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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین وطلبی ااسناد مشابه معیاری دطبق این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی 

تمویل می گردند در روش  1المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک خدمات غیر مشورتی که با استفاده از وجوه عامه

 های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد. 
 

فاد دارکات و متزالعمل شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طراین 

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

حد پالیسی ادره واص PPU/C050/1391با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک غیر مشورتی منضمه متحدالمال شماره 

 تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 
 

ات تمویل کننده تمویل ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسس 2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

 عمل آورند. می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به 

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af  :ویب سایت اداره تدارکات ملی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
یدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عا وجوه عامه 1

داره اه در اختیار پولی ک هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات

 گذاشته می شود، می باشد.

 

http://www.npa.gov.af/
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دستورالعمل برای داوطلبان اول: قسمت  

 الف.  عمومی

ادر ص شرطنامهاین  (1)خدمات غیر مشورتی مندرج ضمیمه  به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 1.1  وطلبیدا  -1ماده 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش  تشخیصیه نمبر ،مینماید. نام

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح در

ائه ار بیداوطل فحه معلوماتصمکلف است، خدمات غیر مشورتی را به تاریخ مندرج  برنده داوطلب 1.2

  نماید.

 در این شرطنامه: 1.3

ا اسناد مراه بری مانند فکس، ایمیل و تلکس هبه معنی انجام ارتباطات طور تحری "کتبی"اصطالح  -1

 دریافتی توسط طرف مقابل می باشد؛

 در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛ -2

 به معنی روز تقویمی می باشد. "روز" -3

 وجوه -2ماده 

 

 

از  یتقسم وا تعهد اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن ر 2.1

ر صاد آن منظورتحت قرارداد که این شرطنامه به  موجهبرای تادیات  تعهد شده راوجوه مالی 

ز اادارات  برای وجوه عبارت از هر نوع منابع پولی اختصاص داده شده گردیده است به کار می گیرد.

دولت  ختیارهای که در ابودجه ملی، عواید ادارات، شرکت ها و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه 

 قرار گرفته اند می باشد.

واجد  داوطلب -3ماده 

 شرایط

 

 حهصف مندرجمحدودیت های  رعایتهرکشوری را با  تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  3.1
در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، د. نداشته باش معلومات داوطلبی

بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور تبعه و یا ثبت در یک کشور 

ت انجام این قرارداد از کشور واجد هرگونه مواد، تجهیزات و خدمات جهمنشا محسوب می گردد. 

  شرایط باشند. 

بصورت  عدم وابستگیمبنی بر  را اظهارنامه)فورمه های داوطلبی(  قسمت سومداوطلبان در  3.2

مشاور یا نهاد دیگری که دیزاین، مشخصات  و یا حال با مستقیم در گذشته مستقیم یا غیر

ه را تهیه یا اینکه منحیث مدیر پروژه پیشنهاد گریده، ارائه می تخنیکی و سایر اسناد دیگری پروژ

واجد  قات آن از جانب اداره گماشته شدهنمایند. شرکت که در تهیه یا نظارت خدمات و متعل

 لبی نمی باشند.  داوطدر این شرایط 

اساس  بهه و ه خود مختاری مالی و قانونی داشتک می باشندواجد شرایط  صرف زمانی تشبثات دولتی 3.3

 . نداشته باشند تضاد منافع نموده و  قانون تجارت فعالیت
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 ناس درها یا جهت تورید اجهرگونه برداشت از بودجه پروژه جهت پرداخت به اشخاص یا نهاد  3.4

ل متحد منیت ملابه تصمیم شورای  به باور جمهوری اسالمی افغانستانتورید یا پرداخت این  هصورتیک

 ممنوع باشد، صورت گرفته نمی تواند.  مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد

لست  ماید.اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت پروسه محرومیت عقد ن 3.5

ریافت می دپروسه محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل و تحت   داوطلبان محروم شده

 باشد. 

اهلیت   -4ماده 

 داوطلب

ه ها شمول نقشرا بخویش  و جدول فعالیت  خدمات ارائه تمام داوطلبان شرح ابتدایی شیوه پیشنهادی 4.1

 ارائه نمایند.  الزم و چارت های

لومات حه معصفامل مینمایند. مگر اینکه در داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را در آفر خویش ش 4.2

 طور دیگر تذکر رفته باشد:داوطلبی 

یت صالحو ن دهنده وضیعت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی اصلی اسناد که نشا نسخه -1

 نامه کتبی مهر و امضا شده؛

 اخیر؛سال ( پنج 5)  اجرا شده در خدمات غیر مشورتیارزش مجموعی  -2

سال ( 5) و( سال اخیر در داوطلبی داخلی 10) دردازه مشابه یت و انجربه کاری با ماهت -3

 70) ریانجدر اجرا شده و یا  خدمات غیر مشورتیو جزئیات در داوطلبی بین المللی  اخیر

 آن با معلومات بیشترکسب  کر طرف قرارداد که جهتبا ذفیصد تکمیل گردیده باشد( 

 تماس گرفته شود.

 اجرای این قرارداد؛ که جهتاقالم عمده تجهیزات پیشنهاد شده  -4

 ؛پیشنهاد میگردنداجرای این قرارداد  جهتکه کلیدی اهلیت و تجارب کارمندان  -5

سال  (5)ش در یگزارش تفتیا و  بیالنس تفتیش شدهگزارش وضعیت مالی داوطلب مانند  -6

 ؛اخیر

رت صومدارک نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی برای اجرای این قرارداد ) -7

یش پبدون شمولیت ، که نزد داوطلب سایر منابع مالی قابل دسترس( بانکی یاحساب 

رداد اایر قرسبشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد 

 . ها و آفر های ارائه شده باشد

آن ر طلب دمعلومات در مورد دعاوی در جریان و یا صورت گرفته در پنج سال اخیر که داو -8

 د. دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مور

 .معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -9

 تدارکات کرایه گیری جایداد ها شرایط اهلیت فوق مد نظر گرفته نمی شود. در  4.3

گر . مباشد، مکلف به رعایت موارد زیر می باشد( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  4.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد:  ،صفحه معلومات داوطلبیاینکه در 
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 اشد؛ببرای هر شریک مشترک دستور العمل این  4ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند   -1

 توسط تمام شرکا امضا شده باشد؛و سایر اسناد ارائه شده آفر   -2

سؤلیت مبیانگر تقسیم یک نقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکای شرکت مشترک که   -3

د ین قرارداجداگانه در اجرای ایا و مشترک های هر شریک بوده و اینکه تمام شرکا بصورت 

  گردد؛مطابق شرایط قرارداد مسؤل می باشند، ارائه 

 و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش معرفی گردیده یکی از شرکا منحیث شریک اصلی  -4

 می باشد؛رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا 

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

 نماید: تکمیلمعیارات اهلیت ذیل را باید حد اقل ب جهت اعطای قرارداد، لداوط 4.5

 ؛صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج  درحجم معامالت ساالنه  -1

ا ماهیت ب شورتی ( قرارداد خدمات غیر م1تجربه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد ) -2

طابقت م)بمنظور  صفحه معلومات داوطلبیمندرج   مدتدر این تدارکات   و اندازه مشابه

. ده باشدنموتکمیل را ( فیصد خدمات غیر مشورتی 70با این معیار داوطلب باید حد اقل )

رداد باشد، ( فیصد قیمت قرا10قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از )

 ؛می تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شودن

 صفحهر ددارایی های سیال و یا تسهیالت قرضه که کمتر از مبلغ تذکر رفته دسترسی به  -3

ن ا بدوهنباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد  معلومات داوطلبی

 ؛ خت قابل اجرا تحت این قراردادشمولیت پیش پردا

رکات اهیت تدااهلیت را طبق ممعیار های در قرارداد های کرایه گیری جایداد، اداره می تواند  4.6

 مورد نظر تعیین نماید. 

ر مشترک د استمرار دعوی  یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب   

 منجر به فاقد اهلیت شمرده شدن آنان شده می تواند. ،گذشته

صد و شریک ( فی25، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانمعیارات اهلیت  برای مطابقت با حد اقل 4.7

شرکت  ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک40اصلی حد اقل )

اهلیت را  ( فیصد معیار100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) هم جمع می گردد مشترک با

 .جر به رد آفر شرکت مشترک می گرددمنعدم تکمیل شرط باال  تکمیل نماید.

مگر  د،می شووسط داوطلب در نظر گرفته نت ی فرعی در تکمیل معیار هاتجربه و منابع قرارداد  4.8

 طور دیگر تذکر رفته باشد. صفحه معلومات داوطلبیاینکه در 

هر داوطلب یک  -5ماده 

 آفر

ک شرکت مشترک ارائه نماید. هر هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منحیث شری 5.1

گاه داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شرکت داشته باشد منجر به رد 

میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر  نمودهتمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک 

 بدیل در صورتیکه مجاز باشد از این امر مستثنی است. 
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 داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد. 6.1 مصارف داوطلبی -6ه ماد

مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن  خطرات احتمالیداوطلب می تواند با قبول مسئولیت و  7.1 ازدید از ساحهب -7ماده 

را جمع آوری خدمات غیر مشورتی  راردادبازدیده نموده و معلومات الزم جهت ترتیب آفر و عقد ق

 نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب می باشد.

 ب.  شرطنامه

ندرجات م  -8ماده 

 شرطنامه

 

 می باشد:دستور العمل این  10ماده  این شرطنامه شامل اسناد ذیل و ضمایم صادره مطابق  8.1

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان 

 فحه معلومات داوطلبی قسمت دوم: ص

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی

 قسمت چهارم: کشور های واجد شرایط

 قسمت پنجم: جدول فعالیت

 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 قسمت هفتم: شرایط خاص قرارداد 

 قسمت هشتم: مشخصات اجرا و نقشه ها )در صورت لزوم(

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد  

ر دماید. نبررسی شرطنامه را  مندرجتمام رهنمود ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات داوطلب باید  8.2

وم، سمت های میگردد. قس، آفر غیر جوابگو پنداشته شده و رد ارائه معلومات مورد نیازعدم صورت 

علومات مصفحه  مندرجنامه توسط داوطلب خانه پری و آفر به تعداد کاپی های شرطپنجم، و نهم 

 رائه میگردد. ا ،داوطلبی

توضیح  -9ماده 

 شرطنامه 

س س به آدرا تمابداوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی  9.1

( 10قل )امطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد  صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

موده نارائه اداره   ل از میعاد تسلیمی آفرها بهقب دیمق ی( روز در داوطلب4باز و ) یدر داوطلبروز 

توضیح  دیمق یللدر داوط ی( روز کار2باز و ) یدر داوطلب ی( روز کار3)باشد. اداره درخالل مدت  

دریافت  مه راکتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنا

 نده ارسال میگردد. نموده اند بدون تذکر منبع درخواست ده

به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده  9.2

باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج 

در صورتیکه سوال داشته  از داوطلب تقاضا می شود تا دعوت نماید. صفحه معلومات داوطلبی،در 

( روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره 5باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل )

تسلیم نماید.  گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت و جوابات ارایه شده بشمول هر جواب 
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ز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ ( رو5مدت حد اکثر )خالل  دیگری تهیه شده  بعد از جلسه، در

نموده اند، ارسال میگردد. هر گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه 

 این دستورالعمل صورت می گیرد. 10شرطنامه در روشنی ماده 

عدیل ت -10ماده 

 شرطنامه

 اید.میمه شرطنامه را تعدیل نماداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ض 10.1

فت دریا ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را 10.2 

 ند.نموده اند ارسال میگردد. داوطلبان دریافت ضمیمه را به صورت کتبی تصدیق می نمای

ی یک فر، طآلبان جهت تهیه اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوط 10.3 

 ید نماید.این دستورالعمل تمد 20ماده  2ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 

 ج.  تهیه آفرها

مشخص گردیده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  11.1 بان آفر ز -11ماده 

ایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه میگردد، اداره ساسناد حمایوی و میگردد. 

می تواند در صورت لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. جهت توضیح آفر، به 

 ترجمه ارایه شده  استناد می گردد.   

اسناد شامل  -12ماده 

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 12.1

 ؛)فورم مندرج قسمت سوم(سلیمی آفر تفورمه  -1

 ؛این دستور العمل 16ه آفر درصورت لزوم درمطابقت با ماد و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 جدول فعالیت های قیمت گذاری شده؛ -3

 فورمه معلومات اهلیت و اسناد داوطلبی؛ -4

 آفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛  -5

 ( و5اره )فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع شم -6

 .یاسناد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلب ریسا -7

 د.نمای داوطلب می تواند تخفیف خود را جهت برنده شدن در بیشتر از یک قرارداد پیشنهاد 12.2

و مشخصات قسمت هشتم به اساس  (1)قرارداد برای خدمات غیر مشورتی مندرج ضمیمه  13.1 یم آفر ق -13ماده 

 .عقد می گرددگذاری شده قسمت پنجم قیمت های جدول    فعالیت 

مشخصات یا الیحه وظایف قسمت هشتم جدول داوطلب باید برای تمام اقالم که در  13.2

رائه نماید. اقالم که برای اقیمت  قسمت پنجم می باشد یو فهرست آن در جدول فعالیت ها

دیده و قیمت ارائه نشده باشد، قیمت آن در جدول فعالیت ها شامل شده محسوب گر آنها

در صورت تصحیح، اغالط خط زده شده، تصحیح شده، امضا  پرداخت به آن صورت نمی گیرد.
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 و تاریخ تصحیح درج میگردد.  

و سایر   (BRT)2تمام محصوالت قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی  13.3

 فر شامل گردد.   مکلفیت های مالی قابل پرداخت تحت این قرارداد در قیمت مجموعی آ

 و  شرایط عمومی قراداد 6ماده  6و احکام بند  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 13.4

آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعدیل میباشند. داوطلب  3، قیمت هایشرایط خاص قرارداد

 نماید. را همراه با آفر خویش ارائه می خاص قرارداد وشرایط عمومی  معلومات الزم مندرج 

و  (4)در فورمه ضمیمه  یمجموعجزئیات قیمت پرداخت به خدمات اضافی عین مقدار جهت ت 13.5

  توسط داوطلب ارائه می گردد. قرارداد  (5)

 واسعار آفر   -14ماده 

 پرداخت 

طور  صفحه معلومات داوطلبیافغانی صورت میگیرد. مگر اینکه در  یپرداخت به واحد پول 14.1

 د. دیگری تذکر رفته باش

یعاد اعتبار م -15ماده 

 آفر 

این مدت در داوطلبی  اعتبار داشته باشد. صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   15.1

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت 90از ) کمترهای ملی نمی تواند 

شته شده، رد میگردد. در داوطلبی اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پندا

 روز بوده نمی تواند.  120از  ین المللی میعاد اعتبار آفر کمترب

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید 

مدید نماید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. در صورت ت

میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند 

این دستورالعمل از این امر  16ماده در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، حاالت مندرج 

مین آفر مستثنی است. در صورت رد درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تض

مسترد می گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی 

 مسترد نمیگردد.

 تضمین آفر و -16ماده 

 اظهار نامه تضمین آفر 

مکلف است، تضمین یا اظهار نامه تضمین آفر را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. آفر  داوطلب 16.1

 شته شده، رد میگردد.   بدون تضمین آفر غیر جوابگو پندا

ی و افغان مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  16.2

 د:ی توانارایه گردد. تضمین آفر م صفحه معلومات داوطلبییا سایر اسعار قابل تبدیل مطابق 

 ه گردد. ارائپول نقد،  به شکل ضمانت بانکی یا -1

اه ید. هر گه نمامین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیداوطلب می تواند تض -2

ید نهاد د، بانهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعیت داشته باش

 .  مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را  ضمانت نماید

                                                 
BRT: Business Reciept Tax 2 

 در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، "نرخ ها و قیمت ها" حذف و "قیمت مجموعی" درج گردد 3
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فورمه های ) 9قسمت در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج  تضمین آفر باید کامال -3

ردیده ظور گو یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره من قرارداد و تضمینات(

 باشد، ترتیب گردد. 

به اسرع  ،  با درخواست کتبی ادارهاین دستورالعمل  16ماده  5بند در صورت تطبیق هدایت  -4

 ابل پرداخت باشد. وقت  ق

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

( روز بیشتر از 28این دستورالعمل، حد اقل ) 15ماده  2میعاد اعتبار تضمین آفر درمطابقت با بند  16.3

 میعاد اعتبار  آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.

العمل مطالبه این دستور 16ضمین آفر در مطابقت با ماده در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه ت 16.4

کر فوق الذ ق بندگردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطاب

 نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند.

سترد م نان ده، به آتضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد از تهیه تضمین اجرا  توسط داوطلب برن 16.5 

 میگردد.

 دد:و یا تضمین آفر مسترد نمی گربوده اجرا قابل در حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر  16.6 

 2رد  بند ای مودر صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثن -1

 این دستور العمل؛ 15ماده 

 ده درشح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارایه در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحی -2

 آفر؛

این  27اده م 2در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر در مطابقت با بند  -3

 دستور العمل؛

 اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خالل مدت معینه؛ -4

 عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ -5

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

اید بنام ، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر بباشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 16.7 

ام فر بنآداوطلب مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین 

 طلب مشترک، ترتیب گردد.هریک شرکای شامل نامه تصمیم ایجاد داو

فر های آ -17ماده 

 بدیل 

از قبولی آن  صفحه معلومات داوطلبیآفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در   17.1

با آفر اصلی تسلیم همرا داوطلب می تواند آفر های بدیل را دراین صورت باشد.  به عمل آمدهتذکر 

ی نازلترین قیمت باشد، آفر بدیل را مالحظه صلی ارائه شده دارایکه آفر انموده و اداره  صرف در صورت

 می نماید.
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درج  بیصفحه معلومات داوطلدر طوریکه توضیح آن   تکمیل وتاریخ آفر بدیل،  درصورت قبولی 17.2 

 گردیده است در ارزیابی در نظر گرفته می شود.  

ول اه می نمایند، باید تخنیکی بدیل را ارائ، داوطلبانیکه آفر 17ماده  4نای موارد ذکر شده بند به استث 17.3 

د ی، اسنابه نیازمندیهای شرطنامه بشمول ساحه داوطلبی، معلومات اساسی تخنیکمطابق آفر که 

زم لومات اللب معگرافیکی و مشخصات تخنیکی باشد، را ارائه نماید. به عالوه تسلمی آفر اصلی، داوط

ات تخنیکی، تفکیک قیمت ها، شیوه های جهت ارزیابی آفر بدیل بشمول محاسبات، مشخص

ل آفر بدی ه صرفپیشنهادی انجام خدمات غیر مشورتی و دیگر جزئیات مربوط را ارائه می نماید. ادار

های  فررد. آتخنیکی با نازلترین نرخ که در مطابقت مشخصات تخنیکی اصلی باشد، را مد نظر میگی

 یباشد. قابل قبول نم بدیل متفاوت از مندرجات ذکر شده،

ات صفحه معلومدرصورتیکه ارائه آفر تخنیکی بدیل برای قسمت خاص خدمات غیر مشورتی در  17.4 
 یانقشه هو  الیحه وظایفیا  مشخصات تخنیکی جدول در مجاز باشد، این بخش ها داوطلبی 

درج  بیصفحه معلومات داوطل. شیوه ارزیابی آفر های بدیل در قسمت هشتم تذکر میگردد شامل

  د. می گرد

شکل و  -18ماده 

 امضاء آفر

این دستورالعمل ترتیب و با  12اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  نسخهداوطلب مکلف است،  18.1

عالمه گذاری شده و به  "کاپی"عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه  "اصل"کلمه 

صورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، تسلیم گردد. در صفحه معلومات داوطلبیتعداد مندرج 

 اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.

 ه قانونیماینداصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط ن 18.2

مل امضاء گردد. این دستورالع  4ماده  3بند  2یا جزء  4ماده   2 بند 1داوطلب در مطابقت با جزء 

     امضا گردد.  ت آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده،تمام صفحا

صیکه وسط شختهرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که   18.3

 آفر را امضا نموده یا نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد.

صالح ا برای ایداره اد در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات تغییر یا افزو هیچگونه 18.4

 ده، امضاا نمواشتباهات داوطلب باشد. که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امض

 می گردد.  

 د. تسلیمی آفر ها

تسلیمی،  -19ماده 

مهر و عالمت گذاری 

 آفر

 "کاپی"و  "اصل" ی جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمهداوطلب آفر را در پاکت ها 19.1

 بنویسد.

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 19.2

 باشد؛صفحه معلومات داوطلبی عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -1
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اد قرارد شرایط خاصو  صفحه معلومات داوطلبی مندرج تدارکات حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2
 باشد.  

ام و آدرس دستور العمل، داخل بسته حاوی ناین  19ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  19.3

 داوطلب باشد تا در صورت اعالم آفر نا وقت، آفر باز نشده مسترد گردد.  

ل از ضرب درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قب 19.4

 االجل را ندارد.

میعاد   –20ماده 

 تسلیمی آفرها

 صفحهج به آدرس مندر صفحه معلومات داوطلبیآفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج  20.1

 تسلیم گردند.معلومات داوطلبی 

، اوطلبیددستور العمل برای  10اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده  20.2

ر دداوطلب  وداره د تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  امیعا

 طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  

 

آفر های نا  -21ماده 

 وقت رسیده

 رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند. دیرآفر های  21.1

انصراف،  -22ماده 

 یل آفرهاتعویض و تعد

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده  22.1

موجود باشد، آفر خویش نیز با صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط 

 را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید.  این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با  19و  18مواد در مطابقت با  -1

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

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

  تواند.   گرفته نمی بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر صورتتعویض یا تعدیل آفر ها انصراف،   22،2

ی آفر ها و در فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیم هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 22،3 

ده شمدید ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد ت

فر یا آضمین ت استرداد می تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدماعتبار آفر صورت گرفته ن

 میگردد.دستور العمل برای داوطلبی  16اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 

لعمل اده دستور در مطابقت با این ماآفر تعدیل شده داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در  22،4

 پیشنهاد می نماید.
 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

 فر گشایی وآ -23ماده 

 ارزیابی

این دستور العمل در محضر عام  22اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  23.1

تذکر رفته، باز می نماید. در صورت  صفحه معلومات داوطلبی در محل، تاریخ و زمان که در

صفحه معلومات داوطلبی ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 
 گردد. درج

نشانی  "انصراف"در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه  23.2

شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را اعالم و 



ورتیرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشش  -اداره تدارکات ملی   

 

10 

 

 بدون باز شدن مسترد می نماید.

فر ر گونه آهفر و آلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوط 23.3

دیل، ض، تعبدیل )در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، انصراف، تعوی

زئیات ایر جسموجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و 

 گر اینکهدد، مر آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گررا که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. د

لیم شده این دستور العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تس 21مطابق ماده 

باز شدن  این دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون 22مظابق ماده 

 مسترد میگردد.  

این  24اده م 3بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  اداره مینوت جلسه آفر گشایی را 23.4 

 دستور العمل تهیه می نماید.

ذکور لسه مهیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در ج 23.5

فاف خانه پری، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ ش

 می نماید.)اسکاشتیپ( 

معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهلیت  24.1 حرمیتم -24ماده 

 4داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

تالش توسط داوطلب بمنظور وع هر ناین دستور العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد.  33ماده 

اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای 

علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد،  قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد.

ربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد م

 باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.

 4اداره به منظور ارزیابی ابتدایی، مقایسه و ارزیابی بعدی، از داوطلب توضیحات بشمول تفکیک 25.1 توضیح آفر ها –25ماده 

ح قیمت فی واحد می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضی

در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا،  اتداوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج

ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. هر 

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

ارزیابی و   -26ماده 

 ابگویی آفر هاتشخیص جو

 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید: 26.1

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 3مطابق ماده بودن معیارات واجد شرایط  -1

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمین آفر باشد؛ و دارای -3

 جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد. -4

 و، شرایط یاراتبگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معآفر جوا 26.2

 ه:کشود  مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می

 داشته باشد؛ خدمات غیر مشورتییا انجام باالی حدود، کیفیت  تاثیر قابل مالحظۀ -1

ناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد ناسازگاری با اس -2

                                                 
 }در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردد{2
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 را بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

تثنات افات، اسانحر آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و بعداً با اصالح 26.3

 یا قلم افتادگی جوابگو نمیگردد.

 می تواند.صورت گرفته ن انداوطلبسایر یا  قیمتنازلترین  دارایطلب مذاکره با داوگونه هیچ  26.4

 نب ادارهاز جا که در شرطنامه از آن تذکر نرفته و منحیث شرط عقد قرارداد داوطلب در قبال شرایط 26.5

 ارائه می گردد مسئول نمی باشد.  

تصحیح  – 27ماده 

 اشتباهات

اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح آفر جوابگوی تشخیص شده را برای  هیئت ارزیابی 27.1

 اشتباهات محاسبوی به شکل ذیل صورت میگیرد: 

تبار ار اعهرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مد -1

 خواهد بود.

فته ظر گردرصورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد ن -2

مه ح کدام عالگراینکه ازنظر اداره به صورت واضم قیمت مجموعی تصحیح میگردد.شده، 

نظر  اعشاری در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، در اینصورت قیمت مجموعی مد

 گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

وی  ن آفرو تضمیرد  هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی 27.2

این دستور العمل  16ماده  5بند  2غیر قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 

 اجرا می گردد. 

اسعار در  –28ماده 

 ارزیابی آفر
این  14ماده  1بند ارائه گردیده و مطابق صفحه معلومات داوطلبی آفر ها به واحد پولی مندرج  28.1

در ارزیابی میگردد. مگر اینکه، داوطلب نرخ مبادله دیگری استفاده نموده باشد که دستور العمل 

آفر تبدیل و بعداً سپس به  ا استفاده از نرخ مبادله مندرجقابل پرداخت ب اینصورت نخست آفر به اسعار

 اسعار نرخ مبادله مشخص شده اداره تبدیل میگردد.  

ارزیابی و  -29ماده 

 مقایسه آفر ها 
مشخصات  ورایط شت ارزیابی آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و هیئ 29.1

  تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید. 

 لزوم صورت رد و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 29.2

 گزارش ،ختم را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص گوجواب مفصل ارزیابی

 جوابگو ،شده بییاارز قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء آمر به را خویش

 یابیارز شده را مورد یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص

 دهد. یقرار م مفصل ارزیابی ملزو صورت در و یکیتخن

انجام  طور ذیل لی راو ارزیابی مامدنظر گرفته  اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر را 29.3

 :میدهد

 این دستور العمل؛ 27مطابق ماده محاسبوی تصحیح اشتباهات  -1
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ه ائه شداریل و تاریخ تکمیل بد در قیمت آفر برای پرداخت قبل از وقتتعدیل مناسب  تطبیق -2

 و این دستور العمل؛ 17در مطابقت به ماده توسط داوطلب 

د شده یشنهاکه انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پ قیمت آفر تطبیق تعدیالت مناسب -3

 این دستور العمل؛ 22ماده  5مطابق بند 

 
اوت ها، . تفمی باشد حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ 29.4

ر مفاد غی ه سببانحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینک

 ضروری اداره گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود.

 6د د تحت بنراردا، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قها آفر مالی در ارزیابی 29.5

 مد نظر گرفته نمی شود.شرایط عمومی قرارداد،  6اده م

را جهت  طلباندر صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داو 29.6

 کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

 رجیح داخلیت -30ماده 
 تطبیق می گردد.ترجیح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات  30.1

 اعطاء قرارداد. و

یارات اعطاء مع -31ماده 

 قرارداد

این دستور العمل به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با  32اداره قرارداد را در مطابقت به ماده  31.1

نازلترین قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده و توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته باشد، اعطاء 

 نماید.   می 

را جهت  طلباندر صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داو 31.2

 .  ترکیب تمام بخش ها تطبیق نموده می تواندکاهش هزینه 

حق قبول هر  –32ماده 

 آفر و رد یک یا تمام آفر ها  

د هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام این دستور العمل، اداره حق قبول یا ر 31علی الرغم ماده  32.1

آفر ها را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان 

دارا می باشد مشروط بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطوری رسمی به 

 .اطالع داوطلبان رسانیده شود.

 ضمین اجرات -33ماده 
ضمین اجرای نامه قبولی آفر، ت( روز بعد ازدریافت 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  33.1

ه ورمف) 8ت قسمشامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،قرارداد را در مطاب
 می باشد، ارائه نماید. (قرارداد های

ک یا از ن بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا ردر صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمی 33.2

منظور بینده بانک مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نما

 اجرای این تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.
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اطالعیه اعطاء  –34ماده 

و امضای موافقتنامه 

 قرارداد

داره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در ا  34،1

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

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

اداره نامه قبولی را بعد  آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یمنظوری این کمیسیون، نامه قبول

از قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده 

ردادی پرداخت قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت خدمات غیر مشورتی به قرا

 میگردد.

و  ان از صحتاطمین اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از  34،2

ال می نده ارسبه داوطلب بردر طی  میعاد اعتبار آفر اخذ منظوری آمر اعطاء سقم تضمین اجرا و 

ت امضا نموده و ( روز بعد از دریاف7)داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در خالل مدت  نماید.

 به اداره تسلیم نماید. 

 خصات تدارکات مش باقانون تدارکات، نسخه امضا شده قرارداد را  42 ۀاداره مکلف است طبق ماد  34.3

 ید را الرارداق متیو ق یمشخصات اداره و قرارداد، یقرارداد نفعیذ تیفورم اظهار معلومات مالک

 ییها تیب ساو ریسا ای یتدارکات مل ۀادار تیقرارداد در وب سا یداز امضابع یمی( روز تقو30)

 .دینشر نما گردد،یم یمعرف یتدارکات مل ۀکه توسط ادار

رکات اره تدایش، اداداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خو  34،4

 د:نمای ارکات ملی تجویز میگردند، نشر میملی و دیگر ویب سایت های که از طرف اداره تد

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 قیمت های قرائت در آفر گشایی؛ -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -3

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

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

اداره  بی ازداوطلبان نا موفق می توانند در مورد عدم موفقیت آفر شان با درخواست کت  34،5 (1)

 ماید. نه می توضیحات مطالبه نمایند. اداره توضیحات خود را به صورت کتبی در اسرع وقت ارائ

پیش پرداخت  -35ماده 

 و تضمین پیش پرداخت
مومی عشرایط خت به قیمت قرارداد که در اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پردا 35.1

فحه صدرج از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ من قرارداد
و  ادفورمه های قراردباشد. فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در  معلومات داوطلبی

 این شرطنامه می باشد. 9قسمت  تضمین

 م حک -36ماده 
 .  فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد توضیح میگردد مرجع حل و  36.1

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است اصول عالی اخالقی را در  اداره، 37.1 ساد و تقلب ف -37ماده 

مراحل داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی 

 ده می نمایند: مفاهم ذیل را افا

فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز  -1
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با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار 

 دهد. 

 به منظور اغفال تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً -2

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از 

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  -3

تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین  منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت

 طرح گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر  عبارت از اجبار:  -4

 داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

خریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در اخالل و موانع: عبارت از تایجاد  -5

 پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد،  37.2

ای قرارداد گردیده است تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجر

 را لغو می نماید. 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره،  37.3

 موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

چهل و نهم قانون  ( ماده1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) 37.4

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

حسابات، یادداشت ها و داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  37.5

سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم 

 نماید.

 مومی قراردادشرایط ع 2ماده  6بند  1و جز  1ماده  7وه، داوطلبان به مواد مندرج بند بر عال  37.6

 توجه داشته باشند. 
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صفحه معلومات داوطلبی -قسمت دوم  

مواد دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 تعدیالت و متمم مواد دستورالعمل برای داوطلبان

 الف. عمومیات

 1.1ماده 

دستورالعمل برای 

 نداوطلبا

 می باشد.{وزارت صنعت و تجارت}اداره 

تحت شماره  2021ایکو  بین المللی کنفرانس و نمایشگاه} نام و شماره این داوطلبی
 می باشد.   {MOIC/NCB/NC/1400/001داوطلبی:

 یک بخش فوق  شامل این داوطلبی عبارتند از: بخش هاینام و شماره 

ر در قصر داالمان به مدت چها 2021المللی ایکو  کنفرانس و نمایشگاه بین} خدمات غیر مشورتی

 می باشد.{روز

 1.2ماده 

دستورالعمل برای 

  داوطلبان

  می باشد. { روز بعد از آغاز کنفرانس و نمایشگاه سه}خدمات غیر مشورتیتکمیل تخمینی تاریخ 

 2.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

{ 2021کو وجوه مالی کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ایتجارت بین المللی، متعهد به پرداخت }پروژه 
 می باشد.

 می باشد. { AFG-250155 کود: -انکشافی}وجوه 

 4.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 میباشد.  {ستور العمل برای داوطلباند 12.1در ماده }قابل ارائهمعلومات اهلیت و فورمه های داوطلبی 

 4ء جز .24ماده 

ل برای دستورالعم

 داوطلبان

مطابق به جدول مشخصات و الیحه وظایف پروژه }توسط داوطلب تهیه میگردد که تجهیزات ضروری 

 {می باشد.مربوطه

 4.4ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 میباشد. {اهلیت داوطلب قابل تطبیق 4.4ماده} (JV)قابل ارائه شرکت مشترک  معلومات

 4.4ماده 

دستورالعمل برای 

طلبانداو  

 {درج گردد دهشموارد تعدیل  }دستور العمل برای داوطلبی  4ماده  4بند  در رابطه به موارد مندرجتعدیالت 
 تعدیالت قابل تطبیق نیست.{} میباشد.
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  1جزء  4.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 

 198،200،20 }مبلغ اخیرپنج سال  داوطلب در  دو سالمعامالت حجم الزم حد اقل حجم معامالت ساالنه: 
 می باشد.{بیست میلیون و یک صد و نود و هشت هزار و دو صد افغانی

ه میلیون و د 10،099،100که قیمت آن حد اقل مبلغ)توسط داوطلب تطبیق  یک قرارداد مشابه تجربه مشابه: 

شانزده  3116،8،833نود و نه هزار و صد افغانی و یا تطبیق دو قرارداد مشابه که قیمت آن حد اقل مبلغ )

 باشد. میلیون و هشت صد و سی و یک هزار و هشت صد و سی و سه افغانی

 3جزء 4.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

ب برنده داوطل یتعهدات قرارداد سایر( خالص credit) یو سهولت های اعتبار دارائی سیالمبلغ حد اقل 

 {ار و نه صد و شانزده افغانیهشت میلیون و چهار صد و پانزده هز 8،415،916}مبلغ

 4.6ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 در قرارداد های کرایه گیری جایداد ها در نظر گرفته نمی شود. 

 9جزء   4.2ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 { می باشد.فیصد از مجموع قرارداد 20}قراردادی فرعی  واگذاری به فیصدی مجاز

 شرطنامهب. 

  18.1و  8.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 آفر به تعداد }قابل تطبیق نیست{کاپی ارائه میگردد. 

 9.2مادۀ 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه قبل از داوطلبی }در صورت تقاضای داوطلبان پنج روز قبل از آفرگشایی{دایر میگردد.

 ج. تهیه آفر ها

 11.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

ه میگردد.ئارا یکی از زبان های ملیبه  آفر  

 12.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ه نماید:ئداوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارا

 یک نقل کاپی جواز معتبر؛؛ -1

الت بوده و در حاتعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز ن  -2
 ورشکستگی و انحالل قرار ندارد؛

 تعهدنامه امضا شده توسط مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات؛  -3

قبل از  دو سال تعهدنامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت باالتر تخلف در تجارت در خالل -4
 اشتراک در داوطلبی؛

موصوف و یا یکی از کارمندان و مدیران مربوط وی مطابق  تعهدنامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه -5
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 ماده چهل و نهم قانون محروم نگردیده است.

 صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛ -6

 اسناد و مدارک که بیان کننده توانایی مالی داوطلب باشد؛ -7

 رطنامه؛مندرج این ش( سال گذشته مطابق به معیار 10تجربه کاری با ماهیت و اندازه مشابه در ) -8

 سال اخیر مطابق به معیار مندرج شرطنامه؛ 5جم معامالت دو سال داوطلب در خالل ح-9

د و ضرر زارش مفامکتوب اخرین دور تصفیه مالیاتی، گزاش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا گ -10
 یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی؛

 فورم اظهار مالیکیت ذینفع؛ -11

 ورم تسلیمی آفر خانه پری و مهر و امضا شده توسط داوطلب؛ف -12

 ورم معلومات اهلیت داوطلب خانه پری و مهر و امضا شده توسط داوطلب؛ف-13

 ؛دول مشخصات و قیمت دهی خانه پری و مهر و امضا شده توسط داوطلبج-14

هر و ه پری، ما خانه و آفر خویش ریادداشت: رئیس یا معاون داوطلب مکلف است تا تمام فورمه ها و اسناد متذکر

 باید صالحیت نامه داشته باشد.امضا نماید. در صورتی که شخصی دیگری خانه پری نماید 

 13.4ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 {قابل تعدیل نیست }قرارداد تقیم

 14.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

 می باشد.{افغانیپول واحد }اسعار 

 می باشد. {فروش انتقالی -آفرگشاییروز  -د افغانستان بانک}له نرخ اسعار منبع تباد

 15.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 { می باشد.نود روز بعد از تاریخ آفرگشایی 90}میعاد اعتبار آفر

 16.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 میباشد. {آفرتضمین }آفر شامل 

 16.2ماده 

 دستورالعمل برای

 داوطلبان

 می باشد.{پنج صد و نود هزار افغانی 590،000}مبلغ تضمین آفر 

وز ریادداشت: تضمین آفر باید به صورت بانک گرانتی در نسخه اصلی که تاریخ اعتبار آن بعد از 
 روز باشد. پول نقد قابل اعتبار نیست. 118آفرگشایی حد اقل 

ماده 

دستورالعمل 17.1

 برای داوطلبان

 می باشد. {قابل قبول نیست}یل آفر های بد

ماده 

دستورالعمل 17.2
میباشد. درصورتیکه تاریخ تکمیل بدیل مجاز باشد،  {تاریخ درج گردد}تاریخ تکمیل بدیل خدمات غیر مشورتی 
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 قابل تطبیق نیست.میباشد.  {حدود درج گردد}حدود تکمیلی قابل قبول  برای داوطلبان

 تیق نیسقابل تطب میباشد. {شیوه ارزیابی درج گردد}یوه ارزیابی در صورت قبول تاریخ تکمیل بدیل، ش

 17.4ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 میباشد.{ بخش های خدمات غیر مشورتی درج گردد}راه های حل تخنیکی بدیل مجاز برای بخش های 

 یق نیستبل تطبقا یباشد.م {شیوه ارزیابی درج گردد}در صورت قبول راه های حل تخنیکی بدیل، شیوه ارزیابی 

  د. تسلیمی آفر ها

 19.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 {ریاست تدارکات }توجه: 

  {تعمیر الحاقیه، منزل چهارم، شعبه آفرگشایی}منزل وشماره اطاق: 

 {کابل، ناحیه سوم}شهر: 

تحت شماره  2021ایکو  بین المللی کنفرانس و نمایشگاه } ن داوطلبینام و نمبر تشخیصیه ای
 می باشد. {MOIC/NCB/NC/1400/001داوطلبی:

 {سرک داراالمان، جوار شورای ملی سابقه، وزارت صنعت و تجارت}آدرس: 

 20.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 میباشد. {قبل از ظهر 10:00} تساع {1400/ 5/  5} ها ضرب االجل برای تسلیمی آفر

 آفر گشایی و ارزیابی آفر ها  .هـ

 23.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

 {تعمیر الحاقیه، منزل چهارم، شعبه آفرگشایی}آدرس: 

 {1400/ 5/  5بجه قبل از ظهر، مؤرخ   10:00ت ساع: }زمان و تاریخ

 28.1ده ما

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  میباشد. {افغانی}اسعار مشترک جهت تبدیل سایر اسعار: 

 می باشد. {د افغانستان بانک}منبع تبادله نرخ اسعار 

 میباشد. { قالیفروش انت -روز آفرگشایی}تاریخ نرخ تبادله اسعار

  و. اعطای قرارداد

 33.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 . می باشد{فیصد از مجموع قیمت قرارداد به صورت تضمین بانکی 5}اجرای قابل قبول ادارهتضمین 

 5اجرا   و غیر مشروط می باشد. بصورت عموم تضمینفورمه  های قرارداد   9}تضمین بانکی مطابق قسمت 

 فیصد قیمت قرارداد می باشد.    10الی 

 35.1ماده 

دستورالعمل برای 
 قرارداد می باشد.  قیمت{قابل تطبیق نیست} پیش پرداخت
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 داوطلبان

 

داوطلبی های فورمه -سوم تقسم  
 

  

 عنوان فورمه     شماره فورمه 
 

 آفر تسلیمی فورمه  01فورمه خدمات غیرمشورتی/

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه  02غیرمشورتی/ خدمات فورمه

   آفر تضمین فورمه  03فورمه خدمات غیرمشورتی/

  آفر تضمین هاظهارنام فورمه  04غیرمشورتی/فورمه خدمات 

 ذینفع مالکیت معلومات اظهار فورمه  05غیرمشورتی/ خدمات فورمه
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 فورمه تسلیمی آفر 

 01/خدمات غیر مشورتیفورمه 

 داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید. 

 {داره درج گرددنام ا: }اداره

 {شماره داوطلبی درج گرددشماره داوطلبی: }

 

 {عنوان تدارکات )پروژه( درج گردد} عنوان تدارکات:

 مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

صورت میمه درضاریخ صدور شماره و ت}و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره:  مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 

 به  ردادمومی قراشرایط عدر مطابقت به {درج گردد شماره داوطلبیو  تدارکات عنوان}نداشته و پیشنهاد اجرای  {لزوم درج گردد

گر رقام، بیاناروف و حقیمت مجموعی آفر به }قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:
 می باشد.{مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد

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

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

ات آن ت، با جزئیا  اسقابل اجر ا کهر هر تخفیف پیشنهاد شده}قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... (2)
 ؛{مشخص کنید

 ائیم. ت می نمرا منحیث پیش پرداخت درخواس {مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد}ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 

 ت.یسو یا هر آفر دریافت شده دیگر ن ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت 

ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج 

می باشد. صفحه معلومات داوطلبی  

  21ماده  1بند  در مطابقت با، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها دستورالعمل برای داوطلبان  15ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

 واند؛اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میت دستورالعمل برای داوطلبان

ر اجرای بموقع قرارداد فراهم ، بخاط دستورالعمل برای داوطلبان 33ماده  1قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند  آفرماهرگاه 

 می نمائیم؛

دستور العمل برای داوطلبان  3ماده  1ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 
 می باشیم. 

، نداریم.  دستور العمل برای داوطلبان 3ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

دستور العمل برای  3ماده   5ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 

. شامل لست محرومیت اداره تدارکات ملی نمی باشیم ، داوطلبان  

 {}نام شخص درج گرددنام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:
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 تاریخ: 

 

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه

 02مشوتی/ غیر خدمات فورم

ر دن معلومات ردد. ایاهلیت استفاده میگ ی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلیی بعدباتوسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیاین فورمه 

 بلی اهلیت،قزیابی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ار قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت صفحات اضافی

  داوطلب باید صرف معلومات جدید را درج نماید. 

 (JVداوطلب یا داوطلب شریک شرکت مشترک ) .1

 {یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد} داوطلب: تیعوض 1.1

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {درج گردد یتجارت آدرس: }آدرس تجارتی داوطلب

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

صفحه معلومات  4ماده  2بند  2 تعداد مطابق به جزء}اجرا شده در جریان  خدمات غیر مشورتیساالنه های تعداد قرارداد  1.2
 اشد.می ب {مبلغ به پول افغانی درج گردد}سال گذشته، به مبلغ {درج گردد داوطلبی

د مطابق به تعدا}ن جریا با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در خدمات غیر مشورتی های تعداد قرارداد 1.3

ت لزوم ردیف جدول زیر خانه پری گردد، در صورد{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 4ماده  2بند  3 جزء
 ردد. گرداد تحت کار یا تعهد شده بشمول تاریخ تخمینی تکمیل درج همچنان جزئیات قرا می باشد.{عالوه گردد

 

 4اده م 2بند  4یل جدول ذیل به جزء جهت تکم} خدمات غیر مشورتیتجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام  1.4
م ردیف ورت لزوبرای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در ص ر العمل دستو

 {می باشد.  اضافی عالوه گردد

 

نام طرف قرارداد و شخص  محل ارائه آننام پروژه و 

 ارتباطی

 خدمات غیر مشورتینوعیت 

 تکمیل شده و سال تکمیل آن

 ارزش مجموعی قرارداد

1-  

2-  

3-  
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ت، ورت ضرورجدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درص}و اجرای قرارداد  و تجارب کارمندان کلیدی جهت مدیریتاهلیت  1.5

  4ماده  وطلبان دستور العمل برای داو 4ماده  2د بن 5تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 

 { می باشد. مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد،

 تعداد سالهای تجارب نام  وظیفه    

 کاری)عمومی(

کاری در این  اربسالهای تج

 وظیفه

1-  

2-     

3-  

 

  .ی باشندم{تکمیل گردد جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت}قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.6

قراردادی فرعی )نام و  ارزش قرارداد فرعی     بخش خدمات 

 آدرس(

 تجارب در خدمات مشابه 

1-  

2-      

3-  

 

 شیفتزارش تگ ،سال گذشته، گزارش بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر{تعداد به ارقام و حروف درج گردد}گزارش مالی  1.7

 {لست و کاپی ها ضمیمه گردد} مستقل

 غیره رضه، وقد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن نیازمندیهای اهلیت: پول نقد دست داشته، دسترسی به شواه 1.8

ایر برای س داوطلب مکلف است لست تعهدات مالیمی باشد. {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه گردد}

 قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نماید. 

 .، تصدیق مینمائیمدستور العمل برای داوطلبان 3ا از واجد شرایط بودن خود تحت ماده م

 بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود: 1.9

 {نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک درج گردد}

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در }بط به داوطلب:مرت سال گذشته 5یا در جریان  معلومات در دعوی حقوقی جاری 1.10

تشریح تجهیزات بشمول )تاریخ  نام تجهیزات   

 ساخت و مدت کارایی(

 حالت تجهیزات 

هنه، و )جدید، خوب، ک

 تعداد قابل دسترس(

ملکیت، کرایه، و یا خرید با ذکر 

 طرف های مقابل کرایه و خرید

1-  

2-       

3-  
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 {صورت ضرورت، تکمیل گردد

داوطلب  ، ازیدر صورت ن[دستورالعمل برای داوطلبان  12مادۀ  6بند طبق  ذینفع تیو مالک رهیمد ئتیاز ه یستیل .2

 .[مایدنارائه ع یت ذینفاظهار معلومات مالک فورمرا با استفاده از  ذینفع تیدر مورد مالک یاطالعات اضاف دیبا مؤفق

2.1  

 منازعه تحت مبلغ  نتیجه منازعه دلیل منازعه  طرف های دیگر  

1-  

2-     

3-  

 

 

 . دستور العمل برای داوطلبان 3ماده  2 بندمندرجات با  اظهار نامه انطباق 2.2

 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و جدول پیشنهاد شده:  2.3

 {ددفهرست ترتیب گر}ز جهت تکمیل نمودن نیازمندیهای شرطنامه: مورد نیا یتوضیحات، نقشه ها، و چارت ها

 ( JV) شرکت مشترک .3

 هر شریک شرکت مشترک ارائه میگردد. برای فوق،  1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  3.1

 شرکت مشترک ارائه میگردد. برای   1.12معلومات مندرج  3.2

 ارائه میدارد، ضمیمه گردد.  صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را 3.3

 دیاب داوطلب مؤفق ، ازیدر صورت ن[دستورالعمل برای داوطلبان  12مادۀ  6بند طبق  ذینفع تیو مالک رهیمد ئتیاز ه یستیل 3.4

ر معلومات مالکیت اظها فورمبا استفاده از  (JV)برای هر یک از اعضای مشترک را  ذینفع تیدر مورد مالک یاطالعات اضاف

 .[نمایدائه ارذینفع 

 نشان دهنده:قانونی آنها  کت مشترک با مشروعیتموافقتنامه تمام شرکای شر 3.5

 اشند. تمام شرکا بصورت پیوسته و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می ب .4

رکا می شز سایر به نمایندگی ایکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنود ها  .5

 باشد؛

 تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد. .6

 نیازمندیهای اضافی  .7

دستور  4ماده  1و جهت فراهم نمودن نیازمندیهای بند  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب باید معلومات اضافی مورد نیاز  7.1

 را ارائه نماید.  داوطلبان العمل برای
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 آفر تضمین فورمه

 03مشورتی/ غیر خدمات فورم

 خانه پری مینماید{مربوط }بانک این فورمه را در مطابقت به رهنمود ها 
 

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

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

 {شماره درج گردد}: شماره تضمین بانکی

 خدمات ائهاربرای  {رددتاریخ درج گ}که به تاریخ  خود آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتیماطالع 

 به شما ارائه نموده است. {داوطلبی درج گردد هشمار}شماره اعالن تدارکات تحت  {درج گردد نام قرارداد}

 ، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد. ق شرایط مندرج شرطنامهمی دانیم که مطاب عالوهبر

بلغ مجموعی م، بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  {درج گرددنام بانک }، ما اساس درخواست داوطلب بر

ردیده گعمال ذیل اه داوطلب مرتکب در صورت کدریافت اولین تقاضای تحریری شما  بعد از را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}

 باشد، بپردازیم:

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

 ؛داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر انکار (2)

 ؛طلب برندهاجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داو (3)

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

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

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در   

مل برای دستورالع قرارداد طبق یامضاو  اجرا تضمین ه محض دریافتبشناخته باشد درصورتیکه داوطلب برنده  (6)
 ؛ یاداوطلبان

د از ختم میعاد اعتبار روز بع 28( 2) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

 {درج گردد تاریخ ختم آفر} ر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفرآف

 دریافت شده باشد. میعاد فوق ل ازهرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قب نتیجه، در

 میباشد. 758شماره  ICCهنشریتابع مقرره تضمینات منتشره  این تضمین

 {مسئول امضای }امضا: 

 

 {مهر گردد}مهر: 
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  آفر تضمین هاظهارنام فورمه

 04 مشورتی/ غیر خدمات فورم

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  :ارکاتاعالن تد شماره

 {داوطلبی درج گرددشماره }  :شرطنامه داوطلبی شماره

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

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که: ما اشخاصیکه در زیر

 ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد. 

سر از  {درج گرددتعداد سال }ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت 

 وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد: محروم گردیم.{تاریخ درج گردد}

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 ؛تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن -2

 ؛جدول قیمت های ارائه شده در آفر انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در -3

 ؛ق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برندهاجتناب از عقد قرارداد، مطاب -4

 .فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده -5

عتبار ارنده فاقد بداوطلب  امضای قرار داد بایا این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و 

 گردد.  می

 {امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را دارد}امضا : 

 {نام داوطلب درج گردد}دارای صالحیت امضای این اظهار نامه از طرف: 

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

 {گرد هئارارا  کا آفرآفر باید به نام تمام شر ه تضمیننام یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار}
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نفعیذ تیفورمه اظهار معلومات مالک  

 05 /یمشورت ریخدمات غ فورم

 الف( هدایات:

 آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.ین فورم جهت جمعا -1

 ضم آفر خویش ارائه نماید.  اوطلب )رئیس یا معاون آن( مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء،د -2

 پری نمایند.وسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانهو یا کنسرسیوم در پر (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترک ) -3

 ین فورم می باشد.اقراردادی فرعی مکلف به خانه پری  -4

 الکین ذینفع می باشد.داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون م در صورت مطالبه اداره، -5

اشد بشمول بشخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا باالی وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و تسلط داشته  م، مالکیت ذینفع؛طبق این فور -6

کنترول و یا  ئی در شخص حکمیلی یا جزکیم، ه محدود به؛ مالک اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم و غیر مستقاما ن

 در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.

 یب سایت ادارۀ تدارکات ملی توأم با قرارداد نشر می گردد.)داوطلب برنده(  در وفورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی  -7

 این فورم به مراجع ذیصالح ارجاع می گردد. -8

 ب( هویت شرکت:

 نام شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

 مرجع صدور جواز فعالیت:   شماره جواز فعالیت:
  

تاریخ صدور جواز 

 فعالیت:

  
 اعتبار جواز فعالیت: تاریخ ختم میعاد

  

 ................................سایر: مشخص نمایید: ......................    □متشبث انفرادی          □سهامی        □محدود المسئولیت         □تضامنی  ماهیت شرکت:

                                   ج( شهرت مسئولین شرکت: )رئیس، معاونین و هیئت مدیره(                    
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ره
ما

ش
 

 اسم
اسم 

 پدر

تخلص 

یا نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره
 شماره تماس آدرس محل سکونت

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستقیم

 ) 

 بلی / نخیر

مقدار و 

 فیصدی سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

غیر 

 مستقیم(

 نخیربلی / 

دارای حق تعیین هیئت 

مدیره یا کارکنان شرکت 

 )مستقیم یا غیرمستقیم(

فیصد مقدار بلی / نخیر

 ی

1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران: 

ره
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص 

یا نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 رهتذک

موقف  شماره تماس آدرس محل سکونت

وظیفوی در 

 شرکت

)در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستقیم

 ) 

 بلی / نخیر

مقدار و 

 فیصدی سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین هیئت 

مدیره یا کارکنان شرکت 

 یا غیرمستقیم()مستقیم 

فیصد مقدار بلی / نخیر

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:
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ره 
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص 

یا نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره

نوعیت  شماره تماس آدرس محل سکونت

 فعمالکیت ذین

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

)در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستقیم 

ر د -

صورتیکه 

قابل 

تطبیق 

 باشد(

 بلی / نخیر

مقدار و 

 فیصدی سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین هیئت 

مدیره یا کارکنان شرکت 

 م یا غیرمستقیم()مستقی

 بلی / نخیر
 مقدار

فیصد

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 ی( تعهد نامه:

و جوابگو  ین نافذه مسئولحکام قوانایا عدم صحت معلومات درج شده، طبق اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کاماًل حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و 

 می باشم.

 مهر و امضا: اسم:

 تاریخ: موقف:

 این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد.
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 کشور های واجد شرایط - چهارمقسمت 

 

 و خدمات در تدارکات که از وجوه عامه تمویل میگردد. ی، امور ساختماناجناس واجد شرایط بودن

رائه ال میگردد، امه تمویعکه از وجوه  تدارکاتبرای را و خدمات  یشرکت ها و افراد از تمام کشور ها می توانند اجناس، امور ساختمان

ا هداوطلبی  درمربوطه آن کشور ها  یشرکت ها اجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوری های ذیل ودر حاالت ذیل نمایند. 

 شرکت نموده نمی توانند:

  .قرار داده باشد با این کشور منع را روابط تجاری قانوناً جمهوری اسالمی افغانستان  -1

ملل  ورای امنیتنامه شه افراد یا نهاد های آن کشور را به اساس قطعوارد نمودن اجناس یا پرداخت ب جمهوری اسالمی افغانستان -2

 متحد منع نموده باشد. 

نمی  اک نمودهذیل در مراحل داوطلبی اشتردر حال حاضر شرکت ها، اجناس و خدمات از کشور های  ،داوطلبان جهت معلومات -3

 توانند: 

  داخلی: قوانین به اساس (1)

 {لست تمام کشور ها درج گردد}

 :تعهدات بین المللی به اساس (2)

 {لست تمام کشور ها درج گردد}
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 ها جدول فعالیت -دومبخش 

 

 ها جدول فعالیت -پنجمقسمت 

 ( ورق ضمیمه میباشد.15جدول فعالیت ها و الیحه وظایف در قید)
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 شرایط  و فورمه های قرارداد سوم:بخش 

 شرایط عمومی قرارداد -ششم قسمت

 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت

 و نقشه هامشخصات تخنیکی  -هشتمقسمت 

 فورمه های قرارداد -نهمقسمت 
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 شرایط عمومی قرارداد -ششمقسمت 

عریفات ت -1ماده   اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:  1.1 

 8ده ما 2 : شخص توافق شده میان اداره و قراردادی جهت حل منازعات در مطابقت به بندحکم -1

 اشد. می ب شرایط عمومی قرارداد

آفر  که منحیث جز مورد نیازفهرست تکمیل و قیمت گذاری شده اقالم : جدول فعالیت ها -2

 توسط ارائه کننده خدمات فراهم میگردد.

 یگردد. مکه از جانب اداره تصدیق غیر مشورتی خدمات ارائه : تاریخ تکمیل یتاریخ تکمیل -3

و شامل  داد بودهاجرا و تکمیل قرارجهت داوطلب برنده : موافقتنامه کتبی میان اداره و قرارداد -4

 می باشد. فورم قرارداد  1ماده اسناد فهرست شده 

 وارده بشمول تعدیالت غیر مشورتی : قیمت قابل پرداخت برای انجام خدماتقیمت قرارداد -5

 می باشد. قرارداد،عمومی شرایط   6ماده مطابق 

مانند  اجرای خدمات اضافی درعوامل بکار رفته نسبت ه ب قراردادی پرداخت به :مزد کار -6

  به می باشد. کارمندان، تجهیزات، مواد و سایر عوامل

 می باشد.  شرایط خاص قرارداد : طرف قرارداد مندرج اداره -7

 د.تقویمی می باشروز : روز -8

 : تمام اسعار به استثنای واحد پول افغانی، میباشد. اسعار خارجی -9

10- GCC  .شرایط عمومی قرارداد میباشد : 

11- SCCرایط خاص قرارداد میباشد. : ش 

 : جمهوری اسالمی افغانستان میباشد. حکومت -12

 : واحد پول افغانی میباشد. اسعار محلی -13

 لعضو بوده و عضو مسؤ باشد، هر شریک (JV) شرکت مشترک قراردادی: درصورتیکه عضو -14

حت از آن تذکر رفته، حقوق و مکلفیت های ت شرایط خاص قراردادکه در  )شریک اصلی(

 داد را از جانب اداره انجام میدهد. قرار

 : اداره یا ارائه کننده خدمات میباشد. جانب قرارداد -15

اشته ات گمخدم و جهت ارائه  خدام: افرادیکه از جانب قراردادی منحیث کارمند استکارمندان -16

 شده اند. 

 . که آفر وی جهت ارائه خدمات از جانب اداره قبول گردیده است داوطلب: قراردادی -17

ارائه کننده  اداره ترتیب و توسط از جانب  : مشخصات خدمات شامل شرطنامه کهصاتمشخ -18
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 خدمات تسلیم میگردد.

( و 1ه )ر ضمیمدر مطابقت به مواد این قرارداد که د قراردادی از جانب فعالیت های که: خدمات -19

 ، میباشد. آفر شامل در یمشخصات و جدول فعالیت ها

از  را به نمایندگیده منعقاجرای بخش از قرارداد  ت کهیا شرکت اس: شخص قراردادی فرعی -20

 انجام میدهد. اصلیقراردادی 

 د. رت میگیرصو تانجمهوری اسالمی افغانس هنافذ: تفسیر این قرارداد در مطابقت به قوانین قانون نافذ 1.2 

ان سنحیث لاین قرارداد به یکی از زبان های ملی کشور ترتیب و تطبیق می گردد، که م: زبان  1.3

 اصلی در تفسیر و اجرای این قرارداد عمل می نماید. 

رگونه هده و : هر گونه ارتباط بر قرار شده میان جوانب قرارداد باید بصورت کتبی بوارتباطات 1.4

 قابل اجرا می باشد. دریافتدر صورت  اطالعیه

ت محالدر صورت عدم تذکر محل در ( مشخصات یا 1: خدمات در محالت مندرج ضمیمه )ساحه 1.5

 میگردد.  مشخص می شود، ارائه اداره که توسط 

را تحت مجاز قابل اج انجام هر گونه اعمالتصمیم، اتخاذ جهت : شخص که نماینده با صالحیت 1.6

درج  راردادقدر شرایط خاص و ارائه اسناد الزم توسط قراردادی معرفی وشهرت وی  این قرار داد

 . میگردد

و  ای خودداشت هبررسی دفاتر، حسابات و یاد مکلف است اجازهادی قرارد: ش و بررسی ادارهیتفت 1.7

 قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

انواع  فیت ها،ندان آنها مالیات، مکل، قراردادی فرعی و کارمقراردادی اصلی: محصوالتمالیات و  1.8

امل شرا پرداخت و در قیمت قرارداد  نافذقوانین قابل اجرا تحت  محصوالت سایر، و فیس

 مینمایند. 

آغاز، تعدیل،  -2ماده 

 فسخ و تکمیل قرارداد

یط خاص شرا یا تاریخ دیگری مندرج  تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین از اعتبار قرارداد: 2.1

 ، قابل اجرا میباشد. قرارداد

 خدمات ارائه آغاز  2.2

ومی، کاری مشمول روش های عمپالن خدمات، ارائه غاز قبل از آقراردادی : پالن کاری -1

د. ینمایمترتیبات، اولویت و زمان بندی تمام فعالیت ها را جهت تصویب به اداره تسلیم 

 . دردارائه میگ)در صورت لزوم(  تائید شده توسط ادارهخدمات طبق برنامه کاری 

 انفاذ غازآ ( روز بعد از30)خدمات را در جریان ارائه کننده خدمات، تاریخ آغاز خدمات:  -2

 ، آغاز مینماید. شرایط خاص قرارداد قرارداد، یا به تاریخ مندرج

، تکمیل مینماید. مگر شرایط خاص قرارداد مندرجخدمات را به تاریخ ، قراردادیتکمیل: تاریخ  2.3
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 فسخ گردیده باشد. در شرایط عمومی قرارداد 2ماده 6در مطابقت به بند  داینکه قراردا

تکمیل ننماید، جریمه شرایط خاص قرارداد  خدمات را به تاریخ مندرج، رتیکه قراردادیصو

وضع میگردد. تاریخ تکمیل، تاریخ شرایط عمومی قرارداد  3ماده  8تآخیر مطابق به بند 

 تکمیلی تمام فعالیت ها میباشد.  

ارداد صرف قیمت قریل تعدیا خدمات اندازه تعدیل  بشمول تعدیل شرایط و حدود قراردادتعدیل:  2.4

 موجودیت موافقه کتبی طرفین قرارداد صورت گرفته میتواند.در صورت 

 حاالت غیر مترقبه 2.5

طوفان،  حوادث )زلزله، جنگ داخلی،( عبارت از Force Majeureحاالت غیر مترقبه )تعریف:   -1

حت یت های تلفمک که توانمندی انجام  جانبینکنترول یا شرایط خارج از  آفات طبعی...(سیالب، 

 . این قرارداد را ناممکن یا غیر عملی سازد

ت قوع حاالناشی از وعدم انجام مکلفیت ها تحت این قرارداد در صورتیکه  قرارداد: تخطی عدم  -2

سرع وقت در ا مشروط بر اینکه جانب متآثر شده غیر مترقبه باشد، نقض یا قصور پنداشته نمیشود.

یت های ه مکلفب قراردادیسازد.  ی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع تبطرف دیگری قرارداد را بصورت ک

 رمترقبهغیت خویش تا حدی امکان ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاال

 شد.نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده با

ام عدم انج میعاد وقوع حاالت غیر مترقبه که سبب معادل میعاد تکمیل قراردادتمدید میعاد:   -3

 خدمات گردیده، تمدید میگردد.

بصورت  پرداخت کهقابل پرداخت و مصارف اضافی  اخذ مستحق ارائه کننده خدماتپرداخت ها:   -4

   میباشد. ،صورت گرفته مناسب و لزوم دید در جریان میعاد وقوع حاالت غیر مترقبه

 فسخ قرارداد 2.6

طالعیه در جریان ل ابا ارسا( ذیل 6( الی )1در صورت وقوع موارد )میتواند  اداره انب اداره:از ج -1

 نماید:فسخ  قرارداد را قسماً یا کالً  ،قراردادیبه  ( روز30حد اقل )

ر جریان د قراردادیانجام مکلفیت های خدمات ارائه شده و   درقص وادرصورت عدم اصالح ن (1)

 عیه یا میعاد دیگری تصدیق شده کتبی اداره؛( روز بعد از ارسال اطال30)

 ؛ قراردادیدرصورت افالس یا ورشکستگی   (2)

قوع ویک قسمت عمده خدمات به سبب از ارائه  قراردادیروز،  (60در جریان حد اقل ) (3)

 حاالت غیر مترقبه عاجز باشد؛ یا 

 ست. ردیده اگمرتکب فساد و تقلب  در اجرا و تکمیل این قرارداد قراردادیبه باور اداره،  (4)

ی ی و اجرااوطلبداداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل 

 ند: قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمای

غیرمستقیم هرچیز  صورت مستقیم یا هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت، درخواستاز : عبارت فساد -1

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

غفال نظور امارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به : تقلب -2

ز اناب و یا اجت و غیر مالی کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی

 مکلفیت ها صورت گیرد.  انجام

ه بداره که ندان ادو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارم: عبارت از سازش میان تبانی -3

رین طرح سائ اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقمنظور 

 گردیده باشد.

 ا سایرداد و یر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارتهدید و یا ضرعبارت از : اجبار -4

 ی باشد.متقیم داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مس

رست در ات ناداخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارایجاد  -5

 تی مربوط می باشد.پروسه تدارکات و یا امور نظار

تکب مر مایندهنمستقیماً یا ازطریق برنده ای را که داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  -6

 ست لغو میادر مراحل داوطلبی گردیده  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیفساد، تقلب، 

 نماید.

مند سط کارتدارکات تو و اخالل در مراحل، اجبار تبانیتقلب،  داره در صورت ارتکاب فساد،ا -7

 اداره ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

و نهم قانون  ( ماده چهل1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) -8

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

ا هدداشت یا، حساباتف است، زمینه تفتیش و بررسی داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکل -9

 هانب ادارموظف از ج مفتشین توسط  را اجرای قرارداد و و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر

 فراهم نماید.

 6بند  2یا جز  2ماده  2بند  1جز : بمحض فسخ قرارداد مطابق پرداخت بمحض فسخ قرارداد -2

 هد:انجام مید قراردادیپرداخت های ذیل را به  ، ادارهشرایط عمومی قرارداد  2ماده 

رارداد قبخش قبل از تاریخ فسخ  قناعتبرای خدمات که بصورت  6حق الزحمه مطابق ماده  (1)

 .انجام شده باشد

مکلفیت های  - 3ماده 

 قراردادی

 امینت، ناسبمت و جدول فعالیت ها با تالش را در مطابقت به مشخصا ، خدماتقراردادی عمومیات:    3.1

برد  و کار یریتشیوه سالم مد رعایتمسلکی و با  به شیوه ها و اجراآتمطابق بودن اقتصادی   و مفیدیت

د منحیث ین قرارداادر انجام قراردادی  ، ارائه می نماید. به شیوه مصئون پیشرفته  وو تکنالوژی مناسب 

مشروع  م  منافعنب سودادی فرعی یا جامشاور وفادار به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با قرار

 اداره را حمایت و تامین مینماید. 

 

 

 تضاد منافع :  3.2 

را داشته و   6تنها حق الزحمه مطابق ماده  قراردادی: قراردادیمنع کمیشن و تخفیفات به  -1

 یت های مرتبط این قرارداد یا فعالمیشن، تخفیف، یا پرداخت مشابه از ناحیه ک سایر انواع

از  همچنان. ارائه کننده مکلفیت ها تحت این قرارداد را اخذ نمی نمایدانجام  برایدمات یا خ



ورتیرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشش  -اداره تدارکات ملی   

 

36 

 

 خویشو نماینده مرتبط  توسط کارمندان، قراردادیان فرعی اضافی پرداختعدم اخذ هر گونه 

 د. حاصل می نمایاطمینان 

 که در نماید ارائه کننده توافق می :قراردادیعدم اشتراک در تدارکات پروژه ناشی از  -2

ی دیان فرعرارداجریان اجرای این قرارداد یا بعد از فسخ آن خود و یا اشخاص مرتبط به آن و ق

مانی و ساخت وی و اشخاص به مرتبط به آنها از اشتراک در تدارکات فراهم سازی اجناس، امور

 د. نایی نمخدمات به پروژه که ناشی از این خدمات باشد اشتراک نم

ندان کارم ارائه کننده خدمات و قراردادی های فرعی بشمول لیت های متضاد:اجتناب از فعا -3

 توصل نمی ورزند:آنها بصورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های ذیل 

ر رداد دقرااین با فعالیت های تحت  که هر فعالیت مسلکی و تجاری در جریان قرارداد (1)

 تضاد باشد؛ 

دولتی  رمندانکاوی نمی توانند و قراردادیان فرعی  درجریان قرارداد، ارائه کننده خدمات (2)

 ه کارببرای فعالیت های تحت این قرارداد  را در جریان اجرای وظیفه یا در رخصتی

 گمارند. 

 بعد از فسخ این قرارداد،  شرایط خاص قرارداد سایر فعالیت های مندرج  (3)

سال بعد از  (2ان )ان قرارداد یا در جری، قراردادیان فرعی و کارمندان آنها در جریقراردادی: محرمیت 3.3

 تبی قبلیکوافقه بدون مرا قرارداد  م مرتبطتکمیل قرارداد، هرگونه معلومات اختصاصی یا معلومات محر

 اداره نباید افشا نمایند. 

 قراردادیفراهم نمودن بیمه توسط  3.4

ر ارداد طواص قردر شرایط خ ، مگر اینکهبیمه را با در نظرداشت موارد ذیل فراهم می نمایدقراردادی 

 :دیگر تذکر رفته باشد

 ز نان او اطمیشرایط خاص قراردادبا پوشش مندرج  رایط تصدیق شده ادارهبیمه خطرات با ش -1
 ؛قراردادی فرعیشدن فراهم 

 رخواستدبه  مبنی بر اینکه بیمه فوق اخذ و حق بیمه جاری پرداخت گردیده،  شواهدارائه  -2

  اداره.

 میباشد. قبلی اداره تائید  نیازمند هفعالیت های ک 3.5 

 بخش از خدمات؛ فرعی جهت ارائه دادعقد قرار -1

و  دیقراردا )کارمندان کلیدی ( ذکر نشده3تعیین کارمند که نام های آنها در ضمیمه ) -2

 قراردادیان فرعی(؛

 و ؛کاری پالنتغییر  -3

 از آن تذکر رفته باشد. شرایط خاص قرارداد  دیگری که در فعالیت های -4

 مکلفیت های گزارش دهی 3.6 

مندرج ضمیمه تسلیم میعاد ( را به تعداد و در جریان 2ضمیمه )و اسناد مندرج  گزارش قراردادی
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 مینماید. 

 جریمه تآخیر  3.7 

  راردادشرایط خاص ق یمه تآخیر به نرخ روزانه مندرج، جرقراردادی: پرداخت جریمه تآخیر -1
پولی  ثر رقمتدارکات پرداخت می نماید. حد اک طرز العمل هشتمرا در مطابقت به حکم یکصد و 

وع مبلغ فیصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد، هرگاه مجم (10)جریمه تآخیر یا غیابت الی 

ا فسخ داد رمحاسبه شده جریمه تآخیر یا غیابت به حد اکثر خود برسد، اداره می تواند قرار

کننده  ارائه جریمه تآخیر مسؤلیت هاید.  پرداخت جراآت بعدی را در زمینه مرعی دارنموده، ا

 خدمات را متآثر نمی سازد.

خیر در صورتیکه تاریخ تخمینی تکمیل بعد از پرداخت جریمه تآتصحیح اضافه پرداخت:  -2

را  ت بعدیتعدیل تصدیقنامه پرداختوسط قراردادی را با  تمدید گردد، اداره اضافه پرداخت

 تصحیح می نماید. 

داره، ااطالعیه از جانب واقص در جریان میعاد مندرج صورتیکه ندر عدم اجرای مجازات:  -3

قابل  . مبلغرا به اداره پرداخت می نماید  تآخیرتصیحیح نگردد، ارائه کننده خدمات جریمه 

شرایط   7ماده  2بند  نه تصحیح و بررسی نواقص، مندرجپرداخت منحیث فیصدی هزی
  می باشد.شرایط خاص قرارداد و  عمومی قرارداد

بولی آفر، ( روز بعد ازدریافت نامه ق10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) :تضمین اجرا 3.8

ه در نکی( ک، در فورم )تضمین باشرایط عمومی قراردادتضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با 

 رائهت، اده استذکر رفته و به اسعار که در نامه قبولی از آن نامبرده ش صفحه معلومات داوطلبی

ز یک ارا را در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اج نماید.

منظور نده ببانک مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نمای

( 28جرا )ااجرای این تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. تضمین 

 روز بیشتر از تاریخ تکمیل قرارداد اعتبار دارد. 

ارمندان ک -4ماده 

 قراردادی 

 نگماشت د اقل و میعاد پیش بینی شدهشایستگی ح، وظیفه : عناوین، جزئیاتجزئیات کارمندان 4.1

و  ردادیقرا ( درج می باشد.  فهرست کارمندان کلیدی3در ضمیمه ) قراردادیکارمندان کلیدی 

  دیق می گردد.( توسط اداره تص3ضمیمه ) در آنها و ناموظایف رعی به شمول عناوین قراردادیان ف

 تعویض کارمندان 4.2 

باشد.  اداره هیچ تغییری در کارمندان کلیدی صورت گرفته نمی تواند. مگر اینکه به موافقه  -1

 ی باشد،تغییر کارمندان کلیدی ضرورقراردادی درصورتیکه بنابر دالیل خارج از کنترول 

 تعویض صرف با کارمندی با شایستگی معادل یا باالتر صورت گرفته می تواند. 

ی و ا شایستگبکارمند خود را با کارمند دیگری  قراردادی، یلدالبا درخواست اداره با ذکر   -2

 : تعویض می نماید در موارد ذیل تجارب قابل قبول اداره

 درصورتیکه کارمند سوء رفتار جدی انجام داده باشد؛  (1)

 ای
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 عدم قناعت از انجام کارمند با ذکر دالیل معقول.  (2)

انب که از ج و معافیت های کمک هااز  قراردادی: اداره تالش می نماید تا معافیت هاهمکاری و  5.1  عهدات ادارهت -5ماده 

 حکومت فراهم میگردد، مستفید گردد. 

ه کمرگی ات و محصول گقوانین مربوط به مالی: در صورت تغییر تغییر در قوانین قابل تطبیق 5.2

باز  ، حق الزحمه و مصارفمیگرددقراردادی سبب افزایش یا کاهش مصرف خدمات انجام شده 

ته و هش یافافزایش یا کا با موافقه طرفین قراردادیپرداخت قابل پرداخت تحت این قرارداد به 

 رد. صورت میگی 6ماده  2( بند 2( و )1)اجزا  طبق مبلغ ذکر شدهبه تعدیالت مربوط 

ه می ، ارائبه قراردادی( را 6: اداره خدمات و تسهیالت مندرج ضمیمه )خدمات و تسهیالت 5.3

 نماید.  

 رداخت بهپ -6ماده 

 قراردادی 

در بر  رداد کهمبلغ مجموعی ثابت بوده و از قیمت قرا قراردادی پرداخت ها به :پرداخت باالمقطع 6.1

 ،اشدمی ب( 1انجام خدمات مندرج ضمیمه )مصارف در  مصارف قراردادی فرعی و سایرگیرنده 

داد از مبلغ افزایش قیمت قرار، 5ماده  2حالت مندرج بند به استثنای  بیشتر بوده نمی تواند.

 پرداخت 6ده ما 3و بند  2ماده  4بند  در صورت موافقه کتبی طرفین مطابق 6ماده  2بند مندرج 

 صورت میگیرد.   اضافی

یط خاص شرامندرج پول افغانی و یا سایر اسعار  واحدپرداخت به قیمت قابل : قیمت قرارداد 6.2 

 . قرارداد

( جهت 5( و )4تفکیک قیمت مجموعی ضمایم ): ارائه شده خدمات اضافیبه  پرداخت 6.3

رائه ا 2ماده  4بند  مطابق خدمات اضافی موافقه شدهبه تشخیص حق الزحمه قابل پرداخت 

 گردیده است. 

ت صور شرایط خاص قرارداد در مطابقت به جدول پرداخت مندرج پرداخت شرایط پرداخت: 6.4

میعاد  وعادل ممیگیرد. پیش پرداخت )تجهیزات، مواد و اکماالت( در مقابل تضمین بانکی با مبلغ 

 طوری ادشرایط خاص قرارد، ارائه میگردد. مگر اینکه در شرایط خاص قرارداداعتبار مندرج 

 دیگری از آن تذکر رفته باشد. 

 عدیل قیمت 6.5

ورت صصرف زمانی مصرفی  در قیمت عوامل  وقوع نوسانات به اثر  می تواندتعدیل قیمت  -1

 از آن تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداد میگیرد که در
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 مزد کار  6.6

 د. استفاده میگرد صرف در صورت دستور کتبی قبلی مدیر پروژه برای خدمات اضافی -1

ورمه در ف بل پرداخت تحت نرخ روز کاری این ماده راارائه کننده خدمات تمام خدمات قا -2

از  یار( روز ک2) ماید. هر فورمه تکمیل شده در خاللهای تآئید شده اداره ثبت می ن

رف در گردد. پرداخت صمی تصدیق و امضاء  1ماده  6جانب اداره  در مطابقت به بند 

 امضاء شده، صورت میگیرد. مزد کار موجودیت فورمه های

 نترول کیفیتک -7ماده 

 

د شرایط خاص قراردا مندرجروش و اصول بررسی خدمات غیر مشورتی به شکل  :تشخیص نواقص 7.1
 واقص،نخدمات غیر مشورتی انجام شده را بررسی نموده و در صورت موجودیت می باشد. اداره، 

ندارد.  دادیرهای قرارا مطلع می سازد. این بررسی خدمات غیر مشورتی تآثیری بر مسؤلیت  قراردادی

ر ت خدمات غیهر قسم قراردادی  و داده  قراردادینواقص را به ور بررسی خدمات و تشخیص اداره دست

شرایط خاص ر دمی نماید. میعاد رفع نواقص بررسی   دارای نواقص است مشورتی را که به باور اداره
 . درج می باشد قرارداد

 نواقص و اجرای جریمه رفع  7.2

 الی موجودیت نواقص، تمدید میگردد.میعاد رفع  نواقص  -1

 نماید. می رفع، اطالعیهدر طول زمان مندرج یه رفع نواقص را اطالعمندرج نواقص  قراردادی -2

 ره مصارفادا ورترفع ننماید، در اینصاطالعیه  نواقص را در طول زمان مندرج قراردادیدر صورتیکه  -3

را  3ماده  7د بن 3رفع نوافص مندرج جز  مبلغ و جریمه عدم این قراردادی رفع نواقص را بررسی و

   پرداخت می نماید.

 حل منازعه بطور دوستانه:  8.1  ل منازعهح -8ماده 

رتبط یا م اداره و قراردادی حد اکثر تالش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی -1

 به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 

 ات:مرجع حل و فصل منازع  8.2

به نتیجه ه مشورۀ دوجانب توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  -2

  د.ارجاع میگرد شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نرسند

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:  8.3

وافقه میگری امه خواهند داد مگراینکه طوردطرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد اد -1

 ؛ ونمایند

 پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید.تمام  اداره -2
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 شرایط خاص قرارداد  7قسمت 

 

مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد تعدیالت و متمم مواد

 اشد. می ب{درج گردد حکم}نام  حکم  1ماده  1بند  1جز 

 می باشد.{قیمت درج گردد}قیمت قرارداد  1ماده  1بند  5جز 

 می باشد.{وزارت صنعت و تجارت}اداره  1ماده  1بند  7جز 

ماده  1بند  16جز 
1 

 می باشد.{نام درج گردد}نماینده مسؤل

ماده  1بند  17جز 
1 

 می باشد.{نام درج گردد} قراردادی

 .می باشد{عامه افغانستان تدارکاتقانون و طرزالعمل }رارداد قانون نافذ بر این ق 1ماده  2بند 

 زبان قرارداد زبان آفر نیز میباشد. می باشد.{یکی از زبان های رسمی}زبان قرارداد  1ماده  3بند 

 آدرس هر دو جانب قرار ذیل میباشد: 1ماده  4بند 

 وزارت صنعت و تجارت نام اداره:

 {ریاست تدارکات}قابل توجه: 

 {وزارت صنعت و تجارت -سرک داراالمان، جوار شورای ملی سابقه} س:آدر

 {تعمیر الحاقیه، منزل چهارم، ریاست تدارکات}اطاق: ه طبقه یا شمار

 {کابل، ناحیه سوم}شهر: 

 {0788000651}تلیفون: 

 gmail.com22wakilsbah@ایمیل آدرس: 

Nasir.zalbik@yahoo.com 

 :قراردادی

 {، درج گرددصورت ضرورت و نام مکمل شخص در وظیفه}قابل توجه: 

 {درج گرددآدرس } آدرس:

 {ورت درج گرددصورت ضر اطاق در هشمار طبقه و}اطاق: ه طبقه یا شمار

 {ر درج گرددنام ناحیه یا شه}شهر: 

 {درج گردد ماره تلیفونش}تلیفون: 

 {ه فکس درج گرددشمار}فکس:  هشمار

mailto:wakilsbah22@gmail.com
mailto:Nasir.zalbik@yahoo.com
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مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد تعدیالت و متمم مواد

 نماینده های با صالحیت  1ماده  6بند 

 اداره: 

 می باشد.  {وزارت صنعت و تجارت}نماینده با صالحیت 

 : قراردادی

  می باشد.{ نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت 

 می باشد. {1400/     /     بعد از مکتوب آغاز فعالیت:}قرارداد  تاریخ انفاذ  2ماده  1بند 

 می باشد. {1400/      /      }تاریخ آغاز خدمات   2ماده  2بند  2جز 

  د.می باش{1400روز بعد از آغاز کنفرانس و نمایشگاه:       /      / سه}تاریخ تخمینی تکمیل  2ماده  3بند 

 .گرددروز برگزار می سهکنفرانس و نمایشگاه به مدت یادداشت: 

 . خودداری گردد{مشمول قرارداد}بعد از فسخ قرارداد از فعالیت های  2ماده  2بند  3جز 

 :موارد ذیل را شامل میگردد خطرات و پوشش بیمه 3ماده  4بند 

 وسایط نقلیه شخص سوم -1

 مسؤلیت شخص سوم  -2

 کارمندان خساره  مسؤلیت اداره و جبران -3

 مسؤلیت مسلکی  -4

 جایداد ها ا خساره به تجهیزات و زیان ی -5

  عبارت اند از: فعالیت هایسایر  3ماده  5بند  4جز 

 می باشد.  {فیصد از مجموع قیمت قرارداد در مقابل هر روز 0.1}جریمه تآخیر فیصدی   3ماده  7بند  1جز 

 اشد. قیمت مجموع قرارداد می ب فیصد {10}حد اکثر مبلغ جریمه تآخیر برای مجموع قرارداد 

 می باشد.  {قابل تطبیق نیست}: ی رفع نواقصجریمه عدم اجرا فیصدی 3ماده  7بند  3جز 

 قابل تطبیق نیست :اری و معافیت ارائه شده به قراردادیهمک   5ماده  1بند  

 {دج گرداز معافیت های حکومت در بمنظور مستفید شدن قراردادی فهرست همکاری ها و تسهیالت اداره}

  می باشد. {مجموع قیمت قراردد}مبلغ قابل پرداخت به واحد پول افغانی  6اده م 1 بند

 پرداخت مطابق جدول ذیل صورت میگیرد: 6ماده  4بند 

 .قابل تطبیق نیستپیش پرداخت  -1
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مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد تعدیالت و متمم مواد

اداره  تصدیق نظرداشت با در بعد از اجرا و ختم کار و فعالیت های غیر مشورتیپرداخت پیشرفت کار  -2

 گیرد.گردیده به گونه مجموعی صورت میبخش ارائه  اعتکه خدمات بصورت قن

د از ه بعل مدت یک ماعدم صدور تصدیقنامه یا اجتناب از ارائه آن توسط اداره در خال  درصورت -3
شده و  داشتهخدمات غیر مشورتی یا در یافت انوایس قراردادی این تصدیق نامه صادر شده پن تکمیل

 . قراردادی صورت می گیرد به صورت مجموعی پرداخت پیشرفت کار به

ورت کامل قیمت قرارداد به صفیصد  90با اولین پرداخت آغاز و الی پرداخت تصفیه پیش پرداخت  -4

 قابل تطبیق نیست خاتمه می یابد.

اشد، بصورت کامل باز پرداخت گردیده ب  پیش پرداخت در صورت که پیش پرداختتضمین بانکی  -5

 قابل تطبیق نیستمیگردد. مسترد 

اخت نهایی در و پرد  6ماده  4بند مندرج  دریافت انوایس و اسناد مربوطروز از  {سی 30}پرداخت در خالل  6ماده  4بند 

 روز صورت میگیرد.  {سی 30}خالل 

 {نیست  مجازتعدیل قیم قرارداد } 6ماده  5بند  1جز 

 اشد:بررسی خدمات توسط اداره قرار ذیل می ب یاصول و روش ها  7ماده  1بند 

 .شدبامی گیرد و تصدیق هیأت مربوطه الزامیمعاینه و بررسی توسط هیأت مؤظف در جریان کار صورت می

 می باشد.  {قابل تطبیق نیست}میعاد رفع نواقص 

  می باشد.{ مرکز حل و فصل منازعات تجارتی افغانستان } حکم  8ماده  2بند 
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هاو نقشه  خدمات غیر مشورتیمشخصات  -قسمت هشتم  

 

 { ( ورق ضمیمه میباشد.15مشخصات، فعالیتها و الیحه وظایف در قید)}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ورتیرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشش  -اداره تدارکات ملی   

 

44 

 

 

 فورمه های قرارداد -ت نهمقسم

 

 عنوان فورم      شماره فورم 

 

 نامه قبولی آفر  هفورم    05فورم خدمات غیر مشورتی/

 : تضمین بانکیتضمین اجرا هفورم    06فورم خدمات غیر مشورتی/

 فورمه موافقه قرارداد     07فورم خدمات غیر مشورتی/

 فورمه تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی      08فورم خدمات غیر مشورتی/
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 5نامه قبولی آفر

 05فورم خدمات غیر مشورتی/

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

 {نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}از: 

 {آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}آدرس: 

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

 {آدرس داوطلب برنده را درج نمایید} آدرس:

الع اط موجب آنبادر و زالعمل تدارکات صاین نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طر

{، ویسیدرداد را بنوژه یا قرانام پر} تدارکبرای  شما {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}مؤرخ  ارائه شده داده میشود که آفر
ندرج م طلبانی داوطوریکه درمطابقت با دستورالعمل برا {،مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید} قطعی مجموعی مبلغ به قیمت

 است. گردیده قبول این اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتشرطنامه مربوطه، 

عمل لذکر قانون و طرزالا( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

 وربوطه درج مطنامه تم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرتدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هش

ل استرداد فر شما قابضمین آتدر ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، 

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

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

 {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید} :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

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

 {نویسیدبدر شرطنامه درج گردیده است را نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که }نوعیت تضمین اجرای قرارداد: 

 {مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}مقدار تضمین اجرای قرارداد: 

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

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

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

 نام و تخلص:

  وظیفه:

 6و تاریخ امضاء

                                                 
عد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، ب1طبق فقره )  5

ر حیطه که قرارداد در صورتیدداوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، 

 این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری 
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 اجراء تضمین

 06فورم خدمات غیر مشورتی/

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

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

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

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

ماره شد، قرارداد یاد می شو "ارائه کننده خدمات"منبعد بنام که {، ددرج گردنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 

ر اره محترم شما بمنظورا که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اد {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}
 عقد می نماید.  {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمال 

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

فت تقاضای مجرد دریاب را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

شما،  اضا ازجانبسال تقن ارائه دالیل و زمینه های ارکتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدو

  بپردازیم.

اریخ د قبل از تمین بایاعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تض {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

 یباشد.)الف( آن م 20ماده  2طاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ ا 785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

 د{درج گردکننده  و ارائهبا صالحیت بانک  نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد. این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  6
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 قرارداد فورمه

 07فورم خدمات غیر مشورتی/

 }}در صفحه رسمی اداره ارائه گردد

نام و آدرس قراردادی درج }و  {نام و آدرس اداره درج گردد}میان  {رج گرددسال، ماه و روز د}این موافقتنامه به تاریخ 
 مدار اعتبار می باشد.  {تاریخ درج گردد}عقد گردیده است. این قرارداد الی تاریخ {گردد

مه به این موافقتنا"یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، متن فوق بشکل ذیل تغییر مینماید: 

که بصورت جداگانه و  {،نام و آدرس شرکت مشترک درج گردد}میان شرکت های مشترک  {تاریخ درج گردد}تاریخ 

 "عقد گردیده است. پیوسته  در ارائه خدمات تحت این قرارداد مسؤل اند،

 این در حالیست که:

تذکر رفته و منبعد بنام خدمات یاد اداره از ارائه کننده خدمات خدمات مشخص که در شرایط عمومی قرارداد از آن  -1

 میگردد را مطالبه می نماید. 

ارائه کننده خدمات تصدیق مینماید که دارای مهارت مسلکی، کارمندان، و منابع تخنیکی بوده و از ارائه خدمات  -2

 ه دارد؛موافق {قیمت قرارداد به حروف و ارقام درج گردد}مطابق شرایط مندرج قرارداد، در مقابل قیمت قرارداد 

اداره از موجودیت بودجه کافی تخصیص شده و قابل دسترس جهت راه اندازی پروسه تدارکاتی مصارف پروژه جهت  -3

 پرداخت واجد شرایط تحت این قرارداد را تضمین مینماید. 

 موافقه جوانب قرارداد به شکل ذیل میباشد:

 یباشد:اسناد ذیل شامل قرارداد بوده و ترتیب ارجحیت آنها قرار ذیل م .1

 نامه قبولی آفر  -1

 آفر ارائه کننده خدمات  -2

 شرایط خاص قرارداد  -3

 مشخصات تخنیکی  -4

 جدول فعالیت های قیمت دار -5

 درج گردد{ "قابل تطبیق نیست"ضمایم }یادداشت: درصورت عدم استفاده هر ضمیمه، در مقابل عنوان هر ضمیمه -6

 : تشریح خدمات  (1)ضمیمه 

 : جدول پرداخت  ها( 2)ضمیمه 

 : کارمندان کلیدی و قراردادی های فرعی ( 3) یمهضم

 : تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی ( 4)ضمیمه 
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 ( : خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد5)ضمیمه 

 حقوق و مکلفیت های متقابل اداره و ارائه کننده خدمات در قرارداد ذکر میگردد، مخصوصاً: .2

 را در مطابقت به شرایط قرارداد فراهم می نماید؛ و ارائه کننده خدمات، خدمات  -1

 اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرایط قرارداد به ارائه کننده خدمات، انجام میدهد.  -2

 این موافقتنامه قرارداد به تاریخ ذکر شده فوق، طور ذیل صورت میگردد: اقرار به

 {نام اداره درج گردد} از جانب اداره

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}یت نماینده با صالح

 

 {نام ارائه  کننده خدمات درج گردد}از جانب ارائه کننده خدمات 

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت 

 }یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، تمامی شرکا بشکل ذیل امضا نمایند:

 {درج گردد نام شریکشریک }

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددنماینده با صالحیت}

 {نام شریک درج گرددشریک }

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددنماینده با صالحیت}

 

 {خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسلیم داده شد

 

 {امضا توسط نماینده با صالحیت اداره}  امضای اداره:      

 {مضا توسط نماینده با صالحیت قراردادیا} امضای قراردادی: 
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورم خدمات غیر مشورتی/

 

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

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

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

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

م منبعد بنا که {،درج گردد و آدرس ارائه کننده خدمات نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

ارداد یاد نبعد بنام قرمرا که  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { گردددرج قرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "قراردادی"
عقد {رددتی درج گخدمات غیر مشور توضیح مختصرنام قرارداد و } خدمات غیر مشورتی ارائه می شود با اداره محترم شما بمنظور

 نماید. 

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

اولین  د دریافتبمجر را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  ،به درخواست قراردادی

رت گرفته هیز صوتقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تج

  باشد، به شما بپردازیم.

 {نام بانک درج گردد}نام بانک : 

 {آدرس بانک درج گردد}آدرس بانک: 

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 {بانک مهر}

 

 احترام با

 

 

 کننده: منظور

 غوریانی فیضی احمد ثارن

 تجارت و صنعت وزیر

 

 

 

 


