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 مقدمه 

مورد استفاده نهاد هاي چند جانبه انكشافي بين  اوطلبي  اسناد مشابه معياري دطبق  اين شرطنامه معياري توسط اداره تداركات ملي  
ر روش  دتمويل مي گردند    1المللي ترتيب گرديده و توسط ادارات تداركاتي در تدارك خدمات غير مشورتي كه با استفاده از وجوه عامه 

  هاي تداركات داوطلبي باز، مقيد، و تداركات از منبع واحد مورد استفاده قرار مي گيرد.  
  

اين شرطنامه در روشني احكام قانون و طرزالعمل تداركات ترتيب گرديده و در صورت مغايرت ميان قانون و طرزالعمل تداركات و مفاد  
    اين شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد مي گردد. 

  

شماره   متحدالمال  منضمه  مشورتي  غير  تدارك  معياري  شرطنامه  شرطنامه،  اين  انفاذ  پاليسي    PPU/C050/1391با  واحد  صادره 
  تداركات اسبق وزارت ماليه ملغي شمرده شده و قابل استفاده نمي باشد.  

  

اركات كه توسط موسسات تمويل كننده تمويل  دماده چهارم قانون تداركات، در ت   2ادارات تداركاتي مي توانند به پيروي از حكم جزء  
  مي گردند از اسناد معياري داوطلبي آن موسسات استفاده به عمل آورند.  

  
  اين شرطنامه از مراجع ذيل قابل دريافت مي باشد:  قلن

  
  اداره تداركات ملي  

  رياست پاليسي تداركات  
  قصر مرمرين، كابل، افغانستان

  

www.npa.gov.af   :ويب سايت اداره تداركات ملي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
امور مالي و مصارف عامه تصريح گر  وجوه عامه 1 ادارة  يا ساير دارائي هاي مالي و عايدات اداره است كه در مادة هشتم قانون  از پول  ديده كه شامل  عبارت 

هاي كمكي و اعتبارات پولي كه در اختيار اداره  هرگونه منابع مالي مناسب به اداره با طي مراحل بودجوي و همچنان ساير وجوه بودجوي به شمول هزينه  
 گذاشته مي شود، مي باشد. 
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دستورالعمل براي داوطلبان   اول:   قسمت   

 الف.  عمومي 

ادر  ص   شرطنامه اين    ) 1( خدمات غير مشورتي مندرج ضميمه    به منظور تدارك   ا ر شرطنامه  اين    داره ا  1.1   داوطلبي    - 1ماده  
اين داوطلبي و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخيصيه هربخش  تشخيصيه    نمبر   ، مينمايد. نام 

 . درج مي باشد معلومات داوطلبي    ه صفح   در 

ارائه    داوطلبي   معلومات   فحه ص مكلف است، خدمات غير مشورتي را به تاريخ مندرج    برنده   داوطلب  1.2
   نمايد. 

 در اين شرطنامه:  1.3

به معني انجام ارتباطات طور تحريري مانند فكس، ايميل و تلكس همراه با اسناد    "كتبي "اصطالح  - 1
 دريافتي توسط طرف مقابل مي باشد؛ 

 در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بكار برده مي شود؛  - 2

  مي باشد.   ي به معني روز تقويم   "روز " - 3

    وجوه   - 2ماده  

 

 

از    يقسمتاداره، وجوه كافي براي تمويل تداركات به شمول تمويل مراحل پيشبرد آن را تعهد و   2.1
راوجوه مالي   تاديات    تعهد شده  به    موجهبراي  اين شرطنامه  قرارداد كه  صادر   منظور آنتحت 

تصاص داده شده براي ادارات از  خ وجوه عبارت از هر نوع منابع پولي ا   گرديده است به كار مي گيرد.
بودجه ملي، عوايد ادارات، شركت ها و تصدي هاي دولتي، كمك ها و قرضه هاي كه در اختيار دولت  

 قرار گرفته اند مي باشد. 

واجد    داوطلب  - 3ماده  
  شرايط 

 

و   3.1 وي  داوطلب  با    تابعيتميتوانند  شركاي  را  هاي    رعايتهركشوري   حه صف  مندرجمحدوديت 
دا باش  طلبيومعلومات  ساكن،  د.  نداشته  فرعي،  قراردادي  و  قراردادي  داوطلب،  كه  صورت  در 

تبعه و يا ثبت در يك كشور بوده و يا مطابق قوانين همان كشور فعاليت نمايد، تبعه همان كشور 
ت انجام اين قرارداد از كشور واجد هرگونه مواد، تجهيزات و خدمات جهمنشا  محسوب مي گردد.  

   شرايط باشند. 

بصورت   عدم وابستگي مبني بر    را  اظهارنامه(فورمه هاي داوطلبي)    قسمت سوم داوطلبان در   3.2
گذشته در  مستقيم  غير  يا  با   مستقيم  حال  يا  مشخصات   و  ديزاين،  كه  ديگري  نهاد  يا  مشاور 

ه را تهيه يا اينكه منحيث مدير پروژه پيشنهاد گريده، ارائه مي  تخنيكي و ساير اسناد ديگري پروژ
متعلننماي و  نظارت خدمات  يا  تهيه  در  اداره گماشته شده د. شركت كه  از جانب  آن  واجد    قات 

 داوطلبي نمي باشند.   در اين شرايط 

به اساس  ه خود مختاري مالي و قانوني داشته و  ك   مي باشند واجد شرايط   صرف زماني   تشبثات دولتي  3.3
 .  نداشته باشند   تضاد منافع  نموده و    قانون تجارت فعاليت 
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نهاد   3.4 يا  اشخاص  به  پرداخت  جهت  پروژه  بودجه  از  برداشت  در  هرگونه  اجناس  توريد  جهت  يا  ها 
به تصميم شوراي امنيت ملل متحد    به باور جمهوري اسالمي افغانستان اين توريد يا پرداخت    ه صورتيك 

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

تواند   3.5 نمي  لست  ق اداره  نمايد.  عقد  محروميت  پروسه  تحت  يا  و  شده  محروم  داوطلب  با  را  رارداد 
و تحت پروسه محروميت از ويب سايت اداره تداركات ملي قابل دريافت مي     داوطلبان محروم شده 

  باشد.  

اهليت     - 4ماده  
 داوطلب 

ا بشمول نقشه ها  ر خويش    و جدول فعاليت    خدمات   ارائه   تمام داوطلبان شرح ابتدايي شيوه پيشنهادي  4.1
  ارائه نمايند.    الزم   و چارت هاي 

صفحه معلومات داوطلبان معلومات و اسناد ذيل را در آفر خويش شامل مينمايند. مگر اينكه در  4.2
 طور ديگر تذكر رفته باشد: داوطلبي  

صالحيت و  ن دهنده وضيعت حقوقي، محل ثبت، آدرس تجارتي  اصلي اسناد كه نشا  نسخه -1
 امضا شده؛  نامه كتبي مهر و

 اخير؛سال پنج   )5( اجرا شده در   خدمات غير مشورتيارزش مجموعي  -2

ماه -3 با  كاري  مشابه  تجربه  اندازه  و  جزئيات    اخيرسال  )  5(  از  يكي  دريت  غير  و  خدمات 
كر طرف قرارداد كه  با ذفيصد تكميل گرديده باشد)    70(  در جرياناجرا شده و يا    مشورتي

 ماس گرفته شود.ت  آنبا  معلومات بيشتركسب  جهت

 اجراي اين قرارداد؛ كه جهتاقالم عمده تجهيزات پيشنهاد شده  -4

 پيشنهاد ميگردند؛ اجراي اين قرارداد  جهتكه كليدي  اهليت و تجارب كارمندان  -5

سال   )5(ش در  يگزارش تفتيا  و    بيالنس تفتيش شده گزارش وضعيت مالي داوطلب مانند   -6
 ؛ اخير

سرمايه -7 موجوديت  دهنده  نشان  (  مدارك  قرارداد  اين  اجراي  براي  كافي  صورت دوراني 
يا بانكي  دسترس)  حساب  قابل  مالي  منابع  داوطلب  ساير  كه  نزد  پيش  ،  شموليت  بدون 

رداد  بشتر از ساير تعدات مالي داوطلب براي ساير قراپرداخت قابل اجرا تحت اين قرارداد  
 .  ها و آفر هاي ارائه شده باشد 

و يا صورت گرفته در پنج سال اخير كه داوطلب در آن    نمعلومات در مورد دعاوي در جريا  -8
 دخيل بوده باشد بشمول طرفين دعوي، مبلغ تحت منازعه و احكام صادره در مورد.  

   معلومات در مورد اعطاي قرارداد فرعي -9

 تداركات كرايه گيري جايداد ها شرايط اهليت فوق مد نظر گرفته نمي شود.  در  4.3

داوطلب   4.4 كه  صورت  م در  (ششركت  مگر  )  JVترك  باشد.  مي  زير  موارد  رعايت  به  مكلف  باشد، 
  طور ديگر تذكر رفته باشد:   ، صفحه معلومات داوطلبياينكه در 

 براي هر شريك مشترك باشد؛ دستور العمل  اين  4ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند   -1
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 توسط تمام شركا امضا شده باشد؛ و ساير اسناد ارائه شده آفر   -2

قتنامه امضا شده توسط تمام شركاي شركت مشترك كه بيانگر تقسيم مسؤليت فيك نقل موا  -3
جداگانه در اجراي اين قرارداد يا  و  مشترك  هاي هر شريك بوده و اينكه تمام شركا بصورت  

   گردد؛مطابق شرايط قرارداد مسؤل مي باشند، ارائه 

اصلي  -4 شريك  منحيث  شركا  از  گرديده  يكي  مسؤليت  معرفي  قبول  مسؤل  پذيرش   و  و  ها 
 رهنمود ها به نمايندگي از ساير شركا مي باشد؛ 

  اجراي قرارداد بشمول پرداخت با شريك اصلي صورت ميگيرد؛  -5

  نمايد:  تكميلمعيارات اهليت ذيل را بايد حد اقل  ب جهت اعطاي قرارداد، لداوط 4.5

 ؛ صفحه معلومات داوطلبيمدت مندرج   درحجم معامالت ساالنه  -1

با ماهيت  ) قرارداد خدمات غير مشورتي  1ي اصلي در حد اقل تعداد (دتجربه منحيث قراردا -2
(بمنظور مطابقت    صفحه معلومات داوطلبيمندرج     مدتدر  اين تداركات     و اندازه مشابه 

.  نموده باشدتكميل  را  ) فيصد خدمات غير مشورتي  70با اين معيار داوطلب بايد حد اقل (
) فيصد قيمت قرارداد باشد،  10منازعه بيشتر از (  قرارداد كه تحت دعوا بوده و مبلغ تحت

 ؛نمي تواند منحيث تجربه مد نظر گرفته شود

صفحه  دارايي هاي سيال و يا تسهيالت قرضه كه كمتر از مبلغ تذكر رفته در  دسترسي به   -3
داوطلبي بدون    معلومات  ها  قرارداد  ساير  براي  داوطلب  مالي  تعهدات  از  بيشتر  و  نباشد 

 ؛ خت قابل اجرا تحت اين قرارداداشموليت پيش پرد

تواند   4.6 كرايه گيري جايداد،  اداره مي  را طبق ماهيت تداركات  معيار هاي  در قرارداد هاي  اهليت 
 مورد نظر تعيين نمايد.  

استمرار دعوي  يا استمرار صدور فيصله حكميت بر عليه داوطلب يا شريك داوطلب مشترك در     
  شدن آنان شده مي تواند.  منجر به فاقد اهليت شمرده ،گذشته

) فيصد و شريك  25، هر شريك بايد حد اقل (داوطلبانبراي مطابقت با حد اقل معيارات اهليت   4.7
) اقل  حد  شركت  40اصلي  شريك  هر  اهليت  ارقام  نمايد.  تكميل  را  اهليت  هاي  معيار  فيصد   (

عيار اهليت را م) فيصد  100و مجموع ارقام  اهليت شركا حد اقل (  هم جمع مي گردد مشترك با
 . جر به رد آفر شركت مشترك مي گرددعدم تكميل شرط باال من تكميل نمايد. 

مگر    وسط داوطلب در نظر گرفته نمي شود، ت  ي فرعي در تكميل معيار ها تجربه و منابع قرارداد  4.8
  طور ديگر تذكر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبياينكه در 

هر داوطلب يك   -5ماده 
 آفر

مي تواند يك آفر را بصورت انفرادي يا منحيث شريك شركت مشترك ارائه نمايد. هر    بهر داوطل 5.1
گاه داوطلب بيشتر از يك آفر ارائه نموده و يا در بيشتر از يك آفر شركت داشته باشد منجر به رد  

ميگردد. اشتراك منحيث قراردادي فرعي و آفر   نمودهتمام آفر هاي كه داوطلب در آن اشتراك  
 صورتيكه مجاز باشد از اين امر مستثني است.  بديل در

 داوطلب بمصرف خود آفر را تهيه و تسليم نموده و اداره مسؤليت چنين مصارف را ندارد.  6.1 مصارف داوطلبي  -6ماده 
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با قبول مسئوليت و   7.1 بازديد از ساحه   - 7ماده   از ساحه كار و محيط و ماحول آن    خطرات احتمالي داوطلب مي تواند  مربوط 
ترتيب آفر و عقد قرارداد د باز  را جمع آوري  خدمات غير مشورتي    يده نموده و معلومات الزم جهت 

 نمايد. مصارف بازديد از محل به عهده داوطلب مي باشد. 

 ب.  شرطنامه 

مندرجات     - 8ماده  
  شرطنامه 

 

  مي باشد: دستور العمل  اين    10ماده   اين شرطنامه شامل اسناد ذيل و ضمايم صادره مطابق   8.1

 مت اول: دستور العمل براي داوطلبان  س ق 

  قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبي  

  قسمت سوم: فورمه هاي داوطلبي 

  قسمت چهارم: كشور هاي واجد شرايط 

  قسمت پنجم: جدول فعاليت 

  قسمت ششم: شرايط عمومي قرارداد 

  قسمت هفتم: شرايط خاص قرارداد  

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

 قسمت نهم: فورمه هاي قرارداد   

و مشخصات   8.2 ها، شرايط  فورمه  ها،  رهنمود  تمام  بايد  را    مندرج داوطلب  در  نمايد.  بررسي  شرطنامه 
ميگردد. قسمت هاي سوم،  ، آفر غير جوابگو پنداشته شده و رد  ارائه معلومات مورد نياز عدم  صورت  

صفحه معلومات    مندرج ه تعداد كاپي هاي  ب نامه توسط داوطلب خانه پري و آفر  شرط پنجم، و نهم  
 ارائه ميگردد.    ، داوطلبي 

توضيح   -9ماده 
 شرطنامه  

داوطلب مي تواند در مورد اين شرطنامه معلومات بيشتر را از اداره بصورت كتبي با تماس به آدرس   9.1
وز  ر )  10مطالبه نمايد، مشروط بر اينكه مطالبه متذكره حد اقل (   صفحه معلومات داوطلبي مندرج  

) روز توضيح كتبي را  5قبل از ميعاد تسليمي آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت ( 
به داوطلب ارسال مي نمايد. نقل اين توضيح به تمام داوطلبانيكه شرطنامه را دريافت نموده اند بدون  

  تذكر منبع درخواست دهنده ارسال ميگردد.  

الت پيرامون مندرجات شرطنامه، درصورتيكه درشرطنامه ذكرشده  ا به منظور توضيح و جواب به سو  9.2
باشد اداره ميتواند، از داوطلب براي اشتراك در جلسه قبل از داوطلبي در محل، تاريخ و وقت مندرج  

از داوطلب تقاضا مي شود تا در صورتيكه سوال داشته    دعوت نمايد.   صفحه معلومات داوطلبي، در  
تحريري  بصورت  آنرا  (   باشد،  اقل  اداره  5حد  به  داوطلبي  از  قبل  جلسه  برگزاري  تاريخ  از  قبل  روز   (

تسليم نمايد.  گزارش جلسه قبل از داوطلبي، به شمول سواالت و جوابات ارايه شده بشمول هر جواب  
) روز به تمام داوطلبانيكه شرطنامه را اخذ  5مدت حد اكثر ( خالل    ديگري تهيه شده  بعد از جلسه، در 

ارسال ميگردد. هر گونه تعديل شرطنامه در نتيجه جلسه قبل از داوطلبي با صدور ضميمه    ، نموده اند 
  اين دستورالعمل صورت مي گيرد.   10شرطنامه در روشني ماده  
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تعديل    - 10ماده  
 شرطنامه

 اداره ميتواند، در طول ميعاد تسليمي آفر ها با صدور ضميمه شرطنامه را تعديل نمايد.  10.1

دريافت    ضمايم صادره جزء  10.2   را  داوطلبانيكه شرطنامه  به  كتبي  بصورت  و  شرطنامه محسوب گرديده 
  نموده اند ارسال ميگردد. داوطلبان دريافت ضميمه را به صورت كتبي تصديق مي نمايند. 

يك   10.3   طي  آفر،  تهيه  جهت  داوطلبان  براي  كافي  وقت  قراردادن  اختيار  در  منظور  به  تواند  مي  اداره 
  اين دستورالعمل تمديد نمايد.   20ماده    2ها را در مطابقت با  بند    ر ضميمه ميعاد تسليمي آف 

  ج.  تهيه آفرها 

مشخص گرديده ترتيب    صفحه معلومات داوطلبي آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان كه در   11.1  زبان آفر   - 11ماده  
يگر ارايه ميگردد، اداره  د ساير اسناد كه بخش از آفر مي باشد و به زبان هاي اسناد حمايوي و  ميگردد.  

مي تواند در صورت لزوم ترجمه تصديق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نمايد. جهت توضيح آفر، به  
  ترجمه ارايه شده  استناد مي گردد.    

اسناد شامل  - 12ماده  
 آفر 

 : مي باشد   شامل آفر اسناد ذيل 12.1

 ؛ (فورم مندرج قسمت سوم)تسليمي آفر فورمه  -1

 اين دستور العمل  16ه  آفر درصورت لزوم درمطابقت با ماد  اظهارنامه تضمين  او يآفر    تضمين -2
 ؛

 جدول فعاليت هاي قيمت گذاري شده؛  -3

 فورمه معلومات اهليت و اسناد داوطلبي؛  -4

 و آفر هاي بديل در صورت كه مجاز باشد؛  -5

 .معلومات داوطلبي  ه صفح ساير اسناد مطالبه شده در -6

  هت برنده شدن در بيشتر از يك قرارداد پيشنهاد نمايد. جداوطلب مي تواند تخفيف خود را  12.2

ضميمه   13.1  قيم آفر   - 13ماده   مندرج  مشورتي  غير  خدمات  براي  اساس   )1(قرارداد  به  هشتم  قسمت  مشخصات  و 
  . عقد مي گرددقيمت گذاري شده قسمت پنجم هاي جدول    فعاليت 

وظايف قسمت هشتم و فهرست    همشخصات يا اليحجدول  داوطلب بايد براي تمام اقالم كه در   13.2
فعاليت ها باشد  يآن در جدول  پنجم مي  آنهااقيمت    قسمت  براي  اقالم كه  نمايد.  قيمت    رائه 

به آن  ارائه نشده باشد، قيمت آن در جدول فعاليت ها شامل شده محسوب گرديده و پرداخت 
يخ تصحيح رصورت نمي گيرد. در صورت تصحيح، اغالط خط زده شده، تصحيح شده، امضا و تا

  درج ميگردد.   
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انتفاعي   13.3 معامالت  بر  ماليات  بشمول  ماليات،  پرداخت،  قابل  محصوالت  ساير     )BRT(2تمام  و 
  مكلفيت هاي مالي قابل پرداخت تحت اين قرارداد در قيمت مجموعي آفر شامل گردد.    

  و   رادادقشرايط عمومي    6ماده    6و احكام بند    صفحه معلومات داوطلبيتذكر در   درصورت 13.4
آفر در جريان اجراي قرارداد قابل تعديل ميباشند. داوطلب    3، قيمت هايشرايط خاص قرارداد

  را همراه با آفر خويش ارائه مي نمايد.  خاص قرارداد  وشرايط عمومي    معلومات الزم مندرج 

ت 13.5 مقدار  جهت  اضافي  عين  به خدمات  فورمه ضميمه    يمجموع جزئيات قيمت  پرداخت  و   )4(در 
    توسط داوطلب ارائه مي گردد. قرارداد  )5(

اسعار آفر و    - 14ماده  
  پرداخت 

پول 14.1 واحد  به  در    يپرداخت  اينكه  مگر  ميگيرد.  صورت  داوطلبي افغاني  معلومات  طور   صفحه 
  ديگري تذكر رفته باشد.  

ميعاد اعتبار  - 15ماده  
  آفر 

اين مدت در داوطلبي    باشد.  اعتبار داشته  صفحه معلومات داوطلبيآفر بايد به مدت مندرج    15.1
) روز بعد از ختم ميعاد تسليمي آفر ها باشد. آفر هاي با مدت  90از (  كمترهاي ملي نمي تواند  

داوطلبي   در  ميگردد.  رد  پنداشته شده،  جوابگو  غير  اين شرطنامه،  مندرج  ميعاد  از  كمتر  اعتبار 
  .  دروز بوده نمي توان 120از  ين المللي ميعاد اعتبار آفر كمترب

در حاالت استثنائي اداره از داوطلب تقاضا مي نمايد تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمديد  
تمديد   صورت  در  ميگيرد.  صورت  كتبي  طور  داوطلب  جواب  و  تمديد  براي  اداره  تقاضاي  نمايد. 

تواند    يميعاد اعتبار آفر، ميعاد اعتبار تضمين آفر نيز براي مدت مشابه تمديد ميگردد. داوطلب نم
اين دستورالعمل از اين امر    16ماده  در آفر تمديد شده خويش تغييرات وارد نمايد، حاالت مندرج  

آفر   تضمين  داوطلب،  جانب  از  آفر  اعتبار  ميعاد  تمديد  درخواست  رد  صورت  در  است.  مستثني 
وي   آفر  تضمين  داوطلب،  محروميت  مراحل  طي  بودن  جريان  در  صورت  در  گردد.  مي  مسترد 

  نميگردد. مسترد

تضمين آفر و   - 16ماده  
  اظهار نامه تضمين آفر 

مكلف است، تضمين يا اظهار نامه تضمين آفر را منحيث جزء آفر خود تهيه نمايد. آفر   داوطلب 16.1
  بدون تضمين آفر غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.    

ه  واحد پول افغاني و  ب مشخص گرديده و مي تواند    صفحه معلومات داوطلبي مقدار تضمين آفر در   16.2
  ارايه گردد. تضمين آفر مي تواند:   صفحه معلومات داوطلبي يا ساير اسعار قابل تبديل مطابق  

 ه گردد.  ارائ پول نقد،    به شكل ضمانت بانكي يا  - 1

داوطلب مي تواند تضمين آفر را از يك نهاد معتبر مالي هر كشور واجد شرايط تهيه نمايد. هر گاه   - 2
بايد نهاد  ض نهاد صادر كننده ت  مين آفر خارج از جمهوري اسالمي افغانستان موقعيت داشته باشد، 

 مالي مشابه در داخل جمهوري اسالمي افغانستان اجراي تضمين آفر را  ضمانت نمايد.   

(فورمه هاي   9قسمت  تضمين آفر بايد كامال در مطابقت با يكي از فورم هاي تضمين آفر مندرج   - 3

 
BRT: Business Reciept Tax 2 

  " حذف و "قيمت مجموعی" درج گردد در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، "نرخ ها و قيمت ها 3
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ورمه هاي ديگري كه قبل از تسليمي آفر توسط اداره منظور گرديده  ف و يا    قرارداد و تضمينات) 
 باشد، ترتيب گردد.  

،  با درخواست كتبي اداره به اسرع  اين دستورالعمل    16ماده    5بند  در صورت تطبيق هدايت   - 4
 وقت  قابل پرداخت باشد.  

  نسخه اصلي آن تسليم  داده شود. كاپي ها قابل قبول نخواهد بود.  - 5

) روز بيشتر از  28اين دستورالعمل، حد اقل (   15ماده    2بار تضمين آفر درمطابقت با بند  ت ميعاد اع  16.3
  ميعاد اعتبار  آفر و يا ميعاد تمديد شده آن باشد. 

اين دستورالعمل مطالبه    16در صورت كه تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر در مطابقت با ماده   16.4
با  توام  الذكر    گرديده باشد، تمام آفر هاي كه  بند فوق  نامه تضمين آفر مطابق  اظهار  تضمين آفر يا 

  نباشد، غير جوابگو پنداشته شده رد مي گردند. 

آنان  مسترد   16.5   به  برنده،  داوطلب  توسط  اجرا   تهيه تضمين  از  بعد  غير موفق   داوطلبان  آفر  تضمين 
  ميگردد. 

  فر مسترد نمي گردد: آ و يا تضمين  بوده  اجرا  قابل  در حاالت ذيل اظهارنامه تضمين آفر   16.6  

  2در صورت تغيير يا  انصراف از آفر بعد از انقضاي مدت معينه تسليمي آن به استثناي مورد  بند   - 1
 اين دستور العمل؛   15ماده  

در صورت انكار داوطلب از پذيرش تصحيح اشتباهات حسابي در جدول قيمت هاي ارايه شده در   - 2
 آفر؛ 

اين   27ماده   2ات محاسبوي در آفر در مطابقت با بند ه در صورت اجتناب داوطلب از پذيرش اشتبا  - 3
 دستور العمل؛ 

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

 عدم ارائه تضمين اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛  - 5

  در صورت محروميت داوطلب به دليل تخطي در اين داوطلبي.  - 6

بنام  د ش با   JV)(   در صورت كه داوطلب شركت مشترك  16.7   بايد  نامه تضمين آفر  يا اظهار  ، تضمين آفر 
بنام   آفر  تضمين  باشد،  نگرديده  ايجاد  قانونآ  مشترك  داوطلب  كه  درصورت  باشد.  مشترك  داوطلب 

  هريك شركاي شامل نامه تصميم ايجاد داوطلب مشترك، ترتيب گردد. 

آفر هاي  - 17ماده  
  بديل  

از قبولي آن   صفحه معلومات داوطلبي بود كه در   آفرهاي بديل صرف در صورتي قابل قبول خواهد    17.1
با آفر اصلي تسليم  همرا  داوطلب مي تواند آفر هاي بديل را  دراين صورت  باشد.    به عمل آمده تذكر  

ي نازلترين قيمت باشد، آفر بديل را مالحظه  يكه آفر اصلي ارائه شده دارا نموده و اداره  صرف در صورت 
  مي نمايد. 

درج    صفحه معلومات داوطلبي در  طوريكه  توضيح آن      تكميل و تاريخ  ديل،  ب آفر    درصورت قبولي  17.2  
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  گرديده است در ارزيابي در نظر گرفته مي شود.   

، داوطلبانيكه آفر تخنيكي بديل را ارائه مي نمايند، بايد اول  17ماده    4ناي موارد ذكر شده بند  به استث  17.3  
كه   ساحه  مطابق  آفر  بشمول  شرطنامه  نيازمنديهاي  اسناد  د به  تخنيكي،  اساسي  معلومات  اوطلبي، 

گرافيكي و مشخصات تخنيكي باشد، را ارائه نمايد. به عالوه تسلمي آفر اصلي، داوطلب معلومات الزم  
هاي   شيوه  ها،  قيمت  تفكيك  تخنيكي،  مشخصات  محاسبات،  بشمول  بديل  آفر  ارزيابي  جهت 

ارائه مي نمايد. اداره صرف آفر بديل    ا پيشنهادي انجام خدمات غير مشورتي و ديگر جزئيات مربوط ر 
هاي    تخنيكي با نازلترين نرخ كه در مطابقت مشخصات تخنيكي اصلي باشد، را مد نظر ميگيرد. آفر 

  قابل قبول نميباشد.    بديل متفاوت از مندرجات ذكر شده، 

در   17.4   مشورتي  غير  قسمت خاص خدمات  براي  بديل  تخنيكي  آفر  ارائه  معلومات درصورتيكه    صفحه 
ها  داوطلبي   اين بخش  باشد،  تخنيكي  جدول  در  مجاز    ي نقشه ها و    اليحه وظايف يا    مشخصات 

درج    صفحه معلومات داوطلبي . شيوه ارزيابي آفر هاي بديل در  قسمت هشتم تذكر ميگردد   شامل 
    مي گردد.  

شكل و   - 18ماده  
  امضاء آفر 

اين دستورالعمل ترتيب و با    12ده ا اصلي تمام اسناد شامل آفر را مطابق م  نسخه داوطلب مكلف است،   18.1
با كلمه    "اصل "كلمه   بر عالوه كاپي هاي آفر  به    "كاپي "عالمه گذاري نمايد.  عالمه گذاري شده و 

تسليم گردد. درصورت موجوديت تفاوت ميان اصل و كاپي،    صفحه معلومات داوطلبي تعداد مندرج 
  اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. 

يد تايپ گردد و يا با رنگ پاك ناشدني نوشته شده و توسط نماينده قانوني  ا اصل و كاپي هاي آفر ب  18.2
اين دستورالعمل امضاء گردد.      4ماده    3بند    2يا جزء    4ماده      2  بند   1داوطلب در مطابقت با جزء  

  تمام صفحات آفر كه نوشته يا تعديل گرديده بايد توسط شخص كه آفر را امضا نموده، امضا گردد.      

نه وسط نويسي، تراش، يا دوباره نويسي صرف درصورتي قابل اعتبار ميباشد كه  توسط شخصيكه  و هرگ  18.3
  آفر را امضا نموده يا نماينده با صالحيت داوطلب امضا شده باشد. 

تغيير يا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اينكه مطابق هدايات اداره يا براي اصالح    هيچگونه  18.4
باشد. كه در اين صورت اصالح اشتباهات توسط شخصي كه آفر را امضا نموده، امضا    ب اشتباهات داوطل 

  مي گردد.   

  د. تسليمي آفر ها 

تسليمي،   - 19ماده  
مهر و عالمت گذاري 

  آفر 

  "كاپي "و    "اصل "داوطلب آفر را در پاكت هاي جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و باالي آنها كلمه   19.1
  بنويسد. 

  بايد به طور ذيل ترتيب گرديده باشد:   ر پاكت هاي آف  19.2

 باشد؛ صفحه معلومات داوطلبي  عنواني اداره تداركاتي در مطابقت به   - 1

شرايط خاص قرارداد  و    صفحه معلومات داوطلبي   مندرج   تداركات  حاوي نام، نمبر تشخيصيه  - 2
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  باشد.   

بند   19.3 مندرج  تشخيصيه  نياز  عالوه  بسته  اين    19ماده    2بر  داخل  العمل،  آدرس  ح دستور  و  نام  اوي 
  داوطلب باشد تا در صورت اعالم آفر نا وقت، آفر باز نشده مسترد گردد.   

درصورتيكه پاكت بسته و عالمه گذاري نشده باشد، اداره مسؤليت بيجايي يا باز شدن آفر قبل از ضرب   19.4
  االجل را ندارد. 

ميعاد    –20ماده  
  تسليمي آفرها 

صفحه  به آدرس مندرج    صفحه معلومات داوطلبي ي مندرج  م آفر ها بايد قبل از ختم ميعاد تسلي  20.1
  تسليم گردند. معلومات داوطلبي  

تواند در صورت لزوم، با صدور يك تعديل طبق ماده   20.2 ،  دستور العمل براي داوطلبي   10اداره مي 
ميعاد تسليمي آفر ها را تمديد نمايد. در اين صورت  تمامي حقوق و مكلفيت هاي  اداره و داوطلب در  

 ول ميعاد تسليمي تمديد شده ادامه مي يابد.   ط 

  

آفر هاي نا  - 21ماده  
  وقت رسيده

  رسيده رد گرديده و بدون باز شدن مسترد ميگردند.   دير آفر هاي    21.1

انصراف،  - 22ماده  
  تعويض و تعديل آفرها 

وسط نماينده  تداوطلب مي تواند، قبل از ختم ميعاد تسليمي آفر ها، با ارسال اطالعيه كتبي كه    22.1
موجود باشد، آفر خويش  نيز  با صالحيت داوطلب امضاء شده باشد و كاپي صالحيت نامه مربوط  

  را تعويض، تعديل و يا از آن انصراف نمايد.  اين اطالعيه بايد: 
اين دستورالعمل ارسال گرديده، بر عالوه پاكت هاي مربوط نيز با    19و    18در مطابقت با مواد   -1

 نشاني شده باشد.    "تعديل"يا   "تعويض" ، "انصراف"كلمات 

  قبل از ختم ميعاد تسليمي آفر ها توسط اداره دريافت شده باشد.    -2
  بعد از ضرب االجل تسليمي آفر صورت گرفته نمي تواند.    تعويض يا تعديل آفر ها  انصراف،   22،2

ها  22،3  آفر  تعديل  و  تعويض  انصراف،  ميان ضرب هرگونه  زماني  فاصله  و    در  آفر ها  تسليمي  االجل 
ت ميعاد  بشمول  رفته  تذكر  آفر  تسليمي  فورمه  در  كه  آفر طوري  اعتبار  ميعاد  مديد شده  ختم 

تضمين آفر يا    استردادمي تواند. انصراف در چنين حالت منتج به عدم  اعتبار آفر صورت گرفته ن
  يگردد. مدستور العمل براي داوطلبي   16اجراي اظهار نامه تضمين آفر مطابق ماده 

در مطابقت با اين ماده دستور العمل آفر تعديل شده  داوطلب تخفيف را تنها در آفر اولي يا در    22،4
  پيشنهاد مي نمايد. 

  آفر گشايي و ارزيابي   هـ.

آفر گشايي و   - 23ماده 
  ارزيابي

عام    اين دستور العمل در محضر  22اداره آفر هاي دريافت شده را بشمول تعديالت مطابق ماده   23.1
تاريخ و زمان كه در نمايد. در صورت    صفحه معلومات داوطلبي  در محل،  رفته، باز مي  تذكر 

صفحه معلومات داوطلبي ارسال آفر ها بصورت الكترونيكي، روش خاص آفر گشايي مربوط در  
  درج گردد. 

با كلمه   23.2 را كه  آفر هايي  ابتدا  آفر گشايي  آفر گشايي، رييس هيئت  ني  انش  "انصراف"در مجلس 
شده و قبل از ختم ميعاد تسليمي آفر ها اطالعيه انصراف خويش را تسليم نموده اند،  را اعالم و  

  بدون باز شدن مسترد مي نمايد. 
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هيئت آفر گشايي آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قيم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر   23.3
ل)، هر گونه تخفيف، انصراف، تعويض، تعديل،  يبديل (در صورت درخواست يا مجاز بودن آفر بد

موجوديت يا عدم موجوديت تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر در صورت لزوم، و ساير جزئيات 
را كه اداره مناسب بداند قرائت مي نمايد. در آفر گشايي هيچ آفر مسترد نمي گردد، مگر اينكه  

ماده   رسيده   21مطابق  نا وقت  العمل  دستور  تسليم شده    اين  تعديل  و  تعويض  آفر هاي  باشد. 
ماده   شدن    22مظابق  باز  بدون  و  نشده  گرفته  نظر  مد  بيشتر  ارزيابي  براي  العمل  دستور  اين 

  مسترد ميگردد.   

اين    24ماده    3اداره مينوت جلسه آفر گشايي را بشمول معلومات آشكار شده در مطابقت با بند   23.4  
  دستور العمل تهيه مي نمايد. 

فورم هاي معياري آفر گشايي صادره اداره تداركات ملي را در جلسه مذكور    تهيئ 23.5 آفر گشايي، 
شفاف   چسپ  دقت  با  آنها  مندرجات  در  تغيير  عدم  و  مصئونيت  بمنظور  و  امضاء  پري،  خانه 

  (اسكاشتيپ) مي نمايد. 

مقايسه 24.1  محرميت - 24ماده  مفصل،  ارزيابي  وضاحت،  ابتدايي،  ارزيابي  به  مربوط  اهليت    معلومات  بعدي  ارزيابي   و 
بند   اعطاء قرار داد مطابق  اطالعيه تصميم  نشر  زمان  الي  قرارداد   اعطاء  پيشنهاد    4داوطلبان و 

افشاء گردد.    33ماده   العمل محرم بوده، نبايد  تالش توسط داوطلب بمنظور  هر نوع  اين دستور 
اهليت بعدي  ارزيابي  ابتدايي، مفصل،  ارزيابي  مراحل  در  نفوذ  اعطاي    اعمال  و تصميم  داوطلبان 

علي الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشايي الي عقد قرارداد،    قرار داد منجر به رد آفر وي ميگردد. 
درصورتيكه داوطلب تقاضاي تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل  داوطلبي داشته باشد،  

  بايد به صورت كتبي آن را انجام دهد. 

تفكيك  25.1  ها  رتوضيح آف –25ماده  از داوطلب توضيحات بشمول  ارزيابي بعدي،  مقايسه و  ابتدايي،  ارزيابي  به منظور   4اداره 
توضيح  نمايد.  مطالبه  توضيح  كتبي  طور  داوطلب  از  آفر  مورد  در  تواند  مي  واحد  في  قيمت 

مندرج مطابق  كتبي  بشكل  نيز  محتوا،    اتداوطلب  در  نميتواند  و  گرفته  صورت  خواست،  در 
يمت آفر تغيير وارد نمايد، مگر اينكه تصحيح اشتباهات محاسبوي را قبول نمايد. هر  قماهيت، و  

  نوع توضيح ارايه شده بدون در خواست اداره، قابل قبول نمي باشد. 

ارزيابي و    - 26ماده 
  تشخيص جوابگويي آفر ها 

  اداره قبل از ارزيابي مفصل آفر ها، بايد موارد ذيل را تشخيص نمايد:  26.1

 اين دستور العمل را بر آورده مي سازد؛   3مطابق ماده  بودن  جد شرايط  ا معيارات و  - 1

 بطور مناسب امضاء گرديده است؛  - 2

 تضمين آفر باشد؛ و   داراي  - 3

  جوابگوي معيارات و شرايط شرطنامه مي باشد.  - 4

و   26.2 معيارات، شرايط  با  عمده مطابق  افتادگي  قلم  از  و  استثناء  انحراف،  بدون  كه  آفريست  آفر جوابگو 
  شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگي زماني عمده پنداشته مي شود كه:   ت مشخصا 

 داشته باشد؛   خدمات غير مشورتي يا انجام  باالي حدود، كيفيت    تاثير قابل مالحظة  - 1

ناسازگاري با اسناد داو طلبي داشته كه حقوق اداره يا مكلفيت هاي داو طلب تحت اين قرار داد   - 2

 
  رج گردد} {در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قيمت در جدول فعاليت د 2
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  ه  محدود نمايد؛ م را بر خالف شرطنا 

آفر كه در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گرديده و بعدًا با اصالح انحرافات، استثنات   26.3
  يا قلم افتادگي جوابگو نميگردد. 

  صورت گرفته نمي تواند.   ان داوطلب ساير  يا    قيمت نازلترين    داراي مذاكره با داوطلب  گونه  هيچ   26.4

در شرطنامه از آن تذكر نرفته و منحيث شرط عقد قرارداد از جانب اداره    كه   داوطلب در قبال شرايط  26.5
  ارائه مي گردد مسئول نمي باشد.   

تصحيح  – 27ماده 
  اشتباهات

ارزيابي  27.1 تصحيح    هيئت  نمايد.  مي  بررسي  حسابي  اشتباهات  براي  را  شده  تشخيص  جوابگوي  آفر 
  اشتباهات محاسبوي به شكل ذيل صورت ميگيرد:  

تفا -1 اعتبار  وهرگاه  مدار  حروف  به  مبلغ  باشد،  داشته  وجود  ارقام  و  حروف  به  مبلغ  ميان  تي 
 خواهد بود.

درصورت عدم توافق نرخ في واحد با قيمت مجموعي قلم مربوط، نرخ في واحد مد نظر گرفته   -2
ميگردد. تصحيح  مجموعي  قيمت  واضم  شده،  صورت  به  اداره  ازنظر  عالمه  گراينكه  كدام  ح 

في قيمت  در  نظر    اعشاري  مد  مجموعي  قيمت  اينصورت  در  باشد،  گرديده  تحرير  بيجا  واحد 
  گرفته شده و قيمت في واحد اصالح مي گردد؛ 

و تضمين آفر وي  هرگاه داوطلب تصحيح اشتباهات محاسبوي آفر خويش را  قبول نكند، آفر وي رد   27.2
اين دستور العمل    16اده  م   5بند    2غير قابل استرداد دانسته شده يا اظهارنامه تضمين آفر مطابق جزء  

  اجرا مي گردد.  

اسعار در   –28ماده 
  ارزيابي آفر

اين دستور    14ماده   1بند آفر ها به واحد پولي مندرج صفحه معلومات داوطلبي ارائه گرديده و مطابق   28.1
باشد كه   اينكه، داوطلب نرخ مبادله ديگري استفاده نموده  ارزيابي ميگردد. مگر  اينصورت  العمل  در 

آفر تبديل و بعدًا سپس به اسعار نرخ    ا استفاده از نرخ مبادله مندرج قابل پرداخت ب   آفر به اسعار   نخست 
  مبادله مشخص شده اداره تبديل ميگردد.   

و    -29ماده   ارزيابي 
  مقايسه آفر ها  

هيئت ارزيابي آفر داراي نازلترين قيمت ارزيابي شده را در مطابقت با معيارات و شرايط و مشخصات   29.1
    نيكي مندرج شرطنامه جهت تشخيص جوابگو بودن آن ارزيابي مي نمايد.  خ ت 

  لزوم   صورت  در  و  تخنيكي  ارزيابي  از  پس  شده،  ارزيابي  قيمت  نازلترين  داراي  آفر  صورتيكه  در 29.2
 گزارش  ختم،  را  ارزيابي  پروسه  تواند  مي   ارزيابي  هيئت  گردد،  تشخيص  جوابگو  مفصل  ارزيابي
  جوابگو   ،شده  يابيارز  قيمت  نازلترين  داراي  آفر  صورتيكه  در.  نمايد  ئهاار  اعطاء  آمر  به  را  خويش

ارز  يمتق  يدارا  ي بعد  آفر  ارزيابي،   هيئت  نگردد،  تشخيص ارز  يابينازلتر  مورد  را    يابيشده 
  دهد.  يقرار م مفصل  ارزيابي لزوم صورت در و يكيتخن

و ارزيابي مالي را طور ذيل انجام  رفته  گ مدنظر    اداره در ارزيابي آفر ها، قيمت ارزيابي شده هر آفر را  29.3
  : ميدهد 

 اين دستور العمل؛   27مطابق ماده  محاسبوي  تصحيح اشتباهات   - 1
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مناسب    تطبيق  - 2 وقت تعديل  از  قبل  پرداخت  براي  آفر  قيمت  بديل    در  تكميل  تاريخ  ارائه شده  و 
 و   اين دستور العمل؛   17در مطابقت به ماده  توسط داوطلب  

كه انعكاس دهنده تخفيفات يا ديگر تغيير قيمت پيشنهاد شده    آفر  ت قيم  تطبيق تعديالت مناسب  - 3
  اين دستور العمل؛   22ماده    5مطابق بند  

ها،   29.4   تفاوت  باشد.  محفوظ مي  اداره  براي  بديل  پيشنهاد  يا  انحراف  تفاوت،  گونه  هر  رد  يا  قبول  حق 
ا اينكه سبب مفاد غير  ي انحرافات و پيشنهادات بديل و ديگر عوامل بيشتر از نيازمنديهاي شرطنامه  

  ضروري اداره گردد، در ارزيابي مد نظر گرفته نمي شود. 

  6، اثر تخميني هر گونه شرايط تعديل قيم در جريان اجراي قرارداد تحت بند  ها   آفر   مالي   در ارزيابي  29.5
  مد نظر گرفته نمي شود. شرايط عمومي قرارداد،    6ماده  

شتر از دو بخش باشد، اداره تخفيفات داوطلبان را جهت  ي در صورت كه شرطنامه دربرگيرنده دو يا ب  29.6
  كاهش هزينه تركيب تمام بخش ها تطبيق مي نمايد.   

 ترجيح داخلي در روشني حكم چهارم طرزالعمل تداركات تطبيق مي گردد.  30.1  ترجيح داخلي - 30ماده 

  

  اعطاء قرارداد .  و 

اعطاء    - 31ماده   معيارات 
  قرارداد 

اين دستور العمل به داوطلب واجد شرايط كه آفر جوابگو با    32بقت به ماده  ا اداره قرارداد را در مط  31.1
نازلترين قيمت ارزيابي شده را ارايه نموده و توانايي اجراي رضايت بخش قرارداد را داشته باشد، اعطاء  

  مي نمايد.    

لبان را جهت  ط در صورت كه شرطنامه دربرگيرنده دو يا بيشتر از دو بخش باشد، اداره تخفيفات داو  31.2
  .   تركيب تمام بخش ها تطبيق نموده مي تواند كاهش هزينه  

هر    –32ماده   قبول  حق 
  آفر و رد يك يا تمام آفر ها   

اين دستور العمل، اداره حق قبول يا رد هر آفر، فسخ مراحل تداركات و رد تمام    31علي الرغم ماده   32.1
ام مسؤليت به داوطلب متاثر شده يا داوطلبان  د آفر ها را در هر زمان پيش از قبولي آفر بدون تحمل ك 

دارا مي باشد مشروط بر اينكه داليل رد آفر ها يا فسخ مراحل تداركات به اسرع وقت بطوري رسمي به  
  .اطالع داوطلبان رسانيده شود. 

ضمين اجراي  تنامه قبولي آفر،  ) روز بعد ازدريافت  10مدت (خالل  درداوطلب برنده مكلف است،   33.1  تضمين اجرا  - 33ماده 
ه فورم (  8قسمت  شامل    كه  تضمين اجرا  مفوردر    قت با شرايط عمومي قرارداد،قرارداد را در مطاب

  مي باشد، ارائه نمايد.  )قرارداد  هاي

از يك   33.2 را  اجرا  تواند تضمين  داوطلب مي  بانكي،  تضمين  بشكل  اجرا  ارائه تضمين  در صورت 
افغانستان يا با اداره كه نماينده بمنظور نبانك مقيم در جمهوري اسالمي  قابل قبول  ك خارجي 

  اجراي اين تضمين در جمهوري اسالمي افغانستان داشته باشد، فراهم نمايد. 
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از يك   33.3 را  اجرا  تواند تضمين  داوطلب مي  بانكي،  تضمين  بشكل  اجرا  ارائه تضمين  در صورت 
ادا قابل قبول  افغانستان يا بانك خارجي  ه كه نماينده بمنظور ربانك مقيم در جمهوري اسالمي 

  اجراي اين تضمين در جمهوري اسالمي افغانستان داشته باشد، فراهم نمايد. 

اعطاء    –34ماده   اطالعيه 
موافقتنامه  امضاي  و 

  قرارداد 

اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطاي قرارداد و يا رسيدگي به اعتراضات داوطلبان، در    34،1
صالحيت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه قبولي آفر را به داوطلب برنده   هصورتيكه قرارداد در حيط 

از  ميارسال   بعد  باشد،  ملي  تداركات  كميسيون  حيطه صالحيت  در  قرارداد  صورتيكه  در  نمايد، 
اداره نامه قبولي را بعد    آفر به داوطلب برنده ارسال مي شود.  يمنظوري اين كميسيون، نامه قبول

ختم ميعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال مي نمايد. اين نامه بيان كننده   از قبول آفر، پيش از
قيمت قرارداد بوده كه بعد از اجرا، تكميل، و مراقبت خدمات غير مشورتي به قراردادي پرداخت  

  ميگردد. 

ز صحت و  ااطمينان  اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتيب و بعد از     34،2
به داوطلب برنده ارسال مي  در طي  ميعاد اعتبار آفر  اخذ منظوري آمر اعطاء  سقم تضمين اجرا و  

) روز بعد از دريافت امضا نموده و  7مدت (خالل  داوطلب برنده مكلف است، قرارداد را در    نمايد. 
  به اداره تسليم نمايد.  

معلومات ذيل را در ويب سايت خويش، اداره تداركات   اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده،   34،3
  ملي و ديگر ويب سايت هاي كه از طرف اداره تداركات ملي تجويز ميگردند، نشر مي نمايد: 

 نام داوطلبانيكه آفر تسليم نموده اند؛  -1

 قيمت هاي قرائت در آفر گشايي؛  -2

 نام و قيمت ارزيابي شده هر آفر؛  -3

 رديده و داليل رد آن؛ گنام داوطلبانيكه آفر هايشان رد  -4

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

عدم موفقيت آفر شان با درخواست كتبي از اداره توضيحات  طلبان نا موفق مي توانند در موردداو  34،4  
  نمايد.   يمطالبه نمايند. اداره توضيحات خود را به صورت كتبي در اسرع وقت ارائه م

پرداخت   - 35ماده   پيش 
  و تضمين پيش پرداخت

شرايط عمومي اداره پيش پرداخت را در مقابل تضمين پيش پرداخت به قيمت قرارداد كه در   35.1
مندرج    قرارداد مبلغ  از  بيشتر  تواند  نمي  پرداخت  پيش  پردازد.  مي  رفته،  تذكر  آن  صفحه از 

پ   معلومات داوطلبي پيش  بانكي  و    فورمه هاي قراردادداخت شامل در  رباشد. فورم تضمين 
  اين شرطنامه مي باشد.  9قسمت   تضمين

  .   مرجع حل و فصل منازعات در شرايط خاص قرارداد توضيح ميگردد   36.1  حكم   - 36ماده 

در  اداره، 37.1  فساد و تقلب   - 37ماده  را  اخالقي  عالي  اصول  قراردادي فرعي مكلف است  قراردادي و  اكمال كننده،  داوطلب، 
آتي   مراحل اصطالحات  ملحوظ  اين  روي  نمايند.  رعايت  قرارداد  اين  اجراي  و  تطبيق  داوطلبي، 

  مفاهم ذيل را افاده مي نمايند:  
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فساد: عبارت از درخواست، دريافت، دادن  يا پيشنهاد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم هرچيز   -1
را تحت تاثير قرار    )با ارزشيكه به صورت غيرمناسب كاركردهاي جانب ديگر (كارمندان تداركات

 دهد.  

اغفال   -2 به منظور  يا سهواً  به شمول كتمان حقايق كه عمدًا و  ارتكاب هرگونه فروگذاري  تقلب: 
از  اجتناب  يا  و  مالي  غير  و  مالي  منفعت  حصول  جهت  قرارداد  مديريت  و  تداركات  كارمندان 

 اجراي مكلفيت ها صورت گيرد.  

اوطلبان و يا ميان داوطلبان و كارمندان اداره كه به دتباني: عبارت از سازش ميان دو يا بيشتر   -3
سائرين  اعمال  نادرست  تاثيرقراردادن  تحت  شمول  به  نامناسب  مقاصد  آوردن  بدست  منظور 

 طرح گرديده باشد. 

از  اجبار:   -4 يا ساير   عبارت  و  قرارداد  و مديريت  تداركات  كارمندان  به  رسانيدن  يا ضرر  و  تهديد 
 ير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم يا غير مستقيم مي باشد. ثداوطلبان به منظور تحت تا

در  ايجاد   -5 نادرست  اظهارات  و  اسناد  كتمان  يا  تغيير  تزوير،  تخريب،  از  عبارت  موانع:  و  اخالل 
  پروسه تداركات و يا امور نظارتي مربوط مي باشد. 

از  37.2 يا  مستقيماً  كه  برنده  داوطلب  به  قرارداد  اعطاي  پيشنهاد  فساد،  طاداره  مرتكب  نماينده  ريق 
تقلب، تباني، اجبار يا ايجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبي يا در اجراي قرارداد گرديده است  

  را لغو مي نمايد.  
اداره در صورت ارتكاب فساد، تقلب، تباني، اجبار و اخالل در مراحل تداركات توسط كارمند اداره،   37.3

  ربط ارجاع مي نمايد.   يموضوع را در اسرع وقت به مراجع ذ

37.4 ) فقره  مندرج  اعمال  ارتكاب  را در صورت  قراردادي  يا  داوطلب  قانون  1اداره  نهم  و  ماده چهل   (
  تداركات از اشتراك در مراحل تداركات محروم مي نمايد. 

حسابات، يادداشت ها و  داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعي مكلف است، زمينه تفتيش و بررسي   37.5
مربوط به تسليمي آفر و اجراي قرارداد را توسط  مفتشين موظف از جانب اداره فراهم    سايراسناد

  نمايد. 
 شرايط عمومي قرارداد  2ماده    6بند    1و جز    1ماده    7بر عالوه، داوطلبان به مواد مندرج بند    37.6

  توجه داشته باشند.  
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صفحه معلومات داوطلبي  - قسمت دوم    

مواد دستورالعمل 
 ن ابراي داوطلب

 دستورالعمل براي داوطلبانمواد  تعديالت و متمم  

 عموميات الف.  

  1.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 مي باشد. }اداره انرژي هستوي{اداره 

  1:1تدارك بيست ام بي انترنت ديديكيت { نام و شماره اين داوطلبي 

1 AAHC /W/ {    .مي باشد 

 ارتند از:بشامل اين داوطلبي ع  بخش هاينام و شماره 

  }            يك حصه        {

 مي باشد. } 1:1ام بي انترنت ديديگيت  20تهيه { خدمات غير مشورتي

  1.2ماده 
دستورالعمل براي 

   داوطلبان

   مي باشد. } 15/10/1399{خدمات غير مشورتيتكميل تخميني تاريخ 

  2.1ماده 
دستورالعمل براي 

  داوطلبان

  مي باشد. } 1:1نت ديديكيت رتدارك بيست ام بي انت{پروژه 

  مي باشد.  } وزارت ماليه {وجوه 

  2.4ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

كاپي جواز فعاليت، استتمنت بانكي، قرارداد مشابه، عنوان اداره {قابل ارائهمعلومات اهليت و فورمه هاي داوطلبي  
 ميباشد.   }و داطلبي نيز درج شرطنامه گردد 

  3.4ماده 
براي  دستورالعمل

 داوطلبان

 .  نميباشد}قابل تطبيق{  )JV(قابل ارائه شركت مشترك  معلومات

  4.4ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 .نميباشد }قابل تطبيق{دستور العمل براي داوطلبي  4ماده  4تعديالت وارده بند 

    1جزء  4.4ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  مي باشد. }ارقام درج گردد{اخير پنج سال  طلب در وداساالنه معامالت حجم  الزم حد اقل 

  2جزء  4.4ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  } مي باشد. سال  5تعداد سالها به حروف و ارقام درج گردد، معموالً {مدت 
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  3جزء  4.4ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

ضروري   ميگردد  كه  تجهيزات  تهيه  داوطلب  تهم  CP  ليوسا  هيته  {توسط  به شركت  خدمات   هيربوط    ي كننده 
  انترنت.

اداره نبوده   نيآن بدوش ا  تيمسئول  يآفات طبع  اد ياز كار افتادن دستگاه از اثر استفاده ز  ايدر صورت سوختن  
 }مي باشد. .باشد يكننده م هيمسئول آن شركت خدمات ته

  4جزء  4.4ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

اعتبارهو س  دارائي سيالمبلغ حد اقل   يك    داوطلب برنده  يتعهدات قرارداد  ساير) خالص  credit(  يولت هاي 
 } 1000000{ مليون افغاني

  5جزء  4.4ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  .  اد هاي كرايه گيري جايداد ها در نظر گرفته نمي شوددر قرارد

  4.5ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 . نميباشد}قابل تطبيق{ فرعي  قراردادي واگذاري به فيصدي مجاز

    ب. معلومات داوطلبي

    18.1و  8.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

ارائه ميگردد.   طور رنگه عنواني اداره انرژي هستوي  يك اصل و يك كاپي   به تعداد آفر  

 ج. تهيه آفر ها 

  11.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

دري  ميگردد. هئارا يكي از زبان هاي ملي آفر به   

  12.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 ه نمايد: ئداوطلب بايد همراه با آفرخويش اسناد اضافي ذيل را ارا

 }  درج شرطنامه گردد زين يقرارداد مشابه، عنوان اداره و داطلب  ،ياستتمنت بانك ت،يجواز فعال ي كاپ  {

ماده  
دستورالعمل 13.4

 براي داوطلبان

  درج گردد.   }قابل تعديل نميباشد{ قيم قرارداد قابل 

  } قابل اجراء نميباشد قرارداداين تعديل قيمت در {

  1جزء  14.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان 

  مي باشد.}واحد پول افغاني{اسعار 

  مي باشد.  }د افغانستان بانك{منبع تبادله نرخ اسعار 

  15.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

 } مي باشد. روز تفويمي نود{رميعاد اعتبار آف

  16.1ماده 
دستورالعمل براي 

  ميباشد.   } خط بانكي تصمينسي هزار افغاني {آفر شامل 
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  يا  داوطلبان

  ميباشد.   }اظهار نامه تضمين آفر درج گردد{آفر شامل 

 

  16.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  مي باشد. }هزار افغانيسي   30000{مبلغ تضمين آفر 

  فيصد قيمت تخميني تداركات باشد.  2فيصد و كمتر از  5غ نمي تواند بيشتر از لاين مب{

  واحد پول تضمين آفر افغاني ميباشد. 

ماده  
دستورالعمل 17.1

 براي داوطلبان

  .  نميباشد}قابل قبول {آفر هاي بديل 

 

ماده  
دستورالعمل .217

 براي داوطلبان

ميباشد. درصورتيكه تاريخ تكميل بديل مجاز باشد،    }گردد  تاريخ درج{تاريخ تكميل بديل خدمات غير مشورتي  
  .  }مجاز  نميباشد{حدود تكميلي قابل قبول 

   ميباشد. }شيوه ارزيابي درج گردد{شيوه ارزيابي در صورت قبول تاريخ تكميل بديل، 

  17.4ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  ميباشد. }  دمات غير مشورتي درج گرددخبخش هاي {راه هاي حل تخنيكي بديل مجاز براي بخش هاي 

 باشد.  نمي}قابل قبول {در صورت قبول راه هاي حل تخنيكي بديل، شيوه ارزيابي 

   د. تسليمي آفر ها

  19.2ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

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

  }شعيب ميرزايي{توجه: 

  }افغانستان -سيلوي مركز، ناحيه سوم شهر كابل  تصدي متصل  ،اداره انرژي هستوي{آدرس: 

   منزل دوم اطاق سوم آمريت تداركات}{منزل وشماره اطاق: 

 }ناحيه سوم شهر كابل{شهر: 

 مي باشد.  }  1:1AAHC/SS/W/1تدارك بيست ام بي انترنت ديديكيت { نام و نمبر تشخيصيه اين داوطلبي 

  102.ماده 
دستورالعمل براي 

لبانطداو  

  ميباشد.  }قبل از ظهر 10:00ساعت {در  }15/10/1399{  ها ضرب االجل براي تسليمي آفر

  

 

 آفر گشايي و ارزيابي آفر ها   .هـ

  23.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  جلسه آفر گشائي در مكان ذيل داير مي گردد: 

    }افغانستان لواقع جوار سيلوي مركز كاب تاالر جلسات اداره انرژي هستوي{آدرس: 

 }  قبل از ظهر 10:00} در {ساعت 1399/جدي/15{: زمان و تاريخ
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  28.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

   ميباشد.  }نام اسعار درج گردد{اسعار مشترك جهت تبديل ساير اسعار: 
  مي باشد.  }د افغانستان بانك{منبع تبادله نرخ اسعار 

 ميباشد.  } د{تاريخ درج گرداسعار تاريخ نرخ تبادله

  و. اعطاي قرارداد

  34.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

تصمين خط بانكي مبلغ سي هزار افغاني بالك شده عنواني اداره ارنژي {تضمين اجراي قابل قبول اداره
  مي باشد.  }هستوي

 5اجرا     نو غير مشروط مي باشد. بصورت عموم تضميفورمه  هاي قرارداد      9{تضمين بانكي مطابق قسمت  
 فيصد قيمت قرارداد مي باشد.     10الي 

  35.1ماده 
دستورالعمل براي 

 داوطلبان

  قرارداد مي باشد.   قيمت}قابل تطبيق نميباشد{پيش پرداخت 

فيصد قيمت قرارداد تعيين گردد. اين مبلغ بايد به   30الي  10ميگردد تا فيصدي پيش پرداخت بين  توصيه{
 } ادي براي اخذ قرض جهت اجراي قرارداد را به حد اقل برساندداندازه باشد كه نياز قرار
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داوطلبي هاي فورمه - سوم تقسم  
 

    

  عنوان فورمه         شماره فورمه 
  

  آفر  تسليمي فورمه    01فورمه خدمات غيرمشورتي/

  داوطلب اهليت معلومات فورمه    02غيرمشورتي/ خدمات فورمه

      آفر نتضمي فورمه    03فورمه خدمات غيرمشورتي/

    آفر   تضمين هاظهارنام  فورمه    04فورمه خدمات غيرمشورتي/
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 فورمه تسليمي آفر 

  01/خدمات غير مشورتيفورمه  
  

  داوطلب اين فورمه را خانه پري و همراه با آفر خويش تسليم مي نمايد.  

  } نام اداره درج گردد: {اداره

 } داوطلبي درج گردد  شمارهشماره داوطلبي: {

 

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

  مايان كه در زير اين فورمه امضا نموده ايم، اظهارمينمائيم اينكه:

شماره و تاريخ صدور ضميمه درصورت  {و هيچ مالحظه يي در قسمت آن بشمول ضميمه شماره:    مطالعه كرديمما شرطنامه را دقيق  
  به   شرايط عمومي قرارداددر مطابقت به }درج گردد شماره داوطلبيو  تداركات عنوان{نداشته و پيشنهاد اجراي  }لزوم درج گردد

قيمت مجموعي آفر به حروف و ارقام، بيانگر  {قيمت مجموعي آفر ما به استثناي هرگونه تخفيفات پيشنهاد شده در ذيل عبارت است از:
 مي باشد. }ددرمبالغ مختلف و  اسعارهاي مربوطه درج گ

 درصورتيكه آفر ما قبول شود، تخفيفات ذيل قابل اجرا خواهد بود:پيشنهاد شده:   تخفيفات .1

 قيمت مجموعي تخفيفات به حروف:........................  )1(

ارقام:..................... )2( به  تخفيفات  مجموعي  شده {قيمت  پيشنهاد  تخفيف  كه  هر  آن   را  جزئيات  با  است،  اجرا   قابل 
 ؛}ص كنيدخمش

  را منحيث پيش پرداخت درخواست مي نمائيم.   }مبلغ و فيصدي به ارقام و حروف درج گردد{ما جهت اجراي اين قرارداد، مبلغ  

 و يا هر آفر دريافت شده ديگر نيست. ارائه شدهما ميدانيم كه اداره مكلف به قبولي آفر داراي نازلترين قيمت 

آفر در مطابقت با ميعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر مندرج   نما بدينوسيله تصديق مي داريم كه اي
مي باشد.  صفحه معلومات داوطلبي  

، سر از تاريخ  ضرب االجل تسليمي آفرها در مطابقت با  دستورالعمل براي داوطلبان   15ماده    1فر ما براي ميعاد مشخص در بند  آ
اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاريخ اعتبار آن باالي ما الزامي و قابل قبول    ل براي داوطلبانمدستورالع   21ماده    1بند  

  بوده ميتواند؛ 

، بخاطر    دستورالعمل براي داوطلبان  33ماده    1قبول شود، ما تعهد ميسپاريم كه تضمين اجراء را در مطابقت با بند    آفرماهرگاه  
  اجراي بموقع قرارداد فراهم مي نمائيم؛ 

  3ماده  1ما بشمول هر قراردادي فرعي يا اكمال كننده هاي هر بخش اين قرارداد، داراي تابعيت كشور واجد شرايط مطابق بند 
مي باشيم.  دستور العمل براي داوطلبان   

، نداريم.   اوطلباندستور العمل براي د 3ماده   2ما هيچ گونه تضاد منافع مطابق بند   
 3ماده   5ما بشمول قرارداديان فرعي يا اكمال كننده ها براي هر بخش اين قرارداد در جمهوري اسالمي افغانستان مطابق به بند هاي 

.  شامل لست محروميت اداره تداركات ملي نمي باشيم ، دستور العمل براي داوطلبان  
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  {نام شخص درج گردد} نام : 

  ج گردد}{وظيفه دروظيفه: 
  امضاء: 
  تاريخ:  
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  داوطلب اهليت معلومات فورمه

 02مشوتي/ غير خدمات فورم

اهليت استفاده ميگردد. اين معلومات در   ي اهليت و يا تصديق ارزيابي قبليي بعدباتوسط داوطلب خانه پري و جهت ارزياين فورمه 
فحات اضافي ضميمه گردد. در صورت استفاده اين فورمه جهت تصديق ارزيابي قبلي اهليت،  صقرارداد درج نميگردد. در صورت ضرورت 

    داوطلب بايد صرف معلومات جديد را درج نمايد. 

 ) JVداوطلب يا داوطلب شريك شركت مشترك ( .1

  }يك كاپي سند حالت حقوقي ضميمه گردد{  داوطلب: تيعوض 1.1

  }محل ثبت درج گردد {  محل ثبت:

  } درج گردد يتجارت آدرس: {لبطآدرس تجارتي داو

  }يك كاپي صالحيت نامه ضميمه گردد: {صالحيت نامه امضا كننده آفر

صفحه معلومات  4ماده   2بند  2 تعداد مطابق به جزء{اجرا شده در جريان  خدمات غير مشورتيساالنه هاي تعداد قرارداد  1.2
  مي باشد.  }گردد مبلغ به پول افغاني درج{ سال گذشته، به مبلغ }درج گردد داوطلبي

تعداد مطابق  {جريان   با ماهيت و مبلغ مشابه اجرا شده منحيث قراردادي اصلي در خدمات غير مشورتي هاي تعداد قرارداد 1.3
جدول زير خانه پري گردد، در صورت لزوم د}سال گذشته: {درج گرد صفحه معلومات داوطلبي 4ماده  2بند  3 به جزء

 جزئيات قرارداد تحت كار يا تعهد شده بشمول تاريخ تخميني تكميل درج گردد.   همچنان مي باشد. }رديف عالوه گردد

 

  4ماده   2بند  4جهت تكميل جدول ذيل به جزء { يتخدمات غير مشورتجهيزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام  1.4
براي داوطلبان مراجعه گرديده و تمام معلومات درخواست شده درج اين جدول گردد. در صورت لزوم رديف   ر العمل دستو

  }مي باشد.   اضافي عالوه گردد

  

نام طرف قرارداد و شخص    محل ارائه آن نام پروژه و  
  ارتباطي

 خدمات غير مشورتينوعيت 
  تكميل شده و سال تكميل آن

  ارزش مجموعي قرارداد

1-  

2-  

3-   

تشريح تجهيزات بشمول (تاريخ   نام تجهيزات    
  ساخت و مدت كارايي) 

  حالت تجهيزات  

يد، خوب، كهنه، و  د(ج
  تعداد قابل دسترس)

ملكيت، كرايه، و يا خريد با ذكر  
  طرف هاي مقابل كرايه و خريد 
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جدول ذيل با اضافه نمودن رديف ها درصورت ضرورت، {و اجراي قرارداد  و تجارب كارمندان كليدي جهت مديريتاهليت  1.5
    4ماده  ودستور العمل براي داوطلبان   4ماده   2بند  5ه جزء بتكميل گردد. معلومات بيوگرافيك ضميمه گرديده و نيز 

  } مي باشد.  مراجعه گردد شرايط عمومي قرارداد، 

  تعداد سالهاي تجارب  نام    وظيفه     
  كاري(عمومي) 

كاري در اين   اربسالهاي تج
  وظيفه 

1-  

2-      

3-   

 

   مي باشند.}تكميل گردد صورت ضرورترجدول ذيل با اضافه نمودن رديف ها د{قرارداديان فرعي و شركت هاي مربوط:  1.6

قراردادي فرعي (نام و    ارزش قرارداد فرعي        بخش خدمات 
  آدرس) 

  تجارب در خدمات مشابه  

1-  

2-       

3-   

 

  شيگزارش تفت ،سال گذشته، گزارش بيالنس شيت و بيانيه مفاد و ضرر}تعداد به ارقام و حروف درج گردد{گزارش مالي  1.7
 }گردد لست و كاپي ها ضميمه{ مستقل

شواهد دسترسي به منابع مالي جهت تكميل نمودن نيازمنديهاي اهليت: پول نقد دست داشته، دسترسي به قرضه،   1.8
داوطلب مكلف است لست تعهدات مالي براي  مي باشد. }فهرست آن ترتيب و كاپي هاي اسناد حمايوي ضميمه گردد{ و غيره

 نمايد.   هساير قرارداد ها و آفر هاي ارائه شده را نيز  ارائ

  . ، تصديق مينمائيمدستور العمل براي داوطلبان 3ما از واجد شرايط بودن خود تحت ماده 

 بمنظور تثبيت صحت و سقم مدارك منابع مالي، به بانك هاي ذيل تماس گرفته مي شود: 1.9

  } نام ، آدرس، شماره تليفون و فكس بانك درج گردد{

جدول ذيل با اضافه نمودن رديف در {مرتبط به داوطلب: گذشته لسا 5يا در جريان  معلومات در دعوي حقوقي جاري 1.10
 }صورت ضرورت، تكميل گردد

  منازعه  تحت مبلغ   نتيجه منازعه   دليل منازعه    طرف هاي ديگر   

1-  

2-        

3-   
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1-  

2-      

3-  

  

 

  .  دستور العمل براي داوطلبان 3ماده  2 بند مندرجات  با  اظهار نامه انطباق 1.11

  } فهرست ترتيب گردد{ پروگرام، روش كار، و جدول پيشنهاد شده: 1.12

 }فهرست ترتيب گردد{مورد نياز جهت تكميل نمودن نيازمنديهاي شرطنامه:  يتوضيحات، نقشه ها، و چارت ها

 ) JV(  شركت مشترك  .2

  هر شريك شركت مشترك ارائه ميگردد. براي فوق،  1.10الي   1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 . دشركت مشترك ارائه ميگردبراي   1.12معلومات مندرج  2.2

 صالحيت نامه كه صالحيت امضاي آفر از جانب شركت مشترك را ارائه ميدارد، ضميمه گردد.   2.3

 نشان دهنده: كت مشترك با مشروعيت قانوني آنها موافقتنامه تمام شركاي شر 2.4

 تمام شركا بصورت پيوسته و انفرادي در اجراي اين قرارداد در مطابقت به شرايط قرارداد، مسؤل مي باشند.   )1(

شركا منحيث شريك اصلي ناميده شده و مسؤل قبول مسؤليت ها و پذيرش رهنود ها به نمايندگي از ساير شركا   زيكي ا )2(
 مي باشد؛ 

 تطبيق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شريك اصلي صورت ميگيرد. )3(

 نيازمنديهاي اضافي  .3

دستور   4ماده  1مودن نيازمنديهاي بند نو جهت فراهم   صفحه معلومات داوطلبيداوطلب بايد معلومات اضافي مورد نياز  3.1
 را ارائه نمايد.   داوطلبان العمل براي
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 آفر  تضمين فورمه

  03مشورتي/ غير خدمات فورم
  خانه پري مينمايد} مربوط {بانك اين فورمه را در مطابقت به رهنمود ها  

 
   }نام و آدرس بانك درج گردد{   بانك:

  } اره درج گردددنام و آدرس ا{:  فيد شوندهتمس
  }درج گردد روز، ماه و سال تسليمي آفر{: تاريخ

 }شماره درج گردد{: شماره تضمين بانكي 

  خدمات ارائهبراي  }تاريخ درج گردد{كه به تاريخ  خود آفر "داوطلب"منبعد به نام    }،درج گرددنام مكمل داوطلب {كه   يافتيماطالع 
 به شما ارائه نموده است. }داوطلبي درج گردد  هشمار{ماره شاعالن تداركات تحت   }درج گردد نام قرارداد{

 ، آفر بايد همراه با تضمين آفر ارائه گردد.  مي دانيم كه مطابق شرايط مندرج شرطنامه  عالوهبر

، مبلغ مجموعي  بدون تعلل تعهد ميسپاريم كه   قطعيصورت به بدينوسيله  } درج گرددنام بانك {، ما اساس درخواست داوطلب بر
در صورت كه داوطلب مرتكب اعمال ذيل گرديده  دريافت اولين تقاضاي تحريري شما  بعد از را }درج گردد  غ به حروف و ارقام لمب{

 باشد، بپردازيم: 

  ؛ تغيير يا انصراف از آفر بعد از انقضاي مدت معينه تسليمي آن )1(

  ؛ آفر رداوطلب از پذيرش تصحيح اشتباهات حسابي در جدول قيمت هاي ارائه شده د انكار )2(

  ؛ اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از طرف داوطلب برنده )3(
 ؛ فراهم نكردن تضمين اجراي قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده  )4(

  . مطابق حكم ماده چهل و نهم اين قانونبه دليل تخطي در اين داوطلبي در صورت محروميت داوطلب  )5(

 حاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:  ن ضمانت دريا   

دستورالعمل براي  قرارداد طبق يامضاو  اجرا تضمين به محض دريافتشناخته باشد درصورتيكه داوطلب برنده  )6(
 ؛ يا داوطلبان

تبار  ع روز بعد از ختم ميعاد ا  28) 2( امضاي قرارداد با داوطلب برنده؛ يا) 1( محض درصورتيكه داوطلب برنده نباشد، به )7(
  }درج گردد تاريخ ختم آفر{ ر به شمول ميعاد تمديد مدت اعتبار آفرآف

 دريافت شده باشد.  ميعاد فوق  ل ازنتيجه، هرگونه تقاضا براي پرداخت تحت اين تضمين بايد توسط ما قب در

  ميباشد.   758شماره  ICCهنشريتابع مقرره تضمينات منتشره  اين تضمين

  }مسئول امضاي  {امضا: 

  

  } مهر گردد{مهر: 
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   آفر  تضمين هاظهارنام  فورمه

 04 مشورتي/ غير خدمات فورم

  }شماره اعالن تداركات درج گردد {    : اعالن تداركات شماره

 }/AAEHC/SS/W 1{   : شرطنامه داوطلبي شماره

 }درج گردد آن تشخيصيه بديل باشد، شماره درصورتيكه اين آفر{   بديل:  شماره آفر

  } درج گردد ليمي آفرتسروز، ماه و سال {   : تاريخ
  

  }  اداره انرژي هستوي  {: به

  ما اشخاصيكه در زير امضا نموديم، اظهار مينمائيم كه: 

  ما ميدانيم كه، طبق شرايط شما، آفر بايد همراه با اظهارنامه تضمين آفر ارائه گردد.  

سر از  }                                  {براي مدت ه ما مي پذيريم كه درصورت نقض وجايب مان تحت شرايط آفر ما از عقد قرارداد با ادار
  محروم گرديم. وجايب داوطلب تحت اين آفر شامل موارد ذيل مي باشد: }                           {

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب؛ -1

  ؛ تغيير يا انصراف از آفر بعد از انقضاي مدت معينه تسليمي آن -2

  ؛ جدول قيمت هاي ارائه شده در آفر ز پذيرش تصحيح اشتباهات حسابي درا انكار داوطلب -3

  ؛ اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از طرف داوطلب برنده -4

  . فراهم نكردن تضمين اجراي قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده  -5

امضاي قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار  يا رنده شدن ما و تسليمي تضمين اجراي قرارداد و ب اين اظهار نامه تضمين آفر در صورت
  مي گردد.  

    }                                                                   { امضا : 

 

 }نام داوطلب درج گردد{داراي صالحيت امضاي اين اظهار نامه از طرف: 

 }ل درج گردد ساه و ما، روز{تاريخ: 

  } مهر گردد{  :  مهر
 

 }گرد هئارارا  آفر بايد به نام تمام شركا آفر ه تضميننام يادداشت: درصورت شركت مشترك، اين اظهار{
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 كشور هاي واجد شرايط   -   چهارمقسمت  
 

  و خدمات در تداركات كه از وجوه عامه تمويل ميگردد.   ياجناس، امور ساختمان  واجد شرايط بودن

كه از وجوه عامه تمويل ميگردد، ارائه    تداركاتبراي را و خدمات  ي شركت ها و افراد از تمام كشور ها مي توانند اجناس، امور ساختمان
در داوطلبي ها  مربوطه آن كشور ها  ياجناس، خدمات و امور ساختماني از كشوري هاي ذيل و شركت هادر حاالت ذيل نمايند. 

  شركت نموده نمي توانند: 

   . قرار داده باشد با اين كشور منع را روابط تجاري  قانوناً جمهوري اسالمي افغانستان  -1

ه افراد يا نهاد هاي آن كشور را به اساس قطعنامه شوراي امنيت ملل وارد نمودن اجناس يا پرداخت ب جمهوري اسالمي افغانستان -2
 متحد منع نموده باشد.  

ذيل در مراحل داوطلبي اشتراك نموده نمي  ها، اجناس و خدمات از كشور هاي  در حال حاضر شركت  ،داوطلبان جهت معلومات -3
  توانند:  

   داخلي: قوانين به اساس )1(

  } لست تمام كشور ها درج گردد{

 : تعهدات بين المللي به اساس )2(

  } لست تمام كشور ها درج گردد{
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 ها   جدول فعاليت  - دومبخش  

 

  ها  جدول فعاليت  - پنجمقسمت  
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  شرايط  و فورمه هاي قرارداد  سوم:بخش  

 شرايط عمومي قرارداد  - ششم  قسمت

 شرايط خاص قرارداد   - هفتم  قسمت

 مشخصات تخنيكي و نقشه ها   - هشتمقسمت  

 فورمه هاي قرارداد  - نهمقسمت  
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  شرايط عمومي قرارداد  - ششمقسمت  

تعريفات    -1ماده    ني ذيل را افاده مي نمايند: ا اصطالحات آتي مع    1.1 

  8ماده    2: شخص توافق شده ميان اداره و قراردادي جهت حل منازعات در مطابقت به بند  حكم  - 1
 مي باشد.    شرايط عمومي قرارداد 

اقالم  :  جدول فعاليت ها  - 2 و قيمت گذاري شده  تكميل  نياز فهرست  آفر    مورد  كه منحيث جز 
 توسط ارائه كننده خدمات فراهم ميگردد. 

 كه از جانب اداره تصديق ميگردد.  غير مشورتي  خدمات  ارائه  : تاريخ تكميل  ي يخ تكميل ر تا  - 3

جهت اجرا و تكميل قرارداد بوده و شامل  داوطلب برنده  : موافقتنامه كتبي ميان اداره و  قرارداد  - 4
 مي باشد.  فورم قرارداد    1ماده  اسناد فهرست شده  

انجام خ قيمت قرارداد  - 5 براي  پرداخت  قابل  قيمت  وارده    غير مشورتي   مات د :  تعديالت  بشمول 
 مي باشد.   قرارداد، عمومي  شرايط      6ماده  مطابق  

كار  - 6 به   : مزد  رفته  نسبت  ه  ب   قراردادي   پرداخت  بكار  مانند  عوامل  اضافي  خدمات  اجراي  در 
   به مي باشد.   كارمندان، تجهيزات، مواد و ساير عوامل 

 اشد.  ب مي    شرايط خاص قرارداد   : طرف قرارداد مندرج  اداره  - 7

 د. تقويمي مي باش روز  :  روز  - 8

 : تمام اسعار به استثناي واحد پول افغاني، ميباشد.  اسعار خارجي  - 9

10 - GCC   .شرايط عمومي قرارداد ميباشد : 

11 - SCC  .شرايط خاص قرارداد ميباشد : 

 : جمهوري اسالمي افغانستان ميباشد.  حكومت  - 12

 : واحد پول افغاني ميباشد.  اسعار محلي  - 13

هر شريك   ) JV(   شركت مشترك   ادي د قرار : درصورتيكه  عضو  - 14 بوده و عضو مسؤل   باشد،    عضو 
اصلي)  رفته، حقوق و مكلفيت هاي تحت    شرايط خاص قرارداد كه در    (شريك  تذكر  آن  از 

 قرارداد را از جانب اداره انجام ميدهد.  

 : اداره يا ارائه كننده خدمات ميباشد.  جانب قرارداد  - 15

خدمات گماشته    و جهت ارائه     خدام حيث كارمند است ن : افراديكه از جانب قراردادي م كارمندان  - 16
 شده اند.  

 كه آفر وي جهت ارائه خدمات از جانب اداره قبول گرديده است.    داوطلب :  قراردادي  - 17

ارائه كننده    اداره ترتيب و توسط   از جانب     : مشخصات خدمات شامل شرطنامه كه مشخصات  - 18
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 خدمات تسليم ميگردد. 

) و  1در مطابقت به مواد اين قرارداد كه در ضميمه (   قراردادي  از جانب   فعاليت هاي كه : خدمات  - 19
 ، ميباشد.  آفر   شامل در   ي مشخصات و جدول فعاليت ها 

فرعي  - 20 شخص  قراردادي  كه :  است  شركت  قرارداد    يا  از  بخش  از  ده  منعق اجراي  نمايندگي  به  را 
 انجام ميدهد.   اصلي قراردادي  

  صورت ميگيرد.    جمهوري اسالمي افغانستان   ه نافذ قوانين    : تفسير اين قرارداد در مطابقت به قانون نافذ  1.2 

ترتيب و تطبيق مي گردد، كه منحيث لسان  :  زبان   1.3 از زبان هاي ملي كشور  اين قرارداد به يكي 
  اصلي در تفسير و اجراي اين قرارداد عمل مي نمايد.  

بصورت  ارتباطات 1.4 بايد  قرارداد  جوانب  ميان  شده  قرار  بر  ارتباط  گونه  هر  هرگونه  ك:  و  بوده  تبي 
  قابل اجرا مي باشد.  دريافتدر صورت  اطالعيه

محالت  در صورت عدم تذكر محل در  ) مشخصات يا  1: خدمات در محالت مندرج ضميمه (ساحه 1.5
  ميگردد.   مشخص مي شود، ارائه اداره كه توسط 

اجرا تحت    ل مجاز قاب  انجام هر گونه اعمالتصميم،  اتخاذ  جهت  : شخص كه  نماينده با صالحيت 1.6
درج  در شرايط خاص قرارداد  و ارائه اسناد الزم توسط قراردادي معرفي وشهرت وي    اين قرار داد 

  .  ميگردد

داشت هاي خود و  بررسي دفاتر، حسابات و ياد   مكلف است اجازه قراردادي  :  ش و بررسي ادارهيتفت 1.7
  ت بدهد.  م قراردادي هاي فرعي مربوط اين قرارداد را به مفتش موظف از جانب حكو 

ندان آنها ماليات، مكلفيت ها، انواع  ، قراردادي فرعي و كارمقراردادي اصلي:  محصوالتماليات و   1.8
و  فيس قوانين    محصوالت  ساير،  تحت  اجرا  شامل   نافذقابل  قرارداد  قيمت  در  و  پرداخت  را 

  مينمايند.  

آغاز، تعديل،  - 2ماده  
 فسخ و تكميل قرارداد

قرارداد:  2.1 طرفين  تاريخ  از  اعتبار  توسط  قرارداد  مندرج    امضاي  ديگري  تاريخ  خاص   يا  شرايط 
  ، قابل اجرا ميباشد.  قرارداد

 خدمات ارائه  آغاز  2.2

كاري -1 آغاز  قراردادي  :  پالن  از  عمومي،  پالن  خدمات،  ارائه  قبل  هاي  روش  مشمول  كاري 
مين تسليم  اداره  به  تصويب  جهت  را  ها  فعاليت  تمام  بندي  زمان  و  اولويت  ايد. مترتيبات، 

 .  دردارائه ميگ(در صورت لزوم)  تائيد شده توسط ادارهخدمات طبق برنامه كاري 

از30خدمات را در جريان ( ارائه كننده خدمات،  تاريخ آغاز خدمات:   -2   انفاذ   آغاز   ) روز بعد 
  ، آغاز مينمايد.  شرايط خاص قرارداد قرارداد، يا به تاريخ مندرج

، تكميل مينمايد. مگر  شرايط خاص قرارداد مندرجه تاريخ بخدمات را ، قرارداديتكميل:  تاريخ   2.3
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قراردا بند    داينكه  به  مطابقت  قرارداد  2ماده  6در  عمومي  در  شرايط  باشد.  گرديده    فسخ 
قراردادي مندرج،  صورتيكه  تاريخ  به  را  قرارداد    خدمات  خاص  جريمه شرايط  ننمايد،  تكميل 

بند   به  مطابق  قرار  3ماده    8تآخير  عمومي  تاريخ  اد  دشرايط  تكميل،  تاريخ  ميگردد.  وضع 
  تكميلي تمام فعاليت ها ميباشد.   

قيمت قرارداد صرف تعديل  يا  خدمات  اندازه  تعديل    بشمول  تعديل شرايط و حدود قراردادتعديل:   2.4
  موجوديت موافقه كتبي طرفين قرارداد صورت گرفته ميتواند. در صورت 

  حاالت غير مترقبه  2.5

حوادث (زلزله، جنگ داخلي، طوفان،  ) عبارت از  Force Majeureبه ( ق حاالت غير متر تعريف:     - 1
مكلفيت هاي تحت    كه توانمندي انجام     جانبين كنترول  يا شرايط خارج از    آفات طبعي...) سيالب،  

 .  اين قرارداد را ناممكن يا غير عملي سازد 

ي از وقوع حاالت  ش نا عدم انجام مكلفيت ها تحت اين قرارداد در صورتيكه    قرارداد:   تخطي   عدم    - 2
مشروط بر اينكه جانب متآثر شده در اسرع وقت    غير مترقبه باشد، نقض يا قصور پنداشته نميشود. 

به مكلفيت هاي    قراردادي سازد.    تبي با ذكر داليل وقوع آن مطلع  طرف ديگري قرارداد را بصورت ك 
راه  هاي بديل اجراي قرارداد كه مت  ادامه داده و  امكان  از حاالت  آ خويش تا حدي    غيرمترقبه ثر 

 نباشد را جستجو مي نمايد. مگر اينكه اداره هدايت كتبي ديگري را صادر نموده باشد. 

ميعاد:     - 3 قرارداد  تمديد  تكميل  انجام    معادل ميعاد  عدم  كه سبب  مترقبه  غير  حاالت  وقوع  ميعاد 
 خدمات گرديده، تمديد ميگردد. 

پرداخت كه بصورت  قابل  اخت و مصارف اضافي  د پر   اخذ   مستحق   ارائه كننده خدمات پرداخت ها:     - 4
     ميباشد.   ، صورت گرفته   مناسب و لزوم ديد در جريان ميعاد وقوع حاالت غير مترقبه 

 فسخ قرارداد  2.6

ل اطالعيه در جريان  با ارسا ) ذيل  6) الي ( 1در صورت وقوع موارد ( ميتواند    اداره   از جانب اداره:  - 1
 نمايد: فسخ    را قسمًا يا كالً   قرارداد   ، قراردادي به    ) روز 30حد اقل ( 

در جريان    قراردادي انجام مكلفيت هاي خدمات ارائه شده و     در قص  وا درصورت عدم اصالح ن  ) 1( 
 ) روز بعد از ارسال اطالعيه يا ميعاد ديگري تصديق شده كتبي اداره؛ 30( 

 ؛  قراردادي درصورت افالس يا ورشكستگي    ) 2( 

 )3 (  ) اقل  حد  جريان  ارائه   قراردادي روز،    ) 60در  وقوع    از  سبب  به  عمده خدمات  قسمت  يك 
 حاالت غير مترقبه عاجز باشد؛ يا  

 مرتكب فساد و تقلب گرديده است.    در اجرا و تكميل اين قرارداد   قراردادي به باور اداره،   ) 4( 

اداره، داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعي مكلف اند اصول عالي اخالقي را در مراحل داوطلبي و اجراي 
 نمايند. روي اين ملحوظ اصطالحات آتي مفاهم ذيل را افاده مي نمايند:   تقرارداد را رعاي

صورت مستقيم يا غيرمستقيم هرچيز   هب  نهادپيشيا    دادن    ،دريافت،  درخواستاز  : عبارت  فساد -1
را تحت تاثير قرار  (كارمندان تداركات)    با ارزشيكه به صورت غيرمناسب كاركردهاي جانب ديگر
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 .  دهد

ه:  تقلب -2 اغفال رارتكاب  به منظور  يا سهواً  و  عمداً  كتمان حقايق كه  به شمول  فروگذاري  گونه 
مالي  منفعت  حصول  جهت  قرارداد  مديريت  و  تداركات  از    كارمندان  اجتناب  يا  و  مالي  غير  و 

 مكلفيت ها صورت گيرد.   انجام

اره كه به  ددو يا بيشتر داوطلبان و يا ميان داوطلبان و كارمندان ا: عبارت از سازش ميان  تباني -3
سائرين طرح  اعمال  نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثيرقراردادن ابدست آوردن مق منظور 

 گرديده باشد. 

از  :  اجبار -4 سايرعبارت  يا  و  قرارداد  مديريت  و  تداركات  كارمندان  به  رسانيدن  يا ضرر  و    تهديد 
 غير مستقيم مي باشد.  داوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم يا 

در  ايجاد   -5 نادرست  اظهارات  و  اسناد  كتمان  يا  تغيير  تزوير،  تخريب،  از  عبارت  موانع:  و  اخالل 
 پروسه تداركات و يا امور نظارتي مربوط مي باشد. 

اعطااداره   -6 به  پيشنهاد  قرارداد  كه  داوطلب  ي  را  اي  نمايندهبرنده  ازطريق  يا  مرتكب    مستقيماً 
تقلب،   ايجاد    ، تبانيفساد،  يا  و  اجبار  مي    وانعماخالل  لغو  است  گرديده  داوطلبي  مراحل  در 

 نمايد. 

فساد،ا -7 ارتكاب  صورت  در  اجبار  تباني تقلب،    داره  كارمند  ،  توسط  تداركات  مراحل  در  اخالل  و 
 اداره ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارجاع مي نمايد.   

نهم قانون  1اب اعمال مندرج فقره (كاداره داوطلب يا قراردادي را در صورت ارت -8 ) ماده چهل و 
 تداركات از اشتراك در مراحل تداركات محروم مي نمايد.  

يادداشت ها  ،  حساباتداوطلب، قراردادي و قراردادي فرعي مكلف است، زمينه تفتيش و بررسي   -9
آفر به تسليمي  مربوط  از جانب  مفتشين  توسط    را  اجراي قرارداد  و  و سايراسناد   اداره   موظف 

 فراهم نمايد. 

  6بند    2يا جز    2ماده    2بند   1جز  : بمحض فسخ قرارداد مطابق  پرداخت بمحض فسخ قرارداد  - 2
 انجام ميدهد:   قراردادي ، اداره پرداخت هاي ذيل را به  شرايط عمومي قرارداد     2ماده  

بخش قبل از تاريخ فسخ قرارداد    قناعت براي خدمات كه بصورت    6حق الزحمه مطابق ماده   ) 1( 
  . نجام شده باشد ا 

مكلفيت هاي    -  3ماده  
 قراردادي 

تامين  ،  ت و جدول فعاليت ها با تالش مناسب را در مطابقت به مشخصا   ، خدمات قراردادي   عموميات:       3.1
و كار برد   شيوه سالم مديريت   رعايت مسلكي و با   به شيوه ها و اجراآت مطابق بودن اقتصادي    و  مفيديت 

در انجام اين قرارداد منحيث  قراردادي    ، ارائه مي نمايد.  به شيوه مصئون   و     پيشرفته و  تكنالوژي مناسب  
مشاور وفادار به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با قراردادي فرعي يا جانب سوم  منافع مشروع  

 اداره را حمايت و تامين مينمايد.  

 

 

  تضاد منافع :   3.2  

را داشته و     6تنها حق الزحمه مطابق ماده  دادي ر قرا : قراردادي منع كميشن و تخفيفات به   - 1
انواع  ناحيه  ك   ساير  از  مشابه  پرداخت  يا  تخفيف،  يا  فعال ميشن،  قرارداد  اين  مرتبط  هاي    يت 

از    همچنان . ارائه كننده  مكلفيت ها تحت اين قرارداد را اخذ نمي نمايد انجام    براي خدمات يا  
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  خويش و نماينده مرتبط    ، قرارداديان فرعي ن توسط كارمندا   اضافي   پرداخت عدم اخذ هر گونه  
 د.  حاصل مي نماي اطمينان  

نمايد كه در    : قراردادي عدم اشتراك در تداركات پروژه ناشي از   - 2 ارائه كننده توافق مي 
جريان اجراي اين قرارداد يا بعد از فسخ آن خود و يا اشخاص مرتبط به آن و قرارداديان فرعي  

از اشتراك در تداركات فراهم سازي اجناس، امور ساختماني و    وي و اشخاص به مرتبط به آنها 
 د.  ن اي ي نم خدمات به پروژه كه ناشي از اين خدمات باشد اشتراك نم 

ارائه كننده خدمات و قراردادي هاي فرعي بشمول كارمندان   اجتناب از فعاليت هاي متضاد:  - 3
 رزند: و توصل نمي  آنها بصورت مستقيم و غير مستقيم در فعاليت هاي ذيل  

قرارداد  ) 1(  تجاري در جريان  و  فعاليت مسلكي  فعاليت هاي تحت    كه   هر  در  اين  با  قرارداد 
 تضاد باشد؛  

كارمندان دولتي  وي نمي توانند  درجريان قرارداد، ارائه كننده خدمات و قرارداديان فرعي   ) 2( 
رخصتي  در  يا  وظيفه  اجراي  جريان  كار    را   در  به  قرارداد  اين  تحت  هاي  فعاليت  براي 

 ند.  ر گما 

  بعد از فسخ اين قرارداد،    شرايط خاص قرارداد   ساير فعاليت هاي مندرج   ) 3( 

) سال بعد از  2، قرارداديان فرعي و كارمندان آنها در جريان قرارداد يا در جريان ( قراردادي :  محرميت  3.3
بلي  ق بدون موافقه كتبي  را قرارداد   م مرتبط تكميل قرارداد، هرگونه معلومات اختصاصي يا معلومات محر 

  اداره نبايد افشا نمايند.  

 قراردادي فراهم نمودن بيمه توسط   3.4

، مگر اينكه در شرايط خاص قرارداد طور  بيمه را با در نظرداشت موارد ذيل فراهم مي نمايد قراردادي  
  : ديگر تذكر رفته باشد 

    و اطمينان از شرايط خاص قرارداد با پوشش مندرج   رايط تصديق شده اداره بيمه خطرات با ش  - 1
 ؛ قراردادي فرعي شدن  فراهم  

پرداخت گرديده،     شواهد ارائه   - 2 اينكه بيمه فوق اخذ و حق بيمه جاري  بر  به درخواست    مبني 
    اداره. 

 ميباشد.   قبلي اداره   تائيد    نيازمند   فعاليت هاي كه  3.5  

 بخش از خدمات؛   فرعي جهت ارائه   داد عقد قرار  - 1

2 -  ) ضميمه  در  آنها  هاي  نام  كه  كارمند  نشد 3تعيين  ذكر  كليدي   ه )  و    قراردادي   (كارمندان 
 قرارداديان فرعي)؛ 

 و   ؛ كاري   پالن تغيير   - 3

  از آن تذكر رفته باشد.  شرايط خاص قرارداد    ديگري كه در   فعاليت هاي  - 4

 مكلفيت هاي گزارش دهي  3.6 

مندرج ضميمه تسليم  ميعاد  ) را به تعداد و در جريان  2ضميمه ( و اسناد مندرج    گزارش   قراردادي 
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 مينمايد.  

 تآخير   ه جريم    3.7 

شرايط خاص قرارداد     يمه تآخير به نرخ روزانه مندرج ، جر قراردادي :  پرداخت جريمه تآخير  - 1
طرز العمل تداركات پرداخت مي نمايد. حد اكثر رقم پولي    هشتم را در مطابقت به حكم يكصد و  

فيصد قيمت مجموعي قرارداد ميباشد، هرگاه مجموع مبلغ    ) 10( جريمه تآخير يا غيابت الي  
به شده جريمه تآخير يا غيابت به حد اكثر خود برسد، اداره مي تواند قرارداد را فسخ  س محا 

د.  پرداخت جريمه تآخير مسؤليت هاي ارائه كننده  جراآت بعدي را در زمينه مرعي دار نموده، ا 
 خدمات را متآثر نمي سازد. 

مه تآخير  ي در صورتيكه تاريخ تخميني تكميل بعد از پرداخت جر تصحيح اضافه پرداخت:   - 2
تعديل تصديقنامه پرداخت بعدي را  توسط قراردادي را با    تمديد گردد، اداره اضافه پرداخت 

 تصحيح مي نمايد.  

اطالعيه از جانب اداره،  واقص در جريان ميعاد مندرج  در صورتيكه ن عدم اجراي مجازات:   - 3
ايد. مبلغ قابل  م را به اداره پرداخت مي ن    تآخير تصيحيح نگردد، ارائه كننده خدمات جريمه  

شرايط      7ماده    2بند    نه تصحيح و بررسي نواقص، مندرج پرداخت منحيث فيصدي هزي 
 مي باشد.  شرايط خاص قرارداد  و    عمومي قرارداد 

) روز بعد ازدريافت نامه قبولي آفر،  10داوطلب برنده مكلف است، درخالل مدت (  :تضمين اجرا  3.8

، در فورم (تضمين بانكي) كه در  يط عمومي قرارداداشر تضمين اجراي قرارداد را در مطابقت با  
تذكر رفته و به اسعار كه در نامه قبولي از آن نامبرده شده است، ارائه    صفحه معلومات داوطلبي

در صورت ارائه تضمين اجرا بشكل تضمين بانكي، داوطلب مي تواند تضمين اجرا را از يك   نمايد.
افغانستا اسالمي  در جمهوري  مقيم  بمنظور   نبانك  نماينده  كه  اداره  قبول  قابل  خارجي  بانك  يا 

) اجرا  نمايد. تضمين  فراهم  باشد،  داشته  افغانستان  اين تضمين در جمهوري اسالمي  ) 28اجراي 
 روز بيشتر از تاريخ تكميل قرارداد اعتبار دارد.  

كارمندان   - 4ماده  
 قراردادي 

  د اقل و ميعاد پيش بيني شده گماشتن حشايستگي  ،  وظيفه  : عناوين، جزئياتجزئيات كارمندان 4.1
و    قراردادي  ) درج مي باشد.  فهرست كارمندان كليدي3در ضميمه (  قرارداديكارمندان كليدي  

  ) توسط اداره تصديق مي گردد.3ضميمه ( در آنها  و ناموظايف قرارداديان فرعي به شمول عناوين 

 تعويض كارمندان 4.2  

گرفته نمي تواند. مگر اينكه به موافقه اداره باشد.    تهيچ تغييري در كارمندان كليدي صور  -1
كنترول   از  خارج  داليل  بنابر  باشد،  قراردادي  درصورتيكه  ضروري  كليدي  كارمندان  تغيير 

 تعويض صرف با كارمندي با شايستگي معادل يا باالتر صورت گرفته مي تواند.  

با ذكر    -2 اداره  ب  قراردادي،  يلدالبا درخواست  را  با شايستگي و    اكارمند خود  كارمند ديگري 
 :  تعويض مي نمايد در موارد ذيل تجارب قابل قبول اداره

 درصورتيكه كارمند سوء رفتار جدي انجام داده باشد؛   )1(

 يا 
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  عدم قناعت از انجام كارمند با ذكر داليل معقول.   )2(

و معافيت هاي كه از جانب    كمك ها   از  قراردادي: اداره تالش مي نمايد تا  معافيت هاهمكاري و   5.1  تعهدات اداره  - 5ماده  
 حكومت فراهم ميگردد، مستفيد گردد.  

كه  قوانين مربوط به ماليات و محصول گمرگي  : در صورت تغيير  تغيير در قوانين قابل تطبيق 5.2
شده   انجام  خدمات  مصرف  كاهش  يا  افزايش  باز  ميگرددقراردادي  سبب  مصارف  و  الزحمه  ، حق 

اين   پرداخت تحت  به  قپرداخت قابل  موافقه طرفين  قرارداديرارداد  و    با  يافته  يا كاهش  افزايش 
  صورت ميگيرد.  6ماده   2) بند 2) و (1(اجزا  طبق مبلغ ذكر شده به  تعديالت مربوط 

تسهيالت 5.3 و  (خدمات  ضميمه  مندرج  تسهيالت  و  خدمات  اداره  را  6:  قراردادي)  مي  به  ارائه   ،
  نمايد.   

 پرداخت به  - 6ماده  
  قراردادي 

مبلغ مجموعي ثابت بوده و از قيمت قرارداد كه در بر    قراردادي  پرداخت ها به  :داخت باالمقطعرپ 6.1
سايرگيرنده   و  فرعي  قراردادي  در    مصارف  (مصارف  مندرج ضميمه  باشد )  1انجام خدمات    ،مي 

تواند. نمي  بوده  استثناي    بيشتر  بند  به  مندرج  مبلغ  ،  5ماده    2حالت  از  قرارداد  قيمت  افزايش 
 پرداخت  6ماده  3و بند  2ماده  4بند  در صورت موافقه كتبي طرفين مطابق   6ماده  2بند ج رمند

  صورت ميگيرد.    اضافي

به  :  قيمت قرارداد 6.2   پرداخت  قابل  اسعار    واحدقيمت  يا ساير  افغاني و  شرايط خاص مندرج  پول 
  .  قرارداد

اضافيبه    پرداخت 6.3 شده  خدمات  ضمايم :  ارائه  مجموعي  قيمت  (4(  تفكيك  و  جهت 5)   (
پرداخت   قابل  الزحمه  حق  شدهبه  تشخيص  موافقه  اضافي  ارائه   2ماده    4بند    مطابق  خدمات 

  گرديده است.  

صورت  شرايط خاص قرارداد در مطابقت به جدول پرداخت مندرج پرداخت  شرايط پرداخت: 6.4
ميعاد  و  معادل    غميگيرد. پيش پرداخت (تجهيزات، مواد و اكماالت) در مقابل تضمين بانكي با مبل

اينكه در  شرايط خاص قرارداداعتبار مندرج   ارائه ميگردد. مگر  طوري    شرايط خاص قرارداد، 
  ديگري از آن تذكر رفته باشد.  

 تعديل قيم  6.5

صرف زماني صورت  مصرفي    در قيمت عوامل    وقوع نوسانات   به اثر    مي تواند تعديل قيمت   -1
 رفته باشد.    ر از آن تذك   شرايط خاص قرارداد   ميگيرد كه در 
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 مزد كار  6.6

 استفاده ميگردد.   صرف در صورت دستور كتبي قبلي مدير پروژه براي خدمات اضافي  -1

ارائه كننده خدمات تمام خدمات قابل پرداخت تحت نرخ روز كاري اين ماده را در فورمه  -2
ن مي  ثبت  اداره  تآئيد شده  در خاللهاي  تكميل شده  فورمه  هر  كار2(  مايد.  روز  از   ي) 

بند  اج به  در مطابقت  اداره   امضاء    1ماده    6نب  و  در  مي  تصديق  پرداخت صرف  گردد. 
  امضاء شده، صورت ميگيرد. مزد كار موجوديت فورمه هاي

 كنترول كيفيت   - 7ماده  

 

شرايط خاص قرارداد    مندرج روش و اصول بررسي خدمات غير مشورتي به شكل   : تشخيص نواقص 7.1
اداره،   باشد.  مشورت مي  غير  نواقص،   ي خدمات  موجوديت  صورت  در  و  نموده  بررسي  را  شده    انجام 

ندارد.  هاي قراردادي  را مطلع مي سازد. اين بررسي خدمات غير مشورتي تآثيري بر مسؤليت    قراردادي 
هر قسمت خدمات غير   قراردادي    و  داده    قراردادي نواقص را به  ور بررسي خدمات و تشخيص  اداره دست 

شرايط خاص  مي نمايد. ميعاد رفع نواقص در  بررسي     داراي نواقص است   ه مشورتي را كه به باور ادار 
 .  درج مي باشد   قرارداد 

 نواقص و اجراي جريمه   رفع   7.2

 ميعاد رفع  نواقص الي موجوديت نواقص، تمديد ميگردد.  -1

 مي نمايد.   رفع ،  اطالعيه در طول زمان مندرج  يه رفع نواقص را  اطالع مندرج  نواقص    قراردادي  -2

اداره مصارف    رفع ننمايد، در اينصورت اطالعيه    نواقص را در طول زمان مندرج   قراردادي   در صورتيكه  -3
را    3ماده    7بند    3مبلغ و جريمه عدم رفع نوافص مندرج جز    اين   قراردادي   رفع نواقص را بررسي و 

    پرداخت مي نمايد. 

  حل منازعه بطور دوستانه:   8.1  حل منازعه   -8ماده  
كثر تالش خويشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه كه ناشي يا مرتبط ااداره و قراردادي حد   -1

 به قرارداد يا تفسير آن باشد، انجام ميدهند.  

 مرجع حل و فصل منازعات:  8.2

به نتيجه مشورة دوجانبه    توسطحل منازعه يا اختالفات    روز جانبين در)  28در خالل (هرگاه   -2
   ارجاع ميگردد. شرايط خاص قراردادرج دموضوع به مرجع حل وفصل منازعات من، نرسند

   علي الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:     8.3

موافقه   - 1 داد مگراينكه طورديگري  ادامه خواهند  اين قرارداد  مربوطه تحت  اجراي وجايب  به  طرفين 
 ؛ و نمايند 

 پرداخت هاي اجرا نشده اكمال كننده را پرداخت مي نمايد. تمام    اداره  - 2
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 رايط خاص قراردادش   7قسمت  

 

مواد شرايط 
 عمومي قرارداد 

 شرايط عمومي قرارداد  تعديالت و متمم مواد

 مي باشد.  }درج گردد حكم {نام  حكم   1ماده   1بند  1جز 

 مي باشد. }قيمت درج گردد{قيمت قرارداد  1ماده   1بند  5جز 

 مي باشد. }اداره انرژي هستوي{اداره  1ماده   1بند  7جز 

 مي باشد. }شعيب ميرزايي{نماينده مسؤل 1ماده   1بند  9جز 

ماده    1بند  16جز 
1 

 مي باشد. } داوطلب برنده{ قراردادي

 . مي باشد} قوانين نافذه جمهوري اسالمي افغانستان{قانون نافذ بر اين قرارداد  1ماده   2بند 

 . زبان قرارداد زبان آفر نيز ميباشد مي باشد.}دري{زبان قرارداد  1ماده   3بند 

  آدرس هر دو جانب قرار ذيل ميباشد:  1ماده   4بند 

  نام اداره: 

 }شعيب ميرزايي، كارشناس تداركات خدمات مشورتي و غير مشورتي{قابل توجه: 

 } اداره انرژي هستوي{ آدرس:

 } منزل دوم اتاق سوم{اطاق: ه طبقه يا شمار

 }ناحيه سوم شهر كابل{شهر: 

 }                                              {تليفون: 

 }ه فكس درج گرددشمار{فكس:  هشمار

  } s_merzaei@yahoo.com{ايميل آدرس: 

  : قراردادي

 }، درج گرددصورت ضرورت و نام مكمل شخص در وظيفه{قابل توجه: 

 }درج گرددآدرس { آدرس:

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

 }ر درج گرددشه انام ناحيه ي{شهر: 

 }درج گردد  شماره تليفون{تليفون: 

 }ه فكس درج گرددشمار{فكس:  هشمار
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مواد شرايط 
 عمومي قرارداد 

 شرايط عمومي قرارداد  تعديالت و متمم مواد

 }درج گردد ايميل آدرس{ايميل آدرس: 

  نماينده هاي با صالحيت   1ماده   6بند 

  اداره: 

  مي باشد.   شعيب ميرزايينماينده با صالحيت 

  : قراردادي

  مي باشد.}                                                       {نماينده با صالحيت 

 مي باشد.  } {                                     قرارداد  تاريخ انفاذ    2ماده   1بند 

 مي باشد.  }                                     { تاريخ آغاز خدمات    2ماده   2بند  2جز 

   مي باشد.} عقد قرارداد    زيكسال بعد ا  {تاريخ تخميني تكميل   2ماده   3بند 

  .  خودداري گردد}فعاليت ها درج گردد{بعد از فسخ قرارداد از فعاليت هاي  2ماده   2بند  3جز 

  : موارد ذيل را شامل ميگردد خطرات و پوشش بيمه 3ماده   4بند 

 وسايط نقليه شخص سوم -1

 مسؤليت شخص سوم   -2

 كارمندان خساره  مسؤليت اداره و جبران -3

  يمسؤليت مسلك -4

 جايداد ها  زيان يا خساره به تجهيزات و  -5

   عبارت اند از: فعاليت هاي ساير  3ماده   5بند  4جز 

 كي  يو قطع بودن ارتباط ال  يساعت در وقت رسم  مين  يدر صورت قطع بودن ارتباط ال  {جريمه تآخير  فيصدي     3ماده   8بند  1جز 
شده    ن يدر وقت مع  د ي بنا شركت با  گردد يكسر م  ل از انتقا  س يف  كروزه يروز    كي در     يرسم  ريساعت در وقت غ 

  مي باشد.   } . ديفرصت مشكل را حل نما نيبه ذوتر

 مي باشد.   }ده فيصد مجموع قيمت قراداد{حد اكثر مبلغ جريمه تآخير براي مجموع قرارداد 

الی نيم    {:  ي رفع نواقصجريمه عدم اجرا   فيصدي 3ماده   7بند  3جز  ارتباط  اعت در وقت  سدر صورت قطع بودن 

يک روز يکروزه فيس از انتقال    در   رسمی و قطع بودن ارتباط الی يک ساعت در وقت غير رسمی
 کسر ميگردد بنا شرکت بايد در وقت معين شده به ذوترين فرصت مشکل را حل نمايد.

 مي باشد.   } 

  : اري و معافيت ارائه شده به قرارداديهمك    5ماده  1بند  
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مواد شرايط 
 عمومي قرارداد 

 شرايط عمومي قرارداد  تعديالت و متمم مواد

 }قابل اجراء نيست{

  مبلغ قابل پرداخت به واحد پول افغاني مي باشد. 6ماده   2بند  1جز 

  پرداخت مطابق جدول ذيل صورت ميگيرد:  6ماده   4بند 

پرداخت   -1 تجهيز،  پيش  گردد}فيصدي خريداري  به  درج  حروف  و  ارقام  به  اكماالت:{ارزش  و  مواد، 
 ه قراردادي پرداخت ميگردد. بمعادل  ارداد در مقابل ارائه تضمينقرارداد كه به تاريخ آغاز قر

تصديق اداره كه خدمات بصورت نظرداشت  پرداخت پيشرفت كار در مطابقت به معيار معين شده با در -2
 : صورت مي گيرد بخش ارائه گرديده در مطابقت به شاخص هاي ذيل  قناعت

ارائه شده شركت  { انوايس  در  معلوماتي  تكنالوژي  عمومي  مديريت  تصديق  از  بعد  صورت بپرداختها 
  }ماهوار طبق قانون صورت ميگيرد

از    درصورت بعد  ماه  يك  مدت  در خالل  اداره  توسط  آن  ارائه  از  اجتناب  يا  تصديقنامه  صدور  عدم 
تكميل قسمت خدمات غير مشورتي يا در يافت انوايس قراردادي اين تصديق نامه صادر شده پنداشته 

 .  دشده و پرداخت پيشرفت كار به قراردادي صورت مي گير

الي پرداخت  تصفيه پيش پرداخت   -3 آغاز و  اولين پرداخت  قيمت قرارداد به صورت كامل فيصد    90با 
 خاتمه مي يابد. 

بانكي   -4 پرداختتضمين  پرداخت در صورت كه پيش  باشد،     پيش  پرداخت گرديده  باز  بصورت كامل 
 ميگردد.  مسترد 

ماده    4بند  مندرج    دريافت انوايس و اسناد مربوط روز از    } رددگتعداد به حروف و ارقام درج  {پرداخت در خالل    6ماده   5بند 
  روز صورت ميگيرد.   }تعداد به حروف و ارقام درج گردد{و پرداخت نهايي در خالل   6

  }مجاز نميباشدتعديل قيم قرارداد { 6ماده   5بند  1جز 

  اصول و روش ها بررسي خدمات توسط اداره قرار ذيل مي باشد:    7ماده   1بند 

  مي باشد.   }1يك روز {ميعاد رفع نواقص 

   مي باشد.}محكمه با صالحيت افغانستان{ حكم   8ماده   2بند 
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و نقشه ها   خدمات غير مشورتيمشخصات    - قسمت هشتم  

20MB Download 20MB Upload/Full Duplex Dedicated 1:1 

 شد.با latency speeds between 55 to 200ms  از  (Delay) رسعت انتقال یا .1

تا در صورت قطع شدن لین   .2 باید دارای صد فیصد بک آپ بوده  خدمات انرتنت رشکت ارایه کننده 

  اصلی از آن توسط این اداره استفاده گردد. 

انرتنت مربوط به این اداره را طور بیست و چهار   .3 ارایه گراف استفاده رسعت  انرتنت  رشکت خدماتی 

  .دسرتس این اداره قرار دهد ساعته به

ت قطع بودن ارتباط الی نیم ساعت در وقت رسمی و قطع بودن ارتباط الی یک ساعت در  در صور  .4

در یک روز یکروزه فیس از انتقال کرس میگردد بنا رشکت باید در وقت معین شده به     وقت غیر رسمی

اید.    ذوترین فرصت مشکل را حل 

کدام مشکل را از     بروزساعته کمک های تخنیکی در صورت   ۲۴ هیه کننده انرتنت خدماترشکت ت .5

اید.    طریق   تیلیفون و محل کار این اداره طور رایگان ارایه 

اید.   CP رشکت خدماتی انرتنت باید رسعت عین قرار داد خریده شده را از پورت خروجی .6  ارایه 

  ربوط به رشکت تهیه کننده خدماتی انرتنت میباشد. م  CP تهیه وسایل .7

ن روز کرس میگردد 50از رسعت قرارداد شده  در صورت آهسته بودن رسعت انرتنت  .8   فیصد فیس ه

در صورت سوخ یا از کار افتادن دستگاه از اثر استفاده زیاد آفات طبعی مسئولیت آن بدوش این   .9

  آن رشکت خدمات تهیه کننده میباشد.  اداره نبوده مسئول

سم رشکت خود شان که  کت خدماتی انرتنت مکلف است تا انرتنت داده شده این اداره را به ارش  .10

به رشکت های مشابه   اداره  این  قرار داد  از فروش  و  اید  باشد تهیه  درج جواز رسمی رشکت شان 

اید.    جلوگیری 
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  قراردادفورمه هاي    - ت نهمقسم

 

  عنوان فورم            شماره فورم  

  

  نامه قبولي آفر    ه فورم         05فورم خدمات غير مشورتي/ 

  : تضمين بانكي تضمين اجرا  ه فورم         06رتي/ فورم خدمات غير مشو 

  فورمه موافقه قرارداد          07فورم خدمات غير مشورتي/ 

 نكي   فورمه تضمين پيش پرداخت: تضمين با         08فورم خدمات غير مشورتي/ 
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  5نامه قبولي آفر 

  05فورم خدمات غير مشورتي/ 

  } تاريخ صدور اين نامه را درج نماييد{ تاريخ: } شماره صدور اين نامه را درج نماييد{ شماره:

  }نام اداره تداركاتي را درج نماييد{از: 

  } آدرس اداره تداركاتي را درج نماييد{آدرس: 

 } فعاليت وي را ذكر نماييدنام داوطلب برنده و شماره جواز{ :به

  } آدرس داوطلب برنده را درج نماييد{ آدرس:

اطالع   سوم قانون تداركات و حكم هشتاد و پنجم طرزالعمل تداركات صادر و بموجب آن  اين نامه قبولي آفر به تأسي از ماده بيست و 
}، نام پروژه يا قرارداد را بنويسيد{  تداركبراي    شما   }دتاريخ را به ترتيب روز، ماه و سال بنويسي{مؤرخ    ارائه شده   داده ميشود كه آفر 

قيمت مبلغ  به  مجموعي  بنو{  قطعي  حروف  و  ارقام  به  را  داوطلبان  }،يسيدمبلغ  براي  دستورالعمل  با  درمطابقت  مندرج    طوريكه 
  است. گرديده  قبول اين اداره توسطشده است  دقيق و تصحيحتشرطنامه مربوطه، 

تقاضا ميگردد از شما  (  لذا  قانون و طرزالعمل 10الي مدت ده  الذكر  به مواد فوق  نامه، در مطابقت  اين  تاريخ صدور  از  تقويمي  روز   (
مواد بيست و هشتم قانون و حكم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمين اجراي قرارداد را طوريكه در شرطنامه مربوطه درج و   تداركات و 

در غير آن در مطابقت به ماده بيست و نهم قانون تداركات، تضمين آفر شما قابل استرداد  در ذيل تذكر گرديده، به اداره تسليم نماييد،  
  در جدول ذيل درج مي باشد: نخواهد بود. معلومات مزيد 

  } نام و مشخصات خلص تداركات/ قرارداد را درج نماييد{مشخصات تداركات/ قرارداد: 

  } رج نماييدشماره قرارداد مربوطه را د{ :تشخيصيه تداركاتشمارة 

  }قيمت مجموعي قرارداد را به ارقام و حروف درج نماييد{قيمت مجموعي قرارداد: 

  } نوعيت تضمين اجراي قرارداد را كه در شرطنامه درج گرديده است را بنويسيد{ارداد: نوعيت تضمين اجراي قر

  } درج نماييد مبلغ تضمين اجراي قرارداد را به ارقام و حروف{مقدار تضمين اجراي قرارداد: 

  .}تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسيد{زمان عقد قرارداد: 

  .}را بنويسيد محل عقد قرارداد{مكان عقد قرارداد: 

  همچنين غرض مطالعه و مزيد معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضميمه اين نامه به شما ارسال گرديد. 

  نام و تخلص: 

   وظيفه:

  6و تاريخ   امضاء

 
5   ) فقره  اعتراضات  1طبق  به  رسيدگي  يا  و  قرارداد  اعطاي  تصميم  اطالعيه  ميعاد  ختم  از  بعد  است،  مكلف  اداره  تداركات؛  طرزالعمل  پنجم  و  هشتاد  حكم   (

نمايداوطلب ارسال  برنده  داوطلب  به  را  آفر  قبولي  نامه  باشد،  مربوطه  اعطاي  آمر  حيطه صالحيت  در  قرارداد  صورتيكه  در  حيطه ان،  در  قرارداد  صورتيكه  در  د، 
  صالحيت كميسيون تداركات ملي باشد، بعد از منظوري اين كميسيون، نامه قبولي آفر به داوطلب برنده ارسال مي شود.  
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  اجراء  مينتض

 06فورم خدمات غير مشورتي/ 

 }خانه پري مي نمايد  به اساس درخواست داوطلب برنده، بانك اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده{

 } درج گردد تسليمي آفر روز، ماه و سال {تاريخ: 

 }تشريح مختصر داوطلبي درج گرددشماره و {:  ه و عنوان داوطلبيشمار

 } ج گردداسم بانك در{انك: اسم ب

 } اداره درج گرددنام مكمل {:  مستفيد شونده

  }اجرا درج گرددتضمين  ه شمار{ شمارة تضمين اجراء:

اكمال كننده  {نموديم كه    حاصل  اطالع  بنام  كه  }،  درج گرددنام مكمل  قرارداد    "ارائه كننده خدمات"منبعد  شود،  شماره  ياد مي 
بمنظور    }درج گردد  سال  روز، ماه و {مؤرخ  }  درج گرددقرارداد    هشمار{ اداره محترم شما  با  شود  ياد مي  قرارداد  بنام  را كه منبعد 

  عقد مي نمايد.   } ضمني درج گرددتوضيح مختصر اجناس و خدمات { اكمال 

 مي باشد.  عالوه برآن، ما ميدانيم كه طبق شرايط اين قرارداد، تضمين اجراء نيز الزم 

بمجرد دريافت تقاضاي    را}  مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{ه بدون چون و چرا مبلغ  تعهد مي نمائيم ك  اكمال كننده،به درخواست  
راردادي از شرايط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه داليل و زمينه هاي ارسال تقاضا ازجانب شما،  كتبي شما كه نشان دهنده تخطي ق

  بپردازيم.

الي تاريخ   از تاريخ  اعت  }روز، ماه و سال درج گردد{اين تضمين  اين تضمين بايد قبل  بار دارد و هر نوع تقاضا براي پرداخت مطابق 
 متذكره به دفتر بانك تسليم داده شود. 

  (الف) آن ميباشد.  20ماده  2اطاق تجارت بين المللي، به استثناي فقرة  785تضمين تابع مقرره منتشره شماره  اين

 

 د}درج گردكننده  ارائه وبا صالحيت بانك  نماينده  ، نام و وظيفه{امضا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ظ ميگردد.منحيث يادداشت هاي تداركاتي حف اين نامه  .نموده است، امضا شوديد توسط شخصيكه شرطنامه ها و يا ضمايم را امضاء  ، با اين نامه  6
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 قرارداد فورمه

 07فورم خدمات غير مشورتي/ 

  }{در صفحه رسمي اداره ارائه گردد

نام و آدرس قراردادي درج  {و   }نام و آدرس اداره درج گردد{ميان  }سال، ماه و روز درج گردد{موافقتنامه به تاريخ  اين
  مدار اعتبار مي باشد.   }تاريخ درج گردد{عقد گرديده است. اين قرارداد الي تاريخ }گردد

اين موافقتنامه به "بشكل ذيل تغيير مينمايد:   يادداشت: درصورتيكه ارائه كننده خدمات بيشتر از يك شركت باشد، متن فوق
كه بصورت جداگانه و   }،نام و آدرس شركت مشترك درج گردد{ميان شركت هاي مشترك  } تاريخ درج گردد{تاريخ 

  "عقد گرديده است.  ارائه خدمات تحت اين قرارداد مسؤل اند، پيوسته  در 

  اين در حاليست كه:

مشخص كه در شرايط عمومي قرارداد از آن تذكر رفته و منبعد بنام خدمات ياد   اداره از ارائه كننده خدمات خدمات -1
 ميگردد را مطالبه مي نمايد.  

ي، كارمندان، و منابع تخنيكي بوده و از ارائه خدمات  ارائه كننده خدمات تصديق مينمايد كه داراي مهارت مسلك  -2
 موافقه دارد؛  }رارداد به حروف و ارقام درج گرددقيمت ق{مطابق شرايط مندرج قرارداد، در مقابل قيمت قرارداد 

اداره از موجوديت بودجه كافي تخصيص شده و قابل دسترس جهت راه اندازي پروسه تداركاتي مصارف پروژه جهت   -3
 واجد شرايط تحت اين قرارداد را تضمين مينمايد.  پرداخت 

  موافقه جوانب قرارداد به شكل ذيل ميباشد: 

 اد بوده و ترتيب ارجحيت آنها قرار ذيل ميباشد:اسناد ذيل شامل قرارد .1

 نامه قبولي آفر   -1

 آفر ارائه كننده خدمات   -2

 شرايط خاص قرارداد   -3

 مشخصات تخنيكي   -4

 جدول فعاليت هاي قيمت دار  -5

 درج گردد}  "قابل تطبيق نيست"يادداشت: درصورت عدم استفاده هر ضميمه، در مقابل عنوان هر ضميمهضمايم { -6

  خدمات   : تشريح ) 1(ضميمه  

  : جدول پرداخت  ها) 2(ضميمه  

  : كارمندان كليدي و قراردادي هاي فرعي  ) 3(  ضميمه

  : تفكيك قيمت قرارداد به اسعار خارجي  ) 4(ضميمه  

  تسهيالت كه توسط اداره ارائه ميگردد  ) : خدمات و 5(ضميمه  

 دد، مخصوصاً:حقوق و مكلفيت هاي متقابل اداره و ارائه كننده خدمات در قرارداد ذكر ميگر .2
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 ارائه كننده خدمات، خدمات را در مطابقت به شرايط قرارداد فراهم مي نمايد؛ و   -1

  مات، انجام ميدهد.  اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرايط قرارداد به ارائه كننده خد -2

  اين موافقتنامه قرارداد به تاريخ ذكر شده فوق، طور ذيل صورت ميگردد:  اقرار به

  } نام اداره درج گردد{ هاز جانب ادار

  } نام نماينده با صالحيت درج گردد{نماينده با صالحيت 

  

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

  } نام نماينده با صالحيت درج گردد{يت نماينده با صالح

  ا بشكل ذيل امضا نمايند: {يادداشت: درصورتيكه ارائه كننده خدمات بيشتر از يك شركت باشد، تمامي شرك 

  } نام شريك درج گرددشريك {

  } نام نماينده با صالحيت درج گرددنماينده با صالحيت{

  } نام شريك درج گرددشريك {

  } نده با صالحيت درج گرددنام نماينماينده با صالحيت{

  

  } خانه پري گردد{  امضا، مهر، و تسليم داده شد 

  

  } ه با صالحيت ادارهامضا توسط نمايند{   امضاي اداره:       

 } امضا توسط نماينده با صالحيت قراردادي{  امضاي قراردادي:  
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  تضمين پيش پرداخت: تضمين بانكي

  08فورم خدمات غير مشورتي/ 

 

  }رخواست داوطلب برنده، بانك اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پري مي نمايد به اساس د{

   }رج گرددنام و آدرس بانك د{   بانك:
  }نام و آدرس اداره درج گردد{:  ذينفع
  }درج گردد روز، ماه و سال تسليمي آفر{: تاريخ

  }شماره درج گردد{شماره تضمين بانكي آفر

با{ما   آدرس  و  قانوني  گرددنام  درج  كه    اطالع }نك  نموديم  كننده خدمات  نام{حاصل  ارائه  آدرس  گردد  و  بنام  كه}،  درج  منبعد 
را كه منبعد بنام قرارداد ياد    }درج گردد  روز، ماه وسال {مؤرخ  }  درج گردد قرارداد    هشمار{شماره  ي شود، قرارداد  ياد م   "قراردادي"

با اداره محترم شما بمنظور عقد  }خدمات غير مشورتي درج گردد  توضيح مختصرنام قرارداد و  {   ير مشورتيخدمات غ   ارائه  مي شود 
  نمايد.  

 پيش پرداخت صورت ميگيرد.   تضمين پيش پرداخت در مقابل شرايط اين قرارداد، عالوه برآن، ما ميدانيم كه طبق 

قراردادي درخواست  مبلغ    ،به  چرا  و  چون  بدون  كه  نماييم  مي  ارقام{تعهد  و  حروف  به  گردد  مبلغ  اولين    را}  درج  دريافت  بمجرد 
راي اهداف غير از مصارف تجهيز صورت گرفته تقاضاي كتبي شما كه نشان دهنده تخطي قراردادي ناشي از استفاده پيش پرداخت ب

    باشد، به شما بپردازيم.

  (الف) آن ميباشد.  20ماده  2اطاق تجارت بين المللي، به استثناي فقرة  785تضمين تابع مقرره منتشره شماره  اين

  } نام بانك درج گردد{نام بانك : 

  }آدرس بانك درج گردد{آدرس بانك: 

  }خذ گرددضا نماينده با صالحيت اام{

  } بانك مهر{

  

 

 

 


