

 -19ماده 

 اسناد ثبوت

اهلیت 

 داوطلب

اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد  تثبیت  مدارک  19.1

برای اداره با در نظر داشت حاالت  قبولی آفر  درصورت

 ذیل قابل قبول می باشد.

در  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1

فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب 

 4قسمت اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 
اجازه تولید  که نشان دهنده فورمه های داوطلبی ()

جمهوری کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در 

 ارایه نماید؛  را دمی افغانستان باشاسال

 داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

در جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی نداشته و 

  با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد 

 به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و توانمند و مجهز را 

طوری که در شرایط  انجام مکلفیت های عرضه پرزه جات

   به اداره معرفی نماید؛، قرارداد تذکر رفته

 3قسمت   اهلیت مندرج شرایط از هریکباید داوطلب  -3
 بر آورده نماید.  را (ارزیابی و اهلیتهای معیار)

دو یا بیشتر ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر 

 می باشد: 

 رکایشیک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -1

 مشترک باشد؛

آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  -2

 امضا شده باشد؛مهر و 

ق قرارداد تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبی -3

 مطابق شرایط آن می باشند؛

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و  -4

مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به 

 نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت  -5

 میگیرد؛

نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا  -6

 .استگردیده 

، داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3

( فیصد و شریک اصلی حد اقل 25هر شریک باید حد اقل )

ارقام ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 40)

و  اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد

( فیصد معیار 100مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )

عدم تکمیل شرط باال منجر به  اهلیت را تکمیل نماید.

رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع 

وسط داوطلب در قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

 .نظر گرفته نمی شود

 -20ماده 

میعاد 

اعتبار 

معلومات  هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1

در داوطلبی های ملی ید. این مدت درج می نما داوطلبی

بعد از ختم میعاد  ( روز90از ) کمترنمی تواند 
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تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر  آفرها

از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته 

 ن المللی میعاددر داوطلبی بیشده، رد میگردد. 

 روز بوده نمی تواند.  120از اعتبار آفر کمتر 

میعاد اعتبار آفر را قبل از  تمدید اداره می تواند 20.2

کتبی مطالبه نماید. در صورت  طور از داوطلب آنختم 

تضمین آفر میعاد اعتبار تمدید میعاد اعتبار آفر، 

نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی 

 .خویش تغییرات وارد نمایدتواند در آفر تمدید شده 

از  میعاد اعتبار آفرتمدید  در صورت رد درخواست

 گردد.  می مسترد وی ، تضمین آفرجانب داوطلب

 -21ماده 

 آفر تضمین
مکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین داوطلب  21.1

آفر بدون  تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودآفر را 

تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو 

   پنداشته شده، رد میگردد. 

مشخص  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر 

 اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

 داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2

هر گاه نهاد  هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. مالی

خارج از جمهوری اسالمی تضمین آفر  صادر کننده

نهاد مالی موقعیت داشته باشد، باید افغانستان 

تضمین مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای 

 نماید.  ت آفر را  ضمان

تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3

و یا  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت مندرج تضمین آفر 

فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره 

 ، ترتیب گردد. منظور گردیده باشد

این  21 هماد 5بند  هدایت در صورت تطبیق -4

با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  ،  دستورالعمل

 باشد.  پرداختقابل 

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

 نخواهد بود.

 20 هماد 2بند مطابقت با میعاد اعتبار تضمین آفر در -6

ز میعاد ر ایشتب( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین 

 .اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد

در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در  21.3

این دستورالعمل مطالبه  21( ماده 1مطابقت با بند )

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

د، نباشاظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر 

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

عقد قرارداد از بعد  موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4

به  دستورالعملاین   44 هطبق ماد  داوطلب برندهبا 

 .مسترد میگردد  آنان
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در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین  21.5

 آفر مسترد نمی گردد:

بعد از انقضای  انصراف از آفر در صورت تغییر یا  -1

 مدت معینه تسلیمی آن؛

در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات  -2

 جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛حسابی در 

قرارداد مطابق مندرجات  عقد اجتناب داوطلب برنده از -3

 ؛شرطنامه

فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات  -4

 داوطلب برنده؛توسط شرطنامه 

این به دلیل تخطی در در صورت محرومیت داوطلب  -5

 داوطلبی. 

فر ، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

بنام داوطلب مشترک  یا اظهار نامه تضمین آفر باید

باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده 

موافقت نامه  باشد، تضمین آفر بنام تمامی شرکای شامل

 ه هایفورم) 4 قسمت شاملداوطلب مشترک  ایجاد

  ترتیب گردد.   (داوطلبی

آفرالزم  تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

  نباشد، و

 اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1

این  20ه ماد 2 انصراف نماید. حالت مندرج بند 

 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

 این 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2

 تضمینامضای قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل

 تهیه دستورالعملاین  44 هرا درمطابقت با ماد اجراء

 .نموده نتواند

مدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت        

برای عقد غیر واجد شرایط ، معلومات داوطلبی هصفح

مشروط بر اینکه  نماید.اعالم قرارداد با همان اداره 

 تذکر رفته باشد.   آن از  معلومات داوطلبی هصفح در

 -22ماده 

 امضاء آفر 
تمام اسناد شامل آفر  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1

ترتیب و با عالمه این دستورالعمل  11 هادمرا مطابق 

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

به تعداد مندرج  شده و گذاریکلمۀ "کاپی" عالمه با 

درصورت موجودیت تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی هصفح

تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد 

 . بود

 

باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک  آفراصل و کاپی های  22.2

نماینده قانونی داوطلب ناشدنی نوشته شده و توسط 

  امضاء گردد. 

نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف هرگونه وسط  22.3

را  توسط شخصیکه آفر  درصورتی قابل اعتبار میباشد که
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 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نامضا نموده 

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 -23ماده 

 تسلیمی، مهر

مت عال 3نو

 آفر  گذاری

یا توسط پست  شخصاً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.1

 آفر ها در صورت تذکر ارسال نماید. ارسال الکترونیکی

 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحهدر آن 

تسلیم  یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1

 به شمولآن را  کاپی هر با ید اصل و مینمایند،

این  13 هآفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماد

ده شده باشد، در پاکت های دادستورالعمل اجازه 

"اصل" و  کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته هجداگان

 های آفرحاوی اصل و کاپی پاکت ها بنویسند.  "کاپی"

اجراآت در متباقی  در داخل یک پاکت گذاشته شوند.

 ه صورت میگیرد. ماداین   3و  2 های بند روشنی 

 هصفحطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -2

  ارسال میگردند. معلومات داوطلبی

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

   باشد؛

نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی نام،  حاوی -3

 و هر نوع توضیحات اضافی مندرج  1ماده  1مندرج بند 

  باشد.  معلومات داوطلبی هصفح

مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ  هشدارحاوی  -4

  باشد.  27ماده  1آفر گشایی در مطابقت با بند 

ول ئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

بازگشایی قبل از وقت آن  مفقود شدن محتویات و تعویض/

  نخواهد بود. 

 –24ماده 

 میعاد 

تسلیمی 

 هاآفر

معلومات  صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 24.1

 تسلیم گردند. داوطلبی

لزوم، با تعدیل شرطنامه  در صورت می تواند اداره  24.2

میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. ،  8 طبق ماده

مکلفیت های  اداره و حقوق و  یتمامصورت   در این

ادامه می میعاد تسلیمی تمدید شده در طول داوطلب 

  . یابد

 –25ماده 
آفر های 

 وقت نا

 رسیده

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

 -26ماده 

، انصراف

تعویض و 

تعدیل 

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها،  26.1

با صالحیت  سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهبا ار

داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط 

موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن 
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آفر های تعویض، اطالعیه کتبی توام با انصراف نماید.   هاآفر

 بوده و این اطالعیه باید: ل شدهتعدیانصراف یا 

ارسال این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -1

گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات 

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

توسط اداره  ها قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر -2

 دریافت شده باشد.  

از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون  در صورت انصراف 26.2

  باز شدن دو باره مسترد میگردد. 

 در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار 

آفر  طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول 

 تواند.  صورت گرفته نمیآفر اعتبار تمدید شده میعاد 

 – 27ماده 
 آفر گشایی

ده را در محضر عام در محل، اداره آفر های دریافت ش 27.1

تذکر  یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و تاریخ

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

 صفحهدر  مربوط ش خاص آفر گشاییالکترونیکی، رو

 درج گردد.معلومات داوطلبی 

 

ایی ابتدا آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2

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

انصراف خویش را  اطالعیهختم میعاد تسلیمی آفر ها 

اعالم و بدون باز شدن مسترد  را  تسلیم نموده اند، 

می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

باشد، باز ئه شده ناراصالحیت نامه توام با "انصراف" 

موجودیت  گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتمی

اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، 

است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت مجاز 

ای که با کلمۀ "تعویض" میگردد. متعاقبًا، تمام آفر ه

باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر  نشانی شده

صالحیت نامه  توام باانی شده با کلمۀ "تعویض" نش

نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی 

موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه 

معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه مربوط در جلسه 

آفر گشایی قرائت میگردد. بعدًا آفر های که با کلمۀ 

ز و محتویات آن به تفصیل "تعدیل" نشانی شده، با

تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت خوانده می شود. 

اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر 

باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی 

قرائت میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی 

 آفر ها میگردند. 

  

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،   27.3

قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل، 

موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر 

جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. 

جلسه آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 

در ارزیابی مد نظر  اشندداوطلبی قرائت گردیده ب

گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه 

 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1مطابق بند 
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هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره  27.4

اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، 

ونیت و عدم تغییر در مندرجات ئو بمنظور مص امضاء

 با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید. آنها 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 -28ماده 

 محرمیت
مالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1

اهلیت  بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسه

الی زمان نشر  عطاء قراردادداوطلبان و پیشنهاد ا

 نبایداطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده، 

 افشاء گردد. 

احل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

ارزیابی ، ارزیابی مالی و مقایسه، ارزیابی ابتدایی

بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم تخنیکی و ارزیابی 

 میگردد.وی  منجر به رد آفر اعطای قرار داد

عقد  آفر گشایی الی زمان ، از28 هماد 2علی الرغم بند  28.3

را  ادارهقرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با 

داوطلبی داشته باشد،  مراحل مورد مربوط به  درهر

 باید به صورت کتبی آن را انجام دهد. 

 - 29ماده 

ارزیابی 

 ابتدایی 

تشخیص مکمل بودن آفر اداره ارزیابی ابتدایی را جهت   29.1

 ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می نماید:

آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم  -1

 داده شده است؛

تضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای  -2

 قابل اعتبار است؛ صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج 

مغایرت با شرایط آفر بدون انحرافات عمده یا  -3

 شرطنامه تحویل گردیده است؛

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

فوق آفر رد   29ماده  1در صورت عدم رعایت بند  29.2

 میگردد.

 –30ماده 

توضیح آفر 

 ها

اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی توضیح 

صورت گرفته و نمیتواند در  مطابق مندرج در خواست،

، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر محتوا

هر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

بدون در خواست اداره، قابل نوع توضیح ارایه شده 

 قبول نمی باشد. 

 -31ماده 

جوابگویی 

 آفرها

تشخیص آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  31.1

 میدهد. 

آفریست که بدون انحراف، استثناء و از آفر جوابگو  31.2
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 با معیارات، شرایط و مشخصات مطابق قلم افتادگی عمده 

فتادگی استثناء و از قلم اشرطنامه باشد. انحراف، 

 د که:زمانی عمده پنداشته می شو

کارایی  یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1

 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشاجنا

اسناد داو طلبی داشته که حقوق  با ناسازگاری -2

اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد 

 ؛یدنمامحدود  بر خالف شرطنامه  را

باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر  در صورت تصحیح، -3

 داوطلبان گردد. 

 نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

یا قلم  و بعدًا با اصالح انحرافات، استثناترد گردیده 

 افتاگی جوابگو نمیگردد. 

 – 32 ماده
عدم انطباق، 

و  اشتباهات،

از قلم 

 افتادگی

عدم انطباق یا از اداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.1

را که عمده نباشد، مد نظر نمی  آفر در قلم افتادگی

  گیرد. 

از   اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

معلومات ضروری یا سندی  داوطلب در میعاد زمانی مناسب

 به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگیرا 

غیر عمده مطالبه نماید. تصحیح  از قلم افتادگی ها 

در  به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.

صورت عدم ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده 

 می تواند. 

تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل  32.3

 ذیل صورت میگیرد: 

، فی واحد با قیمت مجموعیدر صورت عدم توافق قیمت  -1

قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی 

به صورت اداره  مگراینکه ازنظر تصحیح میگردد.

بیجا  اعشاری درقیمت فی واحد المهح کدام عیواض

تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد 

 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛نظر گرفته شد

موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا  درصورت -2

 تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل جمع

 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛

و ارقام وجود  مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

اعتبار خواهد بود،  داشته باشد، مبلغ به حروف مدار

 شده به حروف مربوط به اشتباه اینکه مبلغ ذکر مگر

 درنظر با حسابی باشد، که درینصورت مبلغ به ارقام

اعتبار  ( فوق مدار2( و )1داشت مندرجات اجزای )

 خواهد بود.

 محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4

وی غیر قابل  و تضمین آفروی رد  قبول نکند، آفر

مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر استرداد دانسته شده

 اجرا می گردد.  21ماده 1بند  ( 2) جزء

 –34ماده 
ارزیابی 

بدون  قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  34.1

تمام معیارات و شرایط مشخص آن با تثنای انحراف و اس
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 تخنیکی

 

در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می 

 نماید. 

، جهت اطمینان دستورالعملاین  18 هماد مطابق اداره  34.2

 شرایطتمام با  اتانحراف  یا یریبدون تغاز مطابقت 

جنبه های  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت  مندرج

 می نماید. بررسی تخنیکی آفر را 

 - 35ماده 

تبدیل به 

 اسعارواحد

 اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1

را  باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر

نرخ  به معلومات داوطلبی هصفحبه واحد پولی مشخص در 

، معلومات داوطلبی صفحهفروش اسعار در روز مندرج 

 تبدیل می نماید. 

 -36ماده 

 داخلی حترجی
در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ترجیح داخلی  36.1

 .تطبیق می گردد

 37ماده 

ارزیابی 

 مالی 

مشخصات، روش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1

این ماده ارزیابی  و معیار های مندرج شرایط

 میگردند.

مد آفر ها موارد ذیل را در جریان ارزیابی  اداره 37.2

 نظر می گیرد:

طوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -1

که  تذکر رفته و قیمت آفر معلومات داوطلبی هدرصفح

 ارایه گردیده؛  14 هرمطابقت با مادد

 در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2

 ؛31 هماد 3با بند 

خفیفات درمطابقت با ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3

 ؛14مادۀ  4بند 

ناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  قیمت تعدیل -4

 معلومات داوطلبی هصفح مندرج

تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم  -5

 طرزالعمل تدارکات.

مد نظر نمی اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر،  37.3

 گیرد:

 مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1

بر اجناسیکه در جمهوری اسالمی توسط داوطلب 

 صورت اعطاء قرارداد؛ افغانستان تولید شده باشد در

هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل  -2

بر اجناسیکه در خارج از جمهوری اسالمی پرداخت 

 سط داوطلب در صورتتوباشد افغانستان تولید شده 

   اعطاء قرارداد؛

برای تعدیل قیمت درجریان اجرای  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 در صورت تذکر در آفر.قرارداد، 

 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4

شرایط و  ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی،14

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر  معیار های تدارک

گرفته می شود. برای تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات 

باید به مبلغ پولی بیان عوامل در نظر گرفته شده 
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ها و معیارات باید مطابق بند  فکتور ها، روشگردد. 

 باشد.  36 ماده 3

، داوطلبان معلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

خویش را ارایه  قیمت می توانند برای یک یا چند بخش

نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را 

برای بیشتر از یک داوطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی 

در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برای

مشخص تذکر رفته  (معیارات ارزیابی و اهلیت) 3قسمت 

  می گردد. 

اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه  37.6

انجام نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید. 

مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر 

 مستثنی است. 

آفر و یا تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7

که از آن در شرطنامه را لیت های گرفتن مسئوبعهده 

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفته

 - 38ماده 

مقایسۀ 

 آفرها

اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در  38.1

مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج 

شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می 

 نماید.  

 شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 38.2

 مفصل ارزیابی لزوم صورت در و تخنیکی ارزیابی از پس

 پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو

 ارائه اعطاء آمر به را خویش گزارش ختم، را ارزیابی

 یابیارز قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در. نماید

 یبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده

 یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق یدارا

  دهد. یقرار م مفصل ارزیابی لزوم صورت در و یکیتخن

 -39ماده 

ارزیابی 

بعدی 

 داوطلب

 برنده

بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و  اداره می تواند 39.1

 داوطلبداشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط 

 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.  

 

توسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

  صورت میگیرد.  19طابق ماده داوطلب م

عقد  ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3

جه ارزیابی، یقرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت

و اداره ارزیابی گردیده  آفر جوابگو شدنمنتج به غیر 

 نازلترین قیمتآفر بعدی دارای  بعدی مشابه را با

 انجام می دهد.  

 

حق  -40ماده 

برای  اداره

قبولی یا رد 

یک یا تمام 

 آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر  40.1

محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات تخنیکی، 

شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده 

باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی یا موجود نبوده، 
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مدارک )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد 

ع ملی، مراحل تدارکات را بدون و یا جهت تآمین مناف

 طلبان فسخ نماید.داومسؤلیت در قبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 – 41ماده 
 شرایط 

 اعطاء

ا ب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1

ارایه نموده و  را ارزیابی شده قیمت نازلترین

داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد راتوانایی 

  نماید.  می اعطاء 

 –42ماده 

حق تعدیل 

در مقدار 

زمان 

اعطای 

 قرارداد 

مقدار اجناس  در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1

 (جدول نیازمندیها) 5قسمت  آن را که در و خدمات ضمنی

 افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده

تجاوز ننموده  داوطلبی معلومات صفحهاز فیصدی مندرج 

هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و در برگیرنده  و

 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد.  دیگر معیار

 – 43ماده 

اعطای 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای  43.1

قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در 

صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه 

باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت می

ز منظوری این کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد ا

آفر به داوطلب برنده ارسال می  یکمیسیون، نامه قبول

  شود.

 -44ماده

 تضمین اجراء
( روز بعد 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را ازدریافت 

تضمین  مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،در مطاب

می باشد،  (قرارداد ه هایفورم) 8قسمت شامل  که اجرا

 ارایه نماید.

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب  عدم 44.2

منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین 

می گردد. در  آفرآفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

بعدی که آفر  داوطلباینصورت اداره قرارداد را به 

ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و ب جوابگو

توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء 

  می نماید. 

 -45ماده 

امضای 

 قرارداد

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر  45.1

داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر 

 به داوطلب برندهمیعاد اعتبار آفر  در طی اعطاء 

داوطلب برنده مکلف است، قرارداد  ارسال می نماید.

امضا نموده و  بعد از دریافت ( روز10ت )را در مد

 به اداره تسلیم نماید. 

 -46ماده 

به  اطالع

داوطلبان 

 غیر برنده

دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و  اداره فورًا پس از 46.1

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با سقم آن

داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده 

 نماید.می را مسترد آنان و تمام تضمینات آفر 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد  46.2

قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات 
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، قیمت مجموعی تدارکات، مشخصات اداره و قراردادی

در ویب  تدارکات قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانون

سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی 

 تجویز می نماید، نشر می کند.

حق –47 ماده

شکایت 

  داوطلب

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و  47.1

طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض 

خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر 

 ارسال نماید. کمیته بررسی اداریرا به 

روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.2

 . تشریح گردیده است
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 معلومات داوطلبی فحهص  دوم:قسمت 

 یات عمومالف.  

 1ه ماد
دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 می باشد.  اداره مستقل ارگانهای محلی

 زلید لیتلیتر  125528 هیو ته یداریخر داوطلبی : نام

  یبرنامه اشتغالزائ اتیوال 11دفاتر  یجنراتور ها یبرا

 

 IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07-2021: شماره داوطلبی 

 4.1 هماد

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 نیستقابل تطبیق 

 4.3 هماد

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه 

 از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:

www.npa.gov.af 

  5.1مادۀ 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

ازکشورهای ذیل واجد شرایط  ضمنی آناجناس وخدمات 

 نمیباشند:

 نیستقابل تطبیق 

 مندرجات شرطنامهب.  

 6.3مادۀ 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

  باشد:شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می 

 یها یشاروال تینیمع یاشتغالزائ برنامه تدارکات تیامر

، سایت تدارکات ملی و یمحل یارگانها مستقل اداره

 اکبر.

 7.1مادۀ  

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

و آدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 

 :دمعلومات ارتباطی ذیل مراجعه گرد

 ، شهر کابلناحیه چهارم

 کلوله پشته سرک چهارائی انصاری ناحیه چهارم، شهر نو،

 تعمیر چهار منزله کوچه اول

+93-202214012 

n.wahedi@ccnpp.org ,and copy to Procurement.idlg@ccnpp.org  

t.safi@ccnpp.org 

 7.3 مادۀ

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 نیست قیقابل تطبدر این داوطلبی  جلسه قبل از داوطلبی:

 آفرها هتهیج.  

 10.1 ماده

دستورالعمل 

برای 

 ارایه گردد.  دری آفر به زبان

http://www.npa.gov.af/
mailto:Procurement.idlg@ccnpp.org
mailto:t.safi@ccnpp.org
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 داوطلبان

 11.1ه ماد

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را 

دستور  11عالوه بر اسناد که در ماده  نماید:ه یارا

العمل برای داوطلبان ذکر شده، داوطلب اسناد ذیل را 

 نیز ضم آفر خویش نماید:

 کاپی جواز فعالیت .1

تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از  .2

پرداخت دیون عاجز نبوده، در حالت ورشکستگی و انحالل 

 قرار ندارد. 

اوطلب مبنی بر نداشتن شده توسط دتعهد نامه امضاء  .3

 تضاد منافع در این پروژه

تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه  .4

موصوف یا یکی از کارمندان و یا مدیران مربوط وی 

قانون تدارکات محروم نگردیده  ۵۰مطابق به ماده 

 است. 

تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم  .5

از تخلف در تجارت در خالل دوسال قبل  محکومیت باالثر

 اشتراک در این داوطلبی. 

داوطلبان مکلف اند، مکتوب تصفیه حسابات مالیاتی  .6

آخرین دوره قبل از آفر گشایی )صادره وزارت محترم 

مالیه( را ضم آفر خویش ارائه نمایند، هر گاه تصفیه 

مالیاتی داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند 

دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی) صادره  مبین تحت

 وزارت محترم مالیه ( را ارائه نماید.

هیئت آفر گشایی مکلف است، ارائه یا عدم ارائه سند 

تصفیه حسابات مالیاتی توسط داوطلب را درج فورم های 

 آفر گشایی نماید.

در صورتیکه اسناد تصفیه مالیاتی ضم آفر داوطلب ارائه 

هیئت ارزیابی باید ارائه آنرا بصورت نگردیده باشد، 

 کتبی از داوطلب مطالبه نماید.

تمامی اسناد که ضم آفر داوطلب ارائه میگردد، توسط 

 شخص با صالحیت مهر و امضاء گردد.

 13.1 ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 باشد. نمی ارائه آفر های بدیل مجاز 

 14.5 هماد

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

می   2010  (Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )

 DDPباشد. 

را در  تیل مورد ضرورتام تا تمی مکلف است قرارداد

 برساند. گانه مطابق به مشخصات  11والیات 

( 1) 14.6 ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 محل مقصد: 

، فاریاب شهر های جالل آباد، کندهار، هرات، کندز،دفاتر 

 .کنر، خوست و بغالن ،لغمان،تخار، غور
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 14.5 ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 مقصد نهایی

دفاتر شهر های جالل آباد، کندهار، هرات، کندز، فاریاب، 

 غور، تخار،لغمان، بغالن، خوست و کنر.

 14.6 ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 .نیست قیمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل

 15.1 ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

کلف اند که به واحد پولی جمهوری اسالمی مداوطلبان 

 افغانستان )افغانی( نرخ دهند.

آفر نرخ داده شده به اسعار دیگر به اساس یاد داشت: 

به نرخ تبادله )نرخ فروش( منتشره د افغانستان بانک 

آفر گشائی تبدیل می  روز قبل از تاریخ  (14)چهارده نرخ

قرار داد به افغانی منعقد و به اساس آن تادیه  گردد.

  صورت خواهد گرفت.

 18.3 ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نیستمدت کارآیی اجناس: 

 19.1 ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 نیست. قابل تطبیقاجازه نامه تولید کننده 

 19.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نیستخدمات بعد از فروش 

 20.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

روز بعد از تاریخ آفر گشایی ( نود 90)مدت اعتبار آفر 

 می باشد. 

 21.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

)  4قسمت آفر باید توام با تضمین آفر در فورم شامل 

 ، ارائه گردد.  فورمه های داوطلبی(

 اعتبار میعاد و بوده  بانکی( )ضمانت بشکل آفر تضمین

 118 یعنی افر اعتبار دمیعا از تر اضافه روز 28 آفر تضمین

 باشد گشایی آفر تاریخ از روز

 نه پذیرفته آفر تضمین عنوان به نقد پول داوطلبی این در

 میشود.

 رد باعث باشد، روز 118 از کمتر آفر تضمین میعاد گاه هر

  میگردد. آفر

 21.2ماده 

دستورالعمل 

برای 

 هزار بیستو  دو صد 220,000مبلغ   مقدار تضمین آفر: 

  میباشد.افغانی 

  تضمین آفر ضمانت بانکی بوده، میعاد اعتبار آن
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( روز اضافه از میعاد اعتبار 28باید بیست هشت ) داوطلبان

روز باشد، هر گاه میعاد تضمین آفر  118آفر یعنی 

 21.2کمتر از میعاد متذکره باشد، طبق ماده 

دستورالعمل برای داوطلبان غیر جوابگو پنداشته 

 شده و آفر رد میگردد. 

 فر به دالر یا اسعاد خارجی که به هر گاه تضمین آ

آسانی قابل تعویض باشد ارائه گردد، مطابق به نرخ 

( روز قبل از تاریخ 14تبادله )نرخ فروش( چهارده )

آفرگشایی به افغانی منتشره د افغانستان بانک 

 تبادله میگردد.

 ( هرگاه داوطلبان به شکل شرکاه مشترکJV اشتراک )

به نام تمام شرکای نماید، تضمین آفر شان باید 

( باشد، هر گاه تضمین آفر به نام یکی JVمشترک )

از شرکاه ارائه گردد، عدم موجودیت تضمین به نام 

 شریک دیگر باعث رد آفر میگردد.

 .پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نه میشود 

داده  میتسل یدر نسخه اصل دیبا یبانک نیتضم -:اداشتی

سکن شده قابل اعتبار  یکاپ ایو  ینوع فوتوکاپ چیشود. ه

  .     شودیشناخته نم

 21.7 هماد

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

یکی از اقدامات مندرج  مرتکب اعمال مندرج هرگاه داوطلب

را نقض نماید، حکومت وی ( 2( و )1جز ) در پاراگراف های

)دو الی  به مدت توسط اداره مربوطاز اعطای قرارداد را 

 غیرواجد شرایط اعالم مینماید.سال  پنج ( 

 22.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 نهی آفر الزم آفر تسلیم داده شود، کاپ اصلف یک صر

 میباشد.

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

 23.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی  نبایدداوطلبان 

 ارائه نمایند.

 23.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نه میباشد.

 23.2ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

یم تشخیصیه عال حاوی پاکت های داخلی و بیرونی باید

 باشند: ذیل می  اضافی

-IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07 داوطلبینمبر شناسایی الف: 

2021 

جنراتور  یبرا زلید لیت تریل 125528و تهیه  یداریخر ب:

کندز،  ،جالل آباد، کندهار، هرات،  یدفاتر شهرها یها

 .کنرخوست و  ،بغالن، لغمان، تخار، غور ،فاریاب

 عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد  24.1ماده 
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دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

،معینیت  برنامه اشتغالزائی دارکاتت آمریتآدرس: 

 . ، شهر نومستقل ارگانهای محلیی های اداره شاروال

 ناحیه، چهارائی انصاری سرک کلوله پوشته کوچه اول

 .کابل شهر، چهارم

 93+ 202214012فون: تیل

از ظهر  قبل 10:00ساعت : العجل برای تسلیمی آفرها ضرب

 .میباشد 1400 ثور 28 مورخ

 27.1ماده 

دستورالعمل 

 برای

 داوطلبان

 محل ذیل صورت میگیرد: آفرها در بازگشایی

 ون کنفرانس ، معینیت شاروالی هاصالآدرس: 

سرک کلوله پوشته کوچه  چهارائی انصاری ،شهر نوشهر: 

 کابل شهر، چارم ناحیه اول

 1400/ثور/28 :تاریخ

 به وقت کابلاز ظهر  قبل 10:00 قت:و

هرگاه این تاریخ به رخصتی مصادف باشد، در روز بعدی 

مکان تعین شده جلسه آفر گشایی بر رسمی آن در زمان و 

 گذار میگردد.

  27.2ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 
های  روش مجاز باشد، دستورالعمل برای داوطلبان 23 هماد

 { خواهد بود.قابل تطبیق نه میباشد} آفرهامشخص گشایش 

 آفرها ارزیابی و مقایسههـ.  

 35.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

به ارائه شده به واحد های پولی مختلف، باید آفرهای 

 .ندواحد پولی افغانی تبدیل شو

 است. { د افغانستان بانک}بادله تمنبع نرخ 

( چهارده روز قبل از تاریخ 14) :تاریخ تبادله اسعار

 آفر گشایی

 36.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ترجیحات داخلی 

 تطبیق می گردد. 

 37.5ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 میگردد. اجرا {اقالم:} ارزیابی برای

 اقالم یا قلم قیمت گیرد، می صورت بخش هر برای ارزیابی

 های قیمت اوسط از است، نشده ارائه قیمت آن برای که

 یرسا یدر آفرها قلم یا اقالم همان برای شده ارائه

گردد. در  یآفر داوطلب م یمتداوطلبان محاسبه و شامل ق

 طبق وی آفر باشد، نگردیده ارائه دیگری آفر صورتیکه

  .گردد می رد قانون پنجم و بیست ماده حکم

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت 

( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز 10ارائه نشده است، از )

   .نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد.

 37.3ماده 

دستورالعمل 

برای 

 راتمعیا ) 3قسمت  درات ذیل که معیاربه اساس تعدیالت 

 صورت می گیرد: رفته،تذکر  (ارزیابی و اهلیت

 نخیر: سلیمیانحراف درجدول ت -1
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 نخیر :انحراف درجدول پرداخت -2 داوطلبان

، ی الزامی، پرزه جات اضافهتعویض اجزای عمدف مصار -3

 نخیر: و خدمات

 خدمات بعد ازفروش تجهیزات موجودیت پرزه جات و -4

 نخیر ر جمهوری اسالمی افغانستانفر دارایه شده آ

عمر  درجریانپیشبینی شده عملیاتی و مراقبت  مصارف -5

 نهتجهیزات استفاده 

 نخیرشده؛ و مولدیت ارائه ی کارآی -6

 14.2ماده

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

قیمت جداگانه ارائه  قلمباید برای هر داوطلبان 

 نمایند. 

 اعطای قراردادو.  

 42.1ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

عبارت  فی قلم که زیاد می گردد مقدارفیصدی  حد اکثر

 )بیست و پنج فیصد( است از 

عبارت است  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفیصدی 

 )بیست و پنج فیصد( از 

 47.2ماده 

دستورالعمل 

برای 

 داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: شکایات 

معینیت شاروالی های اداره  -برنامه تدارکاتآمریت 

 ارگانهای محلی مستقل

 ناحیه چهارم، شهر کابل. -شهر نوآدرس: 

 آمریت منزل دوم– تعمیر سه منزلهشماره اطاق:  -منزل

 برنامه تدارکات

 افغانستان –شهرکابل  – ناحیه چهارمشهر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم

 فهرست عناوین 
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 دستورالعمل برای داوطلبان( 36 هماد 1ترجیح داخلی )بند  .1

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37  هماد 3بند  4)جزء  اضافی اتمعیار .2

 (دستورالعمل برای داوطلبان 37 هماد 5)بند  چندگانهقرارداد های  .3

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39 هماد 2)بند  بعدیارزیابی  شرایط .4

 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 36 هماد 1 )بند ترجیح داخلی .1

اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می 

 و درجه بندی آفر ها طور ذیل صورت می گیرد:ترجیح داخلی  نماید. تطبیق 

 گروب بندی آفر ها: -1

جمهوری اسالمی :  آفر هائیکه اجناس ساخت  )الف( گروپآفر های  (1

نموده اند، شامل این گروپ گردیده و قیمت ارائه  را  افغانستان

می  قیمت مجموعی آفر کاسته( فیصد 25آن آفر ها به اندازه )

 . شوند

آفر های گروپ )ب(: آفر های ارائه شده توسط شرکت های داخلی  (2

و شرکت های مقیم در افغانستان شامل این گروپ گردیده و قیمت 

آفر کاسته می ( فیصد قیمت مجموعی 15آن آفر ها به اندازه )

 شوند. 

آفر های گروپ )ج(: آفر های که شریک افغانی یا قراردادی  (3

افغانی دارند شامل این گروپ گردیده و قیمت آن به اندازه 

 ( فیصد قیمت آفر کاسته می شود. 10)

 مقایسه آفر ها -2

، قیم آفر های مستفید با نظر داشت میزان ترجیح داخلیاداره  (1

شونده را به میزان فیصدی ترجیح داخلی نسبت به قیم اصلی 

آفرکاسته و این قیمت را در مقایسه با سایر آفر ها مندنظر 

 می گیرد. 

  اضافیرات معیا .2

ارزیابی و روش  قابل مالحظه در مشخص اضافی دیگر هرگونه معیار}

 طور داوطلبی معلومات هصفح 36 ماده 3بند  4ارزیابی باید درجزء 
 {درج گردد مفصل

 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37 ماده 5)بند چندگانهقرارداد های .  3 

آفرهای دارای ترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره

آفر( و با  ارائه نموده )یک قرارداد برای هر نازلترین قیمت را

اعطا می ، را بر آورده نماید 4 هفقرمندرج ارزیابی بعدی  رهایمعیا

 نماید.

 :مکلف است اداره

فی قلم طوریکه  کمیتو  بخشفیصدی اقالم فی  یکهئو قراردادها بخش هاصرف  -1

شده است ارزیابی دستورالعمل برای داوطلبان مشخص  14ه ماد 7دربند 

 نماید.

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشنازلترین قیمت برای هردارای ارزیابی شده  آفر (1)

آفر  آن طوریکه در یو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)

 داوطلب پیشنهاد شده است.
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 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 هماد 2)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  4

  38ه ماد 1دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از

را طبق  ارزیابی بعدی آفر می توانداداره  داوطلبان،دستورالعمل برای 

شده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با 39ه ماد

شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی  شرایطیکهراه اندازی کند. 

 اهلیت داوطلب استفاده شوند:

 که رسانند اثبات به اسناد شواهد ارائه به دیبا داوطلب  -1

 و ونیلیم کی (,0000041,) مبلغ اقل حد یمال ییتوانا یدارا

 .باشد یافغان هزار چهارصد

   هر گاه صورت حساب بانکی که منحیث سرمایه نقدی شرکت

ارائه میشود باید بیالنس کافی را مطابق شرطنامه داشته 

باشد، تاریخ صدور صورت حساب بانکی باید در یکی از 

روز ها در خالل تاریخ اعالن دعوت به داوطلبی الی تاریخ 

 آفرگشائی باشد 

  (  هر گاه اعتبار نامهLine of Credit  ) از یک بانک منحیث

انک متذکره واضیحآ سرمایه نقدی شرکت ارائه میگردد، ب

که در اسناد داوطلبی خواسته شده را  حد اقل مبلغی 

اعتبار نامه مشروط به هیچ بدون قید و شرط تعهد نماید، 

 Line ofصورت قابل قبول نیست . داوطلب باید از اعتبار نامه )

credit .رسمی صادره دافغانستان بانک استفاده نماید ) 

نوت : صورت حساب بانکی باید بنام شرکت مطابق جواز باشد ، هر نوع 

صورت حساب بانکی و یا تسهیالت اعتباری بنام رئیس و یا معاون شرکت 

 . قابل اعتبار نیست

الزم  دیعوا ایاقل حجم معامالت و  حد داوطلب: یکیتخن تیتجربه و ظرف -2

 ونیلیم هشت 8,300,000 ریاخ از پنج سال سال دوداوطلب برنده در  یبرا

  یافغان هزار صد سه و

 

 حد یاصل یقرارداد ثیمنح تجربه :یداوطلب نیا در: مشابه تجربه -3

 در( لیت) مشابه اندازه و تیماه ای یرمشورتیغ خدمات قرارداد کی اقل

  یو پنج صد هزار افغان ونیلیچهار م 4,500,000 .ریاخ سال ده مدت خالل
 

منحیث یکی از شرایط اهلیت  دورهداشتن سند تصفیه حساب مالیات آخرین  -4

در ارزیابی در نظر گرفته میشود. هیئت آفر گشایی از موجودیت و عدم 

موجودیت سند تصفیه آخرین دوره مالیاتی در روز آفر گشایی حصول 

 اطمینان می نماید.

طرزالعمل تدارکات " اسناد قرار داد یا پروژه مطابق حکم هفدهم  - 1نوت 

و بعد از آن تکمیل می گردد و یک دوره مالیاتی  1395ای که در سال مالی 

بر آن سپری شده باشد، در صورت می تواند، منحیث تجربه کاری مشابه و 

قرار داد های اجراء شده محسوب گردد که در اظهار نامه مالیاتی درج و 

 وطه آن صورت گرفته باشد.تصفیه مالیاتی مرب

در صورت عدم درج در اظهارنامه مالیاتی و تصفیه مالیاتی مربوطه اسناد 

قرار داد و یا پروژه ارائه شده منحیث تجربه کاری مشابه و یا قرار 

داد اجراء شده داوطلب محاسبه نمی گردد، و هیئت ارزیابی نمی تواند 

برای پروسه تدارکاتی تحت  تقاضای مبنی بر تکمیل پروسه مالیاتی آن را

 ارزیابی از داوطلب مطالبه نماید.
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شته ، علومات در مورد تجربه گذداوطلبان مکلف اند تا م – 2نوت 

قراردادهای اجرا شده سرمایه و سایر معلومات الزم را درج فورم معلومات 

 .اهلیت داوطلبان نمایند
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   03فورمه اجناس/

 در بیرون از جمهوری جدول قیمت برای اجناس وارداتی که                    04فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند

ازجمهوری بیرون  که در ای وارد شده قبالً  جدول قیمت برای اجناس 05اجناس/فورمه 

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند

اسالمی افغانستان  جدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری               06اجناس/فورمه              

 شده اندساخته 

 ضمنی خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  10اجناس/فورمه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 
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 IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07-2021 داوطلبی:شماره 

                                                                 :تاریخ

 .................................................... حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 داوطلب:  قانونینام   1.1

 شریک شرکت مشترک:  هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   1.2

 

 

یا راجستر  ( راجستر شده اند وJVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

  می گردند:

 سال راجستر داوطلب:   1.4

  :قانونی داوطلب در کشور راجستر شدهآدرس   1.5 

1.6  
 داوطلب باصالحیت ه مورد نمایند معلومات در

 : نام

 آدرس: 

 شماره تلیفون/فکس: 

 ایمیل آدرس: 

 

 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

 :  (TIN) داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   1.7
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ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط  کاپی های اصلی اسناد  1.8

 را نشانی نمائید:

  این فورمه در  1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء

  برای داوطلبان؛ دستورالعمل  4ه ماد 2بند  و 1بند  مطابقت به

 سند تمایل به ایجاد شرکت و یا شرکت های مشترک ،  درصورت

  4ه ماد 1مطابقت با بند  درموافقتنامه شرکت های مشترک 
 ؛دستورالعمل برای داوطلبان

  نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی درصورتیکه

انون تجارت و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با ق

 باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 

 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

 اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.1

 : سال اخیر ده داوطلب در

 نام قرار داد

 

تمویل مرجع 

ش کننده )فرمای

 دهده(

 

مبلغ قرار 

 داد

 

 سال تکمیلی

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

 سال اخیر:  5 داوطلب در دو سالحجم معامالت   2.2

  :دارایی های نقدی در دسترس  2.3

اسعار  مبلغ تاریخ

 )دالر/افغانی(

 بانک

    

    

 

 

 

 

 

 

 اکمال عمده اجناس مشابه در جریان پنج سال گذشته:   2.4
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 داوطلب.  معلومات مالی 3

های  ضرر یا راپور و مفاد حساب بیالنس شیت یاهای مالی یا  راپور  3.1

 ا ترکیبی یمربوط همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی یاتفتیش 

لست }. دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت که  اینها از

 {داده کاپی های آن را ضمیمه کنید مندرجات ذیل را ترتیب

بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن  معلومات  3.2

 تماس گرفته می تواند:

 نام: 

 آدرس: 

 فکس: /شماره های تلیفون 

 ایمیل آدرس: 
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 کمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم

 02اجناس/ هفورم

 IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07-2021 داوطلبی:شماره 

  :تاریخ

  حاتصف
 

 عمومی شرکت های مشترک.  معلومات 1

 نام قانونی داوطلب:   1.1 

 مشترک:  داوطلب یکانام شر  1.2

 مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر  1.3

  مشترک: داوطلب یاکشرهر سال راجستر   1.4

کشوریکه راجستر شده  مشترک در داوطلب یاکشر هرآدرس قانونی   1.5

 است: 

1.6  
 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند

 نام: 

 آدرس: 

 فکس:  شماره های تلیفون و

 ایمیل آدرس: 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :

بکس های اسناد اصلی }میباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   1.7

 {یدئضمیمه شده را چک نما

 فوق، درمطابقت با  1.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه

دستوراالعمل برای   4ماده  2و  1بند های پاراگراف های 

 . داوطلبان

 استقاللیت اوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی دصورتیکه  در

مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با 

 قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم

 .03اجناس/ه فورم

شماره 

 داوطلبی:
IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07-2021 

 صفحات                                                        :تاریخ
 

 به معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی  به:
 

 ه:اینک یمئامضا نموده ایم، اظهارمینمااین فورمه  زیر مایان که در

شمول هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .1

ضمیمه 

 .......................................................شماره:

 نداریم؛

مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  در می نمائیم کهما پیشنهاد  .2

 125528 هیو ته یداریخر ضمنی ناس و خدماتنیازمندیهای اججدول مندرج 

 را  ییاشتغالزا برنامه تایوال 11 یها جنراتور یبرا زلید لیت تریل

 م؛ئیاکمال مینما

 ذیل ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در قیمت مجموعی آفر .3

               عبارت است

............................................................از:}

 {؛.........................................

قبول شود، تخفیفات ذیل قابل  ما درصورتیکه آفر: پیشنهاد شده تخفیفات .4

 :اجرا خواهد بود

قیمت مجموعی تخفیفات به  (1)

...............................................حروف:...........

..... 

قیمت مجموعی تخفیفات به  (2)

....................................ارقام:.....................

........... 

رالعمل برای دستو  20ماده  1 برای میعاد مشخص در بند ما فرآ .5

 2 مطابقت با بند در هاجل تسلیمی آفراز تاریخ  ضرب اال سر ،داوطلبان

زمان قبل  هر داشته و در اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده 

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

 را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

مومی شرایط ع 18 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان 44ه مطابقت با ماد

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادقرارد

 از بخش گان برای هره فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمول ما .7

 می باشیم. کشورهای واجد شرایط دارای تابعیت قرارداد،
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تضاد نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8

 منافع نداریم؛

، تحت تهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9

 4 هماد 3مطابقت با بند  ، درافغانستانجمهوری اسالمی  قوانین
 جمهوری اسالمی افغانستان غیردولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان

 ؛نشده ایم شناختهواجد شرایط 

 قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .10

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شده
 

 _____________________________________  وظیفه: ______________________________ نام:
 

_____________________________________ امضا:

 _______________________________:تاریخ
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 گردیده استجمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد  بیرون جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 05اجناس/ هفورم

    :تاریخIDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07-2021                       :داوطلبی  شماره           

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

ه
ر
ا
م
ش

 

س
ا
ن
ج
ا
 
ح
ی
ض
و
ت

 

ر
و
ش
ک

 
ی
ل
ص
ا

 

د
ا
د
ع
ت

 

د
ح
ا
و

 

قیمت فی 

واحد به 

شمول 

مکلفیت 

های 

گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

پرداخت 

 شده،

مکلفیت 

های 

گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

پرداخت 

 شده

قیمت فی 

واحد 

خالص 

فیت مکل

های 

گمرکی و 

 مالیات
 

قیمت فی 

 خالص قلم

مکلفیت های 

گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

پرداخت 

 شده،

(4X  8) 

 مصارف

انتقاالت 

زمینی و 

سایرخدمات 

الزم جهت 

رسانیدن 

اجناس به 

 مقصد نهایی

بر مالیات 

 و فروش

سایر 

مالیات 

پرداخت شده 

یا قابل 

پرداخت فی 

 قلم در

صورتیکه 

قرارداد 

 .گردداعطا 

قیمت 

 مجموعی فی

 قلم ردیف

( 9 + 10) 

 

1
 

تیل دیزل 

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

والیت 

 راننگره

 

 تریل 16848

       

2
 

زل تیل دی

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

والیت 

 کندهار

 

 تریل 11210

       

3
 

تیل دیزل 

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

 هراتوالیت 

 

 تریل 16224
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4
 

تیل دیزل 

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

 کندزوالیت 

 

 تریل 4100

       
5

 

تیل دیزل 

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

والیت 

 فاریاب

 
 تریل 9828

       

6
 

تیل دیزل 

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

 غوروالیت 

 

 تریل 7000

       

7
 

تیل دیزل 

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

 تخاروالیت 

 

 تریل 6000

       

8
 

زل تیل دی

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

 لغمانوالیت 

 

 تریل 11520

       

9
 

زل تیل دی

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

 بغالنوالیت 

 

 تریل 10800
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1
0

 
یزل تیل د

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

 خوستوالیت 

 

 تریل 12030

       
1
1

 

یزل تیل د

با کیفیت 

عالی برای 

جنراتور 

 کنروالیت 

 
 تریل 19968

       

قیمت  مشخص و مودل صرف به منظور تشریح بیشتر ذکر گردیده است.ذکر نام 

 مجموعی
 

 ________________________    امضائی داوطلب: _______________    تاریخ: ____________نام داوطلب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از فروش  /ضمنیدمات خ لتکمیبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار

 07اجناس/ هفورم
 ستین قیتطب قابل

    :تاریخ               IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07-2021 داوطلبی شماره                             

1 2 3 4 5 6 7 
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شمار

ه 

خدما

 ت 

به استثنای توضیح خدمات )

انتقاالت زمینی و 

جمهوری  در سایرخدمات الزم

جهت اسالمی افغانستان 

مقصد  رسانیدن اجناس در

 (آنهانهایی 

کشور 

 منبع
تاریخ 

 تحویلی در

مقصد 

 نهایی 

کمیت و واحد 

 فزیکی
قیمت فی 

 واحد
قیمت مجموعی فی 

 خدمت

یا  X 6 5)ستون  

 تخمینًا(

1       

2     

 

 

  قیمت مجموعی آفر 

 
 :تاریخ                                                    :امضای داوطلب                              :نام داوطلب 
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 08اجناس/ه فورم

 IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07-2021 :داوطلبی شماره

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

 {درج گرددتعداد مجموعی صفحات صفحه ه شمار} حاتصف
 

 آفر باید توسط یک بانک راجسترتضمین ضمانت بانکی برای  هاین فورم}

 {صادر گردد مندرجمطابقت با رهنمودهای  شده در

 {درج گرددبانک  نام}ما: 

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل }ذینفع: 

 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 

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

شماره  تدارکاتاعالن تحت  {درج گردد نام قرارداد}خود برای اجرای  آفر

 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتاعالن  هشمار}

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

 ارائه گردد. 

صورت به بدینوسیله  {درج گرددنام بانک }، ما براساس درخواست داوطلب

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

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

 مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:که داوطلب 

 تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (1)

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

 های ارائه شده در آفر

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه  (3)

 پیشنهاد از طرف داوطلب برنده

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

 طرف داوطلب برنده

 مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 چهل و نهم این قانون

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

 یامضا تضمین آفر درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبان طبققرارداد 
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امضای قرارداد با ( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

 رروز بعد از ختم میعاد اعتبار آف 28( 2) ؛ یاداوطلب برنده

درج  تاریخ ختم آفر} به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر

 {گردد

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

 دریافت شده باشد. اد فوقمیع از لقب

 

 اطاق تجارت بین المللی 785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 میباشد.

 

امضا: 

................................................................

    ...................... 

 

مهر: 

................................................................

.................... 
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  نیازمندیها  جدول  - پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دی  و جدول تحویللست اجناس  .1

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .4

 و معاینات آزمایشات .5

 

 {نیازمندیهاجدول  رتیبیادداشت ها برای ت}

حد اقل گردیده و  شامل شرطنامهاداره باید توسط   نیازمندیهاجدول 

 و جدول تحویل باشد.ات ضمنی خدم، توضیح اجناس حاوی

معلومات کافی جهت کمک به  فراهم نمودن ل نیازمندیهاجدوهدف از 

به خصوص جدول  قیقد وموثر به صورت  شان یها داوطلبان برای تهیه آفر

در صورت عالوه برآن، درج گردیده است، می باشد.  4قسمت  در کهقیمت 

 جدول قیمتو جدول نیازمندیها انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، از 

، دستورالعمل برای داوطلبان  42ه مطابقت با ماد درمنحیث اساس 

 استفاده میگردد. 

 مشخص شود:وارد ذیل نظرداشت م با دربدقت یا میعاد تحویل باید  تاریخ

 در دستورالعمل برای داوطلبان مفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در .1

 داللت به (Incoterms2010) بین المللی شرایط تجارت مطابقت با احکام

اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مصارف یا اجناس در مبدَا،  ی)تحویل

تحویلی  )الی کشتی ، انتقال رایگانمقصد، پرداخت بیمه و محموله

داده شود؛  تحویل هااجناس به انتقال دهنده زمانی صورت میگیرد که 

 و

)امضای  تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت های تحویلی اداره  از   .2

 لیتر آف کریدت(تائید  یا گشایش ،قرارداد
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 تحویلی لست اجناس و جدول  -3

شما

 هر
 کمیت اجناس توضیح

واحد 

 فزیکی

نهایی محل 

ه صفح مندرج

 معلومات

 داوطلبی

 طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

((Inco terms 

تاریخ آغاز 

تحویلی 

 اجناس

تاریخ ختم 

تحویلی 

 اجناس

 

تحویلی  تاریخ

 ه توسط پیشنهاد شد

 داوطلب 

1 

 هیو ته یداریخر

 یبرا زلید لیت

 یجنراتور ها

 تایوال11دفاتر 

 برنامه

  یاشتغالزائ

 لیتر  125528

دفاتر شهر 

جالل  یها

آباد، 

کندهار، 

هرات، مزار 

کندز،  فیشر

 منه،یم

چغچران، 

تالقان، 

مهترالم، 

خوست  ،یپلخمر

 و اسد آباد.

از تاریخ 

مضای ا

 قرارداد

ماه  12مدت 

از تاریخ 

مضای ا

 قرارداد
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 ستین قیتطب قابل آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات 

شمار

 ه 
 خدمات توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل اجرا 

 (باشد

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی 

 تکمیل خدمات

1      
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 معاینات و آزمایشات                           

 : می گردندذیل اجرا  معایناتآزمایشات و                            

 والیات برنامه  11 تیل دیزل برای جنراتور های و تهیه خریداریت جدول مشخصا

 

Item 
# 

Item and Technical 
Specifications 

Province 
Center 

Unit Qty Per Year 

نمبرجن

 س
 مقدار ساالنه واحـــد مرکز والیت مشخصات تخنیکی

1 

تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 والیت ننگرهار

 لیتر ننگرهار
16848 

2 

تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 کندهاروالیت 

 لیتر کندهار
11210 

3 
تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 هراتوالیت 

 لیتر هرات
16224 

4 
تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 کندزوالیت 

 لیتر کندز
4100 

5 

تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 فاریابوالیت 

 لیتر فاریاب
9828 

6 

تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 غوروالیت 

 لیتر غور
7000 

7 

تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 تخاروالیت 

 لیتر تخار
6000 

8 
تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 لغمانوالیت 

 لیتر لغمان
11520 

9 
تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 بغالنوالیت 

 لیتر بغالن
10800 

10 
تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 خوستوالیت 

 لیتر خوست
12030 

11 
تیل دیزل با کیفیت 

عالی برای جنراتور 

 کنروالیت 

 لیتر کنر
19968 

  Total      125,528 
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حل تسلیمی )معینیت شاروالی تمامی معاینات بعد از تسلیمی جنس در م .2

 ( اجرا خواهد شد. 

د مذکور همزمان مستر  جنس مطابق مشخصات نباشد، هیئت معاینهجنس در صورت که 

در  آن روز تعویض و تحویل نماید، در غیر پنجو قرار دادی مکلف است در مدت 

تاخیر شرایط خاص قرار داد تابع جریمه  27.1مقابل هر روز تاخیر مطابق ماده 

 میباشد.
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 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 -1ماده 

 تعریفات

 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

و  کتبی میان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2

شمول شامل اسناد قرارداد به است که  هادار

 میباشد. آناسناد مربوط  و ضمایم، ملحقات

نامه تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد:  -3

 قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشد. 

قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال  -4

قرارداد مشخص  هموافقتنام در است کهکننده 

بق مندرجات قرارداد گردیده و می تواند مطا

 و یا تعدیل گردد. تنقیص، تزئید 

 روز تقویمیروز:  -5

اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت : تکمیل -6

مطابقت با شرایط  دراکمال کننده توسط موجودیت( 

 قرارداد. مندرج

ر موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سای اجناس: -7

این اکمال کننده آن را تحت شرایط اشیای که 

 نماید.می تهیه  ادارهبرای قرارداد 

ضمنی مربوط که اجناس و خدمات  نهادیستاداره:  -8

 تدارک می نماید. شرایط خاص قراردادرا مطابق 

متمم اجناس تحت این قرارداد خدمات  خدمات ضمنی: -9

حفظ و مراقبت  بیمه، نصب، آموزش ومانند 

مکلفیت های اکمال کننده تحت  سایر وابتدائی 

 این قرارداد میباشد.

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق  -10

باالی قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت 

 ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

حقیقی و یا حکمی است که  قراردادی فرعی: شخص -11

یا  تحت این تدارکاتاجناس  از یقسمتاکمال 

ضمنی آن را با در نظر داشت خدمات از  بخش جرایا

 احکام قانون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.

حقیقی یا حکمی است که طبق کننده: شخص  اکمال -12

احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با وی عقد 

 قراداد گردیده باشد.

شرایط  درمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -13

 .گرددمشخص می  خاص قرارداد

 

اسناد  -2ماده 

 قرارداد
 

 ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1

مبین اسناد قرارداد می باشد، الزم  و متمممرتبط، 

و ترتیب تقدم آن ها در و ملزوم یکدیگر بوده 

موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث یک کل 

 اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

تقلب  -3ماده 

 فساد و 
، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1

ی در مراحل داوطلبی اداجبار و اغفال توسط قرارد
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میتواند با یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، 

روز  )14اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت )

قرارداد  قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ

 شرایط عمومی قرارداد  35ماده  1در روشنی بند 

 شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده 

 قابل تطبیق می باشد. 

در این ماده معانی ذیل را افاده اصطالحات آتی    -1

 :می نمایند

یا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد (1)

مستقیم صورت مستقیم یا غیر هب نهادپیش

 کارکردغیرمناسب  هرچیز با ارزشیکه به صورت

)کارمندان تدارکات یا  های جانب دیگر

 ؛را تحت تاثیر قرار دهدمدیریت قرارداد( 

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول : تقلب (2)

کتمان حقایق که عمدًا و یا سهوًا به منظور 

اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد 

جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا 

 ت ها صورت گیرد؛اجتناب از اجرای مکلفی

ر دو یا بیشت: عبارت از سازش میان تبانی (3)

کارمندان داوطلبان و یا میان داوطلبان و 

صد ابدست آوردن مقاداره که به منظور 

قراردادن  نامناسب به شمول تحت تاثیر

 سائرین طرح گردیده باشد؛ اعمال نادرست

رسانیدن به تهدید و یا ضرر  :اجبار (4)

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا 

سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر 

قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا 

 غیر مستقیم؛ 

اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر ایجاد  (5)

یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه 

 تدارکات. 

اکمال کننده مرتکب هر گاه کارمند اداره و یا  3.2

این ماده گردد،  1اعمال فساد و تقلب مندرج  بند 

مطابق احکام قانون مجازات گردیده و مکلف به 

 پرداخت جبران خسازه نیز می گردد.  

 معانی -4ماده 
در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده  4.1

 می نماید.   

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1

مشخص  شرایط خاص قراردادوجایب طرفین در آن در 

می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد 

 در تناقض نباشد؛

این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین در  -2

المللی صادره اتاق تجارت بین المللی پاریس که 

استفاده ، مشخص می گردد شرایط خاص قرارداددر 

 صورت می گیرد.  

 تمامیت توافق  4.3
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این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده 

بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 

میان جانبین ملغی می مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 گردد.

 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد 

که مطابق احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و 

 مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

مهلت تخفیف،   این بند، هیچگونه 2با رعایت جز  -1

دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت ها 

توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را 

مجاز متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید 

نقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن نبوده 

را مجاز نمی تداوم نقض قرارداد  از جانبین، یکی

  سازد. 

یا الحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، ص -2

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ  هجبران خسار

داشته و توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده 

استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و اندازه 

 استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه

، این امر شودتطبیق دانسته  قابل غیرملغی یا یا 

شرایط احکام و منجر به الغا و عدم تطبیق سایر 

 قرارداد نمیگردد. 

 زبان -5ماده 
اسناد سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

مربوط آن به یکی از زبان های ملی ترتیب میگردد. 

در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان 

ه، ترتیب مشخص گردیدشرایط خاص قرارداد  که در

میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد 

یب گردیده باشد، باشد و به سایر زبان ها ترت

آن نیز ضم قرارداد میگردد، که ترجمه تصدیق شده 

در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط 

 میگردد. 

اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل  5.2

 ضرر ناشی از عدم صحت آن می باشد. 

شرکت  -6ماده 

 های مشترک
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا هرگاه  6.1

انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت مشترک در قبال 

ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از 

شرکا منحیث رهبر دارنده صالحیت نمایندگی می باشد. 

ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن 

 وده نمی تواند. بدون موافقت قبلی اداره تغییر نم

واجد  -7ماده 

 بودن شرایط
اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

 کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت 
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اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در 

صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت 

باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت 

 د، اتباع همان کشور محسوب میگردند. نماین

س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

اصطالح منشا از کشور واجد شرایط را داشته باشند. 

منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن 

ا در نتیجه استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و ی

سایر مراحل صنعتی ماهیت ساخت، پروسس و یا طی 

  اولیه آن تغییر نموده باشد. 

 -8ماده 
 یه ها اطالع

هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد  8.1

بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از 

تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دریافت 

 آن می باشد.  

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن  8.2

معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی و 

تاریخ اعتبار همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل 

 اعتبار خواهد بود. 

قانون  -9ماده 

 نافذ
قوانین جمهوری اسالمی این قرارداد تابع  9.1

بوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین  افغانستان

 صورت میگیرد.  جمهوری اسالمی افغانستان

حل  -10ماده 

 منازعات 
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش  10.1

را برای حل منازعات و اختالفات ناشی از این 

کرات غیر رسمی بخرچ اقرارداد با استفاده از مذ

 دهند.  

حل منازعه یا  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  10.2

، به نتیجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسطاختالفات 

شرایط خاص موضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج 

 ارجاع میگردد.  قرارداد

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد  -1

ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری موافقه 

 ؛ ونمایند

پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده تمام  اداره -2

 را پرداخت می نماید. 

تفتیش  -11ماده 

و بررسی ها 

 توسط حکومت

مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات  اکمال کننده 11.1

و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط 

این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت 

اکمال کننده توجه داشته باشد که عمل بدهد. 

از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی  یجلوگیر

 مطابق ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع

 تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد. 

 حدود -12ماده 

 تاکماال
 جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

48 
 

 می شود. مشخص  نیازمندیها

 تحویل -13ماده 

 مربوط و اسناد
جدول اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

 1با رعایت بند جدول نیازمندیها مندرج  اکمال

صورت میگیرد.   قرارداد شرایط عمومی  33ماده 

جزئیات انتقال و سایر اسناد که توسط اکمال کننده 

 شرایط خاص قراردادباید تسلیم داده شوند، در 

 مشخص میگردد. 

 -14ماده 

لیت های وومس

 اکمال کننده

 درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 14.1

جدول و  قرارداد شرایط عمومی 12ماده  مطابقت با

شرایط عمومی  13در مطابقت به ماده تحویل و تکمیل 

 اکمال می نماید.  قرارداد

قیمت  -15ماده 

 قرارداد
و خدمات ضمنی اکمال شده، به  پرداخت ها به اجناس 15.1

کننده صورت میگیرد. هر نوع  اساس قیمت آفر اکمال

از این  شرایط عمومی قراردادتعدیل قیمت مجاز در 

  امر مستثنی است. 

شرایط  -16ماده 

 پرداخت
پرداخت درصورتیکه پیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1

صورت  شرایط خاص قراردادطبق ، (قابل اجرا باشد

 میگیرد. 

درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی اکمال کننده  16.2

توام با انوایس که نشان دهنده اجناس و خدمات 

ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد 

  باشد، به اداره ارائه می نماید. 

( روز بعد 30به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، 

صورت میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم 

 قانون تدارکات تطبیق می گردد.  

افغانی صورت  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4

صفحه میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. ت داوطلبی معلوما

در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده  16.5

تانه مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکدر مدت 

مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل 

 پرداخت می باشد. 

 -17ماده 

مالیات و 

مکلفیت های 

 گمرکی

جمهوری اسالمی  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1

افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول 

مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و 

سایر انواع مالیات که در خارج از جمهوری اسالمی 

افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال 

 کننده می باشد. 

داخل جمهوری اسالمی  درصورتیکه اجناس در  17.2

پرداخت مسؤلیت کلی  شده باشد،افغانستان ساخته 

عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تمام مالیات، 

تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می 
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 باشد. 

اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن  17.3

ا معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها یاز هرگونه 

کشورفرمایش  در )در صورت موجودیت( امتیازات

 ، استفاده نماید. دهنده

تضمین  -18ماده 

 اجرا
تذکر شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

روز بعد از در  10رفته، اکمال کننده باید در مدت 

یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  

  تهیه نماید.  ،شرایط خاص قراردادمشخص شده در 

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط  18.2

اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد می 

 باشد. 

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا تضمین اجرا  18.3

سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده 

یا سایر اشکالی مورد قبول شرایط خاص قرارداد 

 اداره، ارائه گردد.  

( روز بعد از تکمیل 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4

تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های 

مگراینکه ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، 

 مشخص شده باشد. دیگر طورشرایط خاص قرارداد  در

حق  -19ماده 

 و نشر چاپ
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که  19.1

در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده به 

اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و 

یا در صورتیکه توسط اکمال کننده و یا به اداره 

توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای 

 شخص ثالث محفوظ می باشد. 

 -20ه ماد

 معلومات محرم
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و  20.1

یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم 

توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم 

گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا 

نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در 

یا ختم قرارداد فراهم  جریان و یا بعد از فسخ

گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده 

می تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از 

اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد 

که برای انجام وظایف وی تحت این قرارداد نیاز 

باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد 

ادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت قرارد

 اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  20با ماده 

ارقام و یا سایر نباید همچو اسناد، اداره  20.2

 دریافت شده از اکمال کننده را به هر معلومات 

منظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، 

کننده ، اکمال ترتیب. به همین نمایداستفاده 

ر معلومات ارقام و یا سای اسناد، نباید همچو

از اجرای  غیر مقاصدرا به  اداره دریافت شده از



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

50 
 

 .نمایداین قرارداد، استفاده 

این ماده باالی  2و  1های مندرج  بند مکلفیت  20.3

 معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد:

و دولت با سایر  اکمال کننده آن معلومات که  -1

نهاد های تمویل کننده این قرارداد شریک می 

 سازند؛

یا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل  -2

 دسترس عامه گردد؛

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که  -3

از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت طرف علنی 

 کننده بوده است ؛ یا 

اختیار طرف قرارداد معلومات که بطور قانونی در  -4

از جانب طرف سوم که مکلف به رعایت محرمیت نمی 

 باشد، قرار گرفته باشد.

رابطه به  نباید هرگونه تعهد دراین ماده احکام  20.4

جانبین را قبل  حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از

ارتباط به اکمال کل قرارداد  از تاریخ قرارداد در

 د.یا بخش متعلق به آن تعدیل نمای

این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز  احکام 20.5

  قابل تطبیق می باشد. 

عقد  -21ماده 

 قرارداد فرعی
اعطای  مورد در تباً که باید اداره را اکمال کنند 21.1

صورتیکه قبالً  تحت این قرارداد، در فرعی هایقرارداد

. باشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  آفر داوطلب  در

واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی 

ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای 

قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های 

 اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

شرایط   7و  3 موادهای فرعی باید احکام  قرارداد 21.2

 رعایت نمایند.را  عمومی قرارداد

فیصد حجم  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته 

فیصد قیمت  20باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

این عمل نقض قانون اصلی قرارداد اعطا شده باشد 

تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در 

قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ 

و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و 

 محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

 -22ماده 

 مشخصات و

 معیارها

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

قابل اکمال تحت این قرارداد اجناس و خدمات  -1

 مندرجباید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های 

 .مطابقت داشته باشند نیازمندیهاجدول  5قسمت 

نشده  قابل اجرا ذکرستندرد صورتیکه کدام  در

 باالترستندردهای رایج در کشور منشا و یا باشد، 

 آن قابل اجرا می باشد.  از
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می تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت  اکمال کننده -2

اسناد  مشخصات یا سایردر قبال طراحی، ترسیمات، 

که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و 

در اختیار وی قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم 

 مسوولیت به اداره انکار نماید.

دها و ستندردهایکه از کرارداد در صورتیکه در ق -3

بقت به آنها تطبیق میگردد تذکر مطا قرارداد در

د ها همانی فته باشد، ویرایش و تجدید چنین کر

مشخص گردیده  جدول نیازمندیهاخواهد بود که در 

است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در 

کود ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط 

شرایط عمومی   33اداره و در مطابقت با ماده 

 ابل اجرا می باشد. ق قرارداد

بسته  -23ماده 

 و اسناد بندی
منظور ه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1

جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به 

د. بسته بندی باید نمای مقصد نهایی بسته بندی می

توانایی مقاومت در برابر گرما، سرما، رطوبت و یا 

قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. 

وزن و اندازه بسته بندی باید با در نظرداشت 

فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی 

  تعیین گردد. 

 داخل یا درو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2

با معیارات خاص که در  بیرون بسته ها باید

شرایط قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

و سایر رهنمود های ارائه شده توسط  خاص قرارداد

  اداره مطابقت داشته باشد. 

 بیمه  -24ماده 
که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1

قابل که به آسانی  پولی واحد بابصورت مکمل 

مقابل  در –بوده  از کشور واجد شرایط تبدیل

جریان تولید، انتقال، نگهداری ، تخریب در مفقودی

 شرایط تجارت بین المللیبا و تحویل در مطابقت 

(Incoterms2010)شرایط اجراء یا به طوریکه در  قابل

، مگر بیمه شده باشد ،مشخص شده است خاص قرارداد

طوری دیگر ذکر شده  شرایط خاص قرارداداینکه در 

 باشد. 

 -25ماده 

 انتقال 
شرایط تجارت بین انتقال اجناس در مطابقت با  25.1

اینکه در صورت میگیرد، مگر (Incoterms2010) المللی

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگر شرایط خاص قرارداد

  -26ماده 

آزمایشات و 

 معاینات 

از مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

اجناس و  معاینات  تمام آزمایشات وجانب اداره، 

شرایط خاص  را طوریکه درضمنی مربوط خدمات 

 نجام خواهد داد.درج گردیده، اقرارداد 

 محالت درفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2

در محل  ،قراردادی فرعی ، اکمال کننده مربوط

سایر محالت در داخل  یا وتحویل، مقصد نهایی 

شرایط خاص جمهوری اسالمی اقغانستان که در  

از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با  قرارداد
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این ماده در صورتیکه آزمایش و  3رعایت بند 

معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی 

فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول 

فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات 

ارف از تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مص

 جانب اداره فراهم میگردد. 

 آزمایشات و یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3

را  شرایط عمومی قرارداد  26.2 ماده مندرج معاینات

ف تمام مصاراداره  اینکهخواهد داشت، مشروط بر

 مربوط به همچو حضور را متحمل شود. 

همچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4

ه قبلی که محل و زمان اطالعیاینات باشد، با مع

انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، 

اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و 

یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی 

بر اشتراک اداره و یا نماینده وی در جریان 

 معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

یا  و اکمال کننده هر آزمایش  میتواند از دارها 26.5

نبوده اما بمنظور قرارداد درج  را که درمعاینه 

با مشخصات  تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس

و ستندرد های مندرج این قرارداد  ضروری تخنیکی 

پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف 

یمت قرارداد عالوه انجام معاینات و آزمایشات به ق

گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و 

معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و 

جایب وی تحت این قرارداد را متآثر وانجام سایر 

سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر 

 وجایب متآثره صورت میگیرد. 

شات و آزمایراپور نتایج همچو  اکمال کننده 26.6

 ماید. نمی  ارائه ادارهرا به معاینات 

پرزه جات آن را که در  یاو میتواند اجناس  اداره 26.7

آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت 

به مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف 

است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح یا 

که بمنظور مطابقت تعویض نموده و تغییرات را 

اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون تحمل 

مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده 

آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه 

بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر 

 تکرار می نماید. 

و اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش  26.8

و پرزه جات آن، حضور اداره و یا اجناس معاینه 

نماینده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر 

فراهم سازی ورنتی ها و  این ماده  6 مبنای بند

سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را 

 متآثر نمی سازد. 

ریمه ج -27ماده 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا  27.1
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قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات  تاخیر 

ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر 

قانون تدارکات و حکم مطابق حکم ماده سی و نهم 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های  یکصد و  هشتم 

قدار جریمه قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه م

فیصد قیمت مجموعی  10تاخیر وضع شده بالغ بر 

شرایط   35قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 فسخ میگردد.   عمومی قرارداد

 -28ماده 

 ورانتی
جدید،  اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس 28.1

مودلها میباشد و جدید ترین  مستعمل و از غیر

طرح و مواد را  درسازی ها اینکه آنها تمام به

دیگری  قرارداد طور ، مگراینکه درمی باشند شامل

 گردیده باشد.  تصریح

  22ماده  1بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2

اکمال کننده تضمین مینماید  ،شرایط عمومی قرارداد

اجراآت ،  که اجناس عاری از نواقص ناشی از

فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی از دیزاین، 

مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود 

 در مقصد نهایی، می باشد.  

ماه بعد از تسلیمی و  12ورانتی باید برای مدت  28.3

پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در 

 18تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قرارداد

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیری از 

کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار 

طور  شرایط خاص قراردادمگر اینکه در خواهد داشت. 

 دیگر تذکر رفته باشد.

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده  28.4

را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود مطلع می 

سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع 

 نواقص توسط اکمال کننده را فراهم میسازد.  

در ، اکمال کننده اطالع از نواقصمحض دریافت  به 28.5

ناس ناقص را  اج ،شرایط خاص قرارداد مندرجمدت 

بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می 

 نماید. 

در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص  28.6

 شرایط خاص قرارداددر مدت میعاد معینه مندرج  

نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک 

اکمال کننده  روی دست میگیرد. این اقدامات سایر 

  تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.    حقوق اداره

حق  -29ماده 

 ثبت اختراع
این ماده توسط  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1

اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام 

نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و 

سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و 

توسط اکمال به موجود در معیاد قرارداد جایداد 

 . می پذیردشمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل 

 هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -1
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آنجا واقع  کشوریکه محل آن در اجناس در

 میباشد؛ و

آنجا تولید شده  هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

 اند

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای این 

آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا در 

قرارداد ضمنًا از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و 

استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، تجهیزات و 

تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد 

 اکمال نگردیده باشد نمی گردد. 

در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی  29.2

این ماده، اداره اکمال  1از موارد مندرج بند 

و اکمال با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را کننده 

به طی مراحل دعوی و ادعا به مصرف کننده اقدام 

یا دعوی بمنظور تسویه ادعا خود نموده و مذاکرات 

  را به مصرف خود انجام می دهد.

روز بعد از دریافت  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خویش 

به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت 

اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده 

 دارا می باشد. 

و طی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  29.4

به درخواست اکمال کننده انجام داده، و مذاکره را 

اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می 

 پردازد.   

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض  29.5

حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر 

حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد 

داره را  به شمول موجود در معیاد قرارداد توسط ا

 مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  

ود حد -30ماده 

 لیتوومس
 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثنای 30.1

تحت این قرارداد، مسوولیت کننده  اکمال -1

تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از 

دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، 

اینکه  مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر

این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم 

اجرای منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد 

 را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد ممج -2

و قصور بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد 

بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر 

گیرنده مصارف ترمیم یا تعویض تجهیزات 

کلفیت اکمال کننده برای جبران ناقص یا م

 ه تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  خسار

 یریغت -31ماده 

قوانین و  در

 نافذه مقررات

دیگری ذکر شده  قرارداد طور به استثنای اینکه در 31.1

( 28هشت ) بیست و مدتبعد از در صورتیکه باشد، 

قانون، مقرره،  تاریخ تسلیمی آفر روز قبل از
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 داراینظامنامه که مصوبه، فرمان، متحد المال یا 

جمهوری اسالمی افغانستان باشد،  حیثیت قانونی در

طوریکه  تعدیل گردیده باشد، یا ملغی ،تصویب، نشر

منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد 

در تاریخ تحویلی و قیمت  گردد، تغییرات معادل

ردد. علی الرغم این در وارد میگ قرارداد ،

صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت 

قباًل اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات 

 . معادل قابل اجرا دانسته نمی شود

حاالت  -32ماده 

 غیرمترقبه

(Force Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر  32.1

استرداد تضمین اجرا یا  مترقبه جریمه تآخیر، عدم

فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی 

 باشد. 

( در این Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از کنترول 

اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و 

نباشد. این منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وی 

حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال 

جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب  اداره،

، قرنطینها، بیماری های واگیر، محدودیت های 

 می تواند. بوده  تحریم حمل و نقل

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در  32.3

اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقوع 

آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های 

خویش تا حدی امکان ادامه داده و راه  های بدیل 

نباشد  غیرمترقبهاجرای قرارداد که متآثر از حاالت 

ه اداره هدایت کتبی را جستجو می نماید. مگر اینک

 دیگری را صادر نموده باشد. 

  - 33ماده 

و  دستور تغییر

تعدیالت 

 قرارداد

شرایط   8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

، در هر زمان با صدور اطالعیه، عمومی قرارداد

تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا 

  چند موارد ذیل وارد نماید:

 یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزاینترسیماتدر  -1

تحت این قرارداد صرف برای اداره  صورتیکه اجناس

 تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

باید تهیه  کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4

 .گردد

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا  33.2

افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز برای اجرای 

مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، 

تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر 

دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر 

ال کننده تحت این گونه در خواست تعدیل توسط اکم

روز بعد از تاریخ در یافت دستور  28ماده باید 
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 تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد. 

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد  قیم 33.3

نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، 

موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه 

اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر 

 طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

 هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.4

 صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر می باشد. 

تعدیل  -34ماده 

 میعاد قرارداد 
میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با  هرگاه در 34.1

شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در 

اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در 

گردد،  شرایط عمومی قرارداد  13مطابقت به ماده 

تآخیر  موضوع را فورًا طور کتبی با ذکر مدت محتمل

صورت لزوم تعدیل میعاد و دالیل آن اطالع می دهد. در

قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و 

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمحکم نو

  32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 34.2

، تاخیر توسط  اکمال کننده قراردادشرایط عمومی 

اد، منجر به ددر انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

شرایط   26وضع جریمه تآخیر در مطابقت با ماده 

میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار  عمومی قرارداد

این ماده تعدیل  1قرارداد در مطابقت با بند 

  گردیده باشد.  

ختم و  -35ماده 

 قرارداد فسخ
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با  -1

صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد را 

 تمامًا یا قسمًا فسخ نماید. 

بخش یک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)

مندرج قرارداد یا در  تمد یا تمام اجناس در

عمومی شرایط   34هآن طبق ماد همدت تمدید شد

  ، نگردد. قرارداد

موفق به اجرای سایر  هرگاه اکمال کننده (2)

 ؛ یاوجایب مندرج قرارداد نگردد

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال  (3)

کننده در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد 

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

 1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

، اکمال کننده شرایط عمومی قرارداد 35ماده 

مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل 

در صورت فسخ قسمی قرارداد تدارکات می باشد. 

اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده 

 قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1

اداره در هر زمان در صورت افالس اکمال کننده،  -1

می تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده، 
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قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل 

افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی 

 باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

به اکمال  ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1

فسخ نماید.  قرارداد را قسمًا یا کالً  ،کننده

اطالعیه باید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، 

اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ 

 قرارداد، باشد.  

روز بعد از  28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

مطابق شرایط  ،اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره

قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای 

اداره یکی از موارد ذیل را  اجناس باقیمانده،

 انتخاب می نماید:

 شرایط ور مطابقت با بخش د تحویل و تکمیل هر (1)

 و یاقیم قرارداد؛ 

قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ انصراف از  (2)

 موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس و

بخش  مواد و که قسمًا تکمیل و ضمنیخدمات 

 شده است.که قبالً توسط اکمال کننده تهیه ئیها

 -36ماده 

 واگذاری
اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این  و اداره 36.1

د، نکرده نمیتوان قرارداد را کاًل یا قسمًا واگذار

 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگره موافقاینکه  مگر

منع  -37ماده 

 صادرات
در انجام تمام اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1

رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه 

یت وضع داداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدو

اس و سیستم ها و شده در استفاده از تجهیزات، اجن

که توسط کشور منشا وضع گردد خدمات در افغانستان 

دات مندرج توانائی اکمال کننده در ایفای تعه و

اکمال کننده را از مکلفیت  قرارداد را سلب نماید

 براینکه سازد، مشروطایفای تعهداتش معاف می 

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به 

   منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل خاص قرارداد ذیل شرایط

  استناد می گردد. احکام ذیل به تناقض  درصورتمی نماید. 

شرایط  ه ماد

 عمومی قرارداد
 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

 1بند  8جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 اداره مستقل ارگانهای محلی:  : ادارهنام 

 قرارداد بالمقطعنوع قرارداد: 

 1بند  13جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 جالل یشهرها: از اند عبارت مقصد نهایی/محل  پروژه

 تالقان، چغچران، منه،یم کندز، هرات، کندهار، آباد،

 .آباد اسد و خوست ،یپلخمر مهترالم،

 2بند  1جز 

شرایط  4ماده 

 عمومی قرارداد

بین المللی در شرایط  شرایط تجارتیاصطالحات  نیامع

صورتیکه  درتجارت بین المللی تصریح گردیده است. 

طرفین حقوق و وجایب  شرایط تجارتی ویک اصطالح  معنی

 (Inco terms) المللیشرایط تجارت بین  مانندتحت آن 

{  قابل تطبیق نیست }تصریح نگردیده باشد، توسط 

 تصریح میگردد.

 2بند  2جز 

شرایط  4ماده 

 عمومی قرارداد

  {2010 (Incoterms){ بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

DDP .میباشد 

 5ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

   می باشد.{ دری}زبان قرارداد: 

 8ه ماد1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

می قرارذیل  اداره، آدرس ارسال اطالعیه ها برای

 :باشد

آمریت قرارداد بخش غالم حیدر عمری مسئول قابل توجه: 

 ها 

 سرک کلوله پوشته شهرنو چهارائی انصاری آدرس:

تعمیر چهار منزله، منزل دوم ، اطاق: ه طبقه یا شمار

 برنامه تدارکات آمریت

 شهرکابل -ناحیه چهارمشهر: 

 202214008+0093: دفتر   تلیفون

  g.omari@ccnpp.orgایمیل آدرس: 

 10 هماد 2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 شرایط 10ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 

 ذیل خواهد بود: طور عمومی قرارداد
 

 قرارداد با اکمال کننده خارجی:   -1

نوع  ، هرقراردادشرایط عمومی   10ماده  2بند  1جز 

ناشی از این قرارداد، ادعای مشاجره و یا منازعه، 

الغای آن با استفاده از حکمیت در یا و  فسختخطی، 

mailto:g.omari@ccnpp.org
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جمهوری اسالمی افغانستان و  محل بی طرف )خارج از

حکمیت  قواعد مطابقت با درکشور اکمال کننده( 

UNICITRAL  .صورت میگیرد  

جمهوری اسالمی  قراردادها با اکمال کننده داخلی   -2

 افغانستان:

در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که 

قبل از  موضوعتبعه جمهوری اسالمی افغانستان باشد، 

به مرکز حل منازعات تجارتی  ارجاع به محاکم ذیصالح

و خدمات حل و فصل منازعات افغانستان را جع می گردد 

رکز فراهم در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن م

 میگردد.

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه 

به مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه ذیصالح راجع 

 میگردد. 

 13ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده  انتقال و جزئیات 

مورد نیاز،  اسناد}از: ت اند رگردد عباارائه می

 قابل غیر بارگیری، یک بله یک بل قابل مذاکر مانند

 انتقاالت دریایی، بل انتقاالت هوایی، یادداشت مذاکره

جاده ای،  یادداشت حمل ونقلانتقال توسط خط آهن، 

ورانتی تهیه کننده یا تولید تصدیق بیمه، تصدیق 

کننده، تصدیق معاینه صورت گرفته توسط یک نهاد 

ات انتقال از فابریکه تخصصی  معاینه کننده، و جزئی

  {اکمال کننده

قبل از رسیدن اجناس  ادارهاسناد فوق الذکر توسط 

اکمال کننده  ،دریافت عدم دریافت خواهند شد، درصورت

 ل خواهد بود.ؤلنتیجه مسامقابل هرگونه مصارف با در

 12میباشد و میعاد اکمال قرارداد  DDPشرایط انتقال 

 تقویمی خواهد بود. ماه

 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

دمات اکمال شده و خقیمت قابل تادیه برای اجناس 

 {نمی باشد}ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل

 16ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ت معاینه ئبعد از تائیدی هی هر سه ماهبرای  پرداخت

(  GRNراپور رسید ) فورم کمیت و کیفیت اجناس ،از 

و از طریق آمریت  گردیده ترتیب آمریت اداری توسط

د افغانستان بانک اجراء و  ، وزارت مالیهمالی

 میگردد.

همه رسومات موضوعه دولتی مطابق قانون تدارکات 

  بدوش متعهد است.

 16ماده  5بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

اینکه فرمایش دهنده  پرداخت بعد از میعاد تاخیر

به تعداد }بپردازد  تکتانهباید به اکمال کننده 

 روز خواهد بود. {درج گردد حروفکلمات و

نرخ به ارقام و حروف درج }قابل اجراء  تکتانهنرخ 

 د.خواهد بو{گردد

 قابل اجرا نیست. 
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 18ه ماد 1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ضرورت است.اجراء  تضمین

قیمت  وعماز مجفیصد  پنج( 5)"مبلغ تضمین اجراء }

 می باشد. {قرار داد 

 18ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

واحد  اجراء به تضمین، نیاز به تضمین اجراصورت  در

  می باشد.{  افغانی} پولی

تضمین به شکل }اجراء  تضمیندرصورت ضرورت، 

 {ارائه می گردد. بانکی

 18ماده  4بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 18ماده  4بند  برحسب } باید تضمین اجراء استرداد 

 گیرد.می{صورت باشد شرایط عمومی قرارداد

 23ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

داخل و  اسناد دره ارائ بسته بندی، عالمه گذاری و

برای این قرار داد قابل تطبیق نه } بیرون بسته ها:

  {میباشد

 24ه ماد 1بند 

رایط عمومی ش

 قرارداد

بیمه باید طوریکه در پوشش مسوولیت انتقال اجناس، 

، می مشخص شده است (Incoterms) شرایط تجارت بین المللی

مطابقت با  شرایط تجارت بین  صورتیکه در باشد. در

احکام مشخص بیمه }ذیل نباشد، طور  )Incoterms(المللی

ایکه باالی آن موافقه صورت گرفته است به شمول پوشش، 

 .باشدمی {درج گرددواحد پولی  و  مبلغ

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

طوریکه در شرایط تجارت بین  لیت انتقال اجناسوومس

 می باشد.  ،مشخص شده است (Incoterms) المللی

 26ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

هئیت معاینه و تسلیم گیری مطابق : ینه و معا آزمایش

مشخصات فرمایش دهنده تفتیش ذیل را انجام خواهند 

 داد.

 تفتیش بصری اجناس 

 تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس 

 تفتیش از هر نوع صدمه فزیکی 

  سایر تفتیش و بررسی که به فرمایش دهنده در

 رابطه به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد.

 26ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

{ راه معینیت شاروالی های} درمعاینه  و آزمایش

 میگردد. اندازی 

 27ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 

% در مقابل هر روز تاخیر از مجموع 0.1}جریمه تآخیر 

  می باشد.  {مبلغ قرار داد

فیصد مجموع قیمت  ( ده10)}جریمه تآخیر  حد اکثرمبلغ

 می باشد.  {قرار داد 

 28ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

قابل تطبیق می باشد.  {یکسال } مدت اعتبار ورانتی

 نیست
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 28ماده  5بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 می باشد. { روز  پنج( ۵)رمیم یا تعویض }مدت زمان ت

شرایط  33ماده 

 عمومی قرارداد
تعدیل قرارداد صرف در خالل میعاد اعتبار قرارداد 

مطابق طرزالعمل تدارکات اجرا میگردد ، تعدیل 

 میگردد.قرارداد توسط طرفین قرارداد امضآ 

شرایط  34ماده 

 عمومی قرارداد
تمدید میغاد قرارداد در خالل میعاد اعتبار قرارداد 

 مطابق طرزالعمل تدارکات قابل اجرا میباشد.
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   14/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر2

11اجناس/ فورم  

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

 این نامه را درج نمایید{

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

تدارکاتی را درج نمایید{ }آدرس ادارهآدرس:   

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

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:  

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

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

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

قطعی مجموعی  به قیمت}نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{،  تدارکبرای 

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

شده  دقیق و تصحیحته، مندرج شرطنامه مربوط دستورالعمل برای داوطلبان

است. گردیده قبول این اداره توسطاست   

( روز تقویمی از تاریخ صدور 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

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

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

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

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

تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در 

 جدول ذیل درج می باشد:

 مشخصات تدارکات/ قرارداد: 

  :کاتتشخیصیه تدارشمارۀ 

 قیمت مجموعی قرارداد: 

 نوعیت تضمین اجرای قرارداد: 

 مقدار تضمین اجرای قرارداد:

 زمان عقد قرارداد: 

شهر  معینیت شاروالی ها، شهر نو، ناحیه چهارممکان عقد قرارداد: 

 کابل 

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد 

شما ارسال گردیدضمیمه این نامه به 

                                                 

 
طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم  پنجم( حکم هشتاد و 1طبق فقره )  2

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

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

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

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یمنظوری این کمیسیون، نامه قبول
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

مربوط خانه پری مطابقت با رهنمودهای  این فورمه را در دهداوطلب برن}

 {می نماید

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد} به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

جمهوری اسالمی  {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل} (1)

 و که منبعد بنام اداره یاد می شود افغانستان

نام }کت ثبت شده تحت قوانین که شر {درج گردد نام اکمال کننده} (2)

 آدرس اکمال کننده}{ که دفتر مرکزی آن ل کننده درج گرددکشور اکما

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

اجناس  جزئیات }و خدمات ضمنی طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس 

به داوطلب برنده را برای تدارک اجناس فوق  فرآ {درج گردد ضمنی و خدمات

قرارداد  اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با}مبلغ 

 ، قبول نموده است. منبعد بنام "قیمت قرارداد" یاد میشود که {درج گردد

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

افاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -1

 است.در نظر گرفته شده  شرایط قرارداد برای آنها که در

بوده و  اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد:

 تنامۀ قراردادموافق (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

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

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گرددهرگونه اسناد دیگر }  (7)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت   -3

موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به 

 ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد در مقابل پرد  -4

هر نوع نواقص را در  اکمال و خدمات ضمنی را تهیه وکه اجناس را 

 مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

مبالغ قابل اجرا نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و 

 رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

مطابقت با  مینمایند که این موافقتنامه در جانبین تصدیق بدینوسیله

و سر از تاریخ فوق الی تاریخ  قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده

 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد روز، ماه و سال}

 اداره:به نماینده گی از 

 اسم: 

 امضاء: 

 :عنوان وظیفه امضا کننده 

ازطرف و به نماینده گی از اکمال 

 :کننده

 {اسم درج گردد}اسم: 

 عنوان وظیفه امضا کننده: 

امضاء:
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

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

 {ارائه شده خانه پری می نماید

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

 IDLG/DMM/EZ-Kar/NCB/ICO.No-07-2021 ه و عنوان داوطلبیشمار

 

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

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

درج قرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد بنام "اکمال کننده" 

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

توضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمال می شود با اداره محترم شما بمنظور 

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گردد

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

 می باشد. الزم 

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

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

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

  دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

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

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

 بانک تسلیم داده شود. 

اطاق تجارت بین المللی، به  785ماره تضمین تابع مقرره منتشره ش این

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2استثنای فقرۀ 

 

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

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 نیست تطبیق قابل 14اجناس/ فورمه

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

 {ارائه شده خانه پری می نماید

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

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

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {درج گردد ادارهنام مکمل }: مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت  هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

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

یاد می منبعد بنام "اکمال کننده"  که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  آدرس

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

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

 عقد نماید. {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمالبمنظور 

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

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین مقابل 

تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  ال کننده،اکمبه درخواست 

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

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

  تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

روز، ماه و سال } پرداخت توسط اکمال کننده این تضمین از تاریخ اخذ پیش

اعتبار و قابل اجرا  {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {درج گردد

 می باشد.  

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

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

  }مهر
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 تدارکات امریت :کننده ترتیب

 

 امضا:.........................................

 

 

 

 

 

 شد: مالحظه

 امیری نجیب محمد برنامه: رئیس

 اشتغالزائی و شهروندی میثاق ملی برنامه عمومی رئیس

 

 امضا:........................................


