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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی داسناد مشابه معیاری  طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معیاری این 

تمویل می  1در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامهتوسط ادارات تدارکاتی المللی ترتیب گردیده و 

 . قرار می گیرداستفاده  مورددر روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد گردند 
 

 وتدارکات ل رزالعماین شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و ط

 استناد می گردد.  این شرطنامه به قانون و طرزالعمل مفاد
 

الیسی تدارکات پصادره واحد  PPU/C016/1386شماره با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

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

تمویل  سات تمویل کنندهتدارکات، در تدارکات که توسط موسماده چهارم قانون  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

 می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 
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عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ  وجوه عامه 1

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

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

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

 

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

 مومیاتعالف.  

جدول  5قسمت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس منظور تدارک به شرطنامه رااین  دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 
این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر  نمبرتشخیصیه ،. نامصادر مینماید نیازمندیها

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح درتشخیصیه هربخش 

 : شرطنامه این در

همراه با مانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریری به معنی  "کتبی"اصطالح  -1

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت یاسناد دریافت

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

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

از  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه -2ماده 

صادر  منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبرای تادیات  تعهد شده راوجوه مالی 

از  اختصاص داده شده برای ادارات ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو .گیردبه کار می  گردیده است

بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت 

 قرار گرفته اند می باشد. 

داوطلبی و اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن را اجرای قرارداد

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

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

 . دهد

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

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

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

سائرین  اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقمنظور 

 طرح گردیده باشد.

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

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

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

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط پروسه تدارکات

فساد، مرتکب  مستقیماً یا ازطریق نمایندهکه ای را برنده داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2

 نماید. می در مراحل داوطلبی گردیده است لغو  وانعماخالل و اجبار یا ایجاد ، تبانیتقلب، 

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

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

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

یادداشت ها و ، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5

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

 نماید. 

 داوطلب -4ماده 

 واجد شرایط
 

 هحصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1
ساکن، تبعه  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. نداشته باش معلومات داوطلبی

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

 محسوب می گردد. 

جهت انجام خدمات مشورتی برای  ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2

یا  گماشته شده درحال حاضر کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادطرح، مشخصات، وسایر  هتهی

باشد  ارائه نمودهتدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر یا  بیشتر از و ارتباط داشتهدرگذشته 

در تضاد منافع واقع می گردد.  (مجاز باشد این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده )

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع،  وقوعصورت 

بان اوطلدید. لست عقد نمامحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

 اشد. بقابل دریافت می ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت   محروم شده

 .تضاد منافع نداشته باشند که می باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط  4.4

یه اشد ارابقابل قبول اداره  کهبه شکل مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 4.5

ورت می صتدارکات اجراات طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3، در غیر آن طبق هدایت فقره )نماید.

 گیرد. 

و اجناس  -5ماده 

واجد ضمنی   خدمات 

 شرایط 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1

 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیشده در 

ی تتاسیسات صنع تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  5.2

  د. ی گردبه شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی م هو خدمات ضمنی مربوط

یا در  پروسس شده وو  استخراج، کشت، تولیدبارت از کشور است که اجناس در آن بع اصطالح من 5.3

 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی   طی نتیجه ساخت، پروسس و یا
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 شرطنامه محتویاتب.  

 بخش -6ماده 

 های شرطنامه
های ذیل می باشد. تمام  قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1

 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8ضمایم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 

 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

فحه صطوری که در  ویده تقیماً از اداره و یا نماینمس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3

 طنامه وشردر ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشد ذکر شده، معلومات داوطلبی

  ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. 

 نماید. ررسیب داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4

  واند.شده میت رد آفر منتج به شرطنامه مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در

توضیح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به آدرس  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1

در ( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. ختم قبل از ( روز در داوطلبی مقید 4داوطلبی باز و )

( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام 3اداره درخالل مدت )

 رسال میگردد. داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ا

 طرزالعمل کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2

 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 24 هماد 2و بند  تدارکات

ک اشتراای وطلب برد، از دامیتوان دارها پیرامون مندرجات شرطنامه، االتوجواب به س توضیح و به منظور 7.3

 ماید. ندعوت  داوطلبیمعلومات  هصفح در مندرجوقت  محل، تاریخ و قبل ازداوطلبی در هدر جلس

( روز قبل 3)قل داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد ا صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4

  جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. اری از تاریخ برگز
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بعد  هیه شدهت باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هجلسگزارش  7.5

  میگردد. رسالانموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 5)حد اکثر از جلسه درمدت 

 ثر نمی سازد. را متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیه در جلس داوطلب عدم حضور 7.6

تعدیل  -8ماده 

 شرطنامه ها
 تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.1

ت دریاف ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه راصادر ایم ضم 8.2

 نموده اند ارسال میگردد. 

ه یک ضمیم ر، طیجهت تهیه آف داوطلبان برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3

 .تمدید نماید دستورالعملاین  24 هماد 2 بند در مطابقت با میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

 داوطلبی
نتیجه مراحل اداره بدون در نظر داشت تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچ  یتدارکات

 بان آفرز - 10ماده 
مشخص گردیده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1

اداره  ،میگرددسایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه اسناد حمایوی و د. درمیگ

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

   می گردد. استناد   ارایه شدهترجمه 

اسناد شامل  -11ماده 

 آفر
 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 11.1

، 12 مواددرمطابقت با  قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛این  15و  14

 ؛ این دستور العمل 21درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛دستورالعملاین  22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

  ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4

 17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛دستورالعملاین 

  30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛این 

این دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  قبولی آفر صورتیدر

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 هفورم - 12ماده 

  تسلیمی آفر و جدول
بدون کدام تغییر خانه پری   (فورمه های داوطلبی ) 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1

 گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.   ا صالحیت داوطلب امضا و مهرشخص بگردیده و  توسط 
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 قیمت های 
اصل  آن را به صورت مناسب طبق ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2

مهر و  از دو بعترتیب  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  موجود درآن با استفاده از فورمه های 

 نماید. تسلیم)رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت(  امضا شخص با صالحیت

 آفرهای بدیل -13ماده 
از قبولی  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  13.1

 آن تذکر رفته باشد. 

قیم آفر  -14ه ماد

 و تخفیفات 
قیمت باید های تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 14.1

 د. با شرایط ذیل باشدرمطابقت 

 دد. ارایه گربه صورت جداگانه  قیمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها برای  14.2

موعی مت مج،  قیتخفیفات پیشکش شده بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3

 .  می باشدآفر 

ورم )فآفر  یو روش اجرای آنرا در فورم تسلیم شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 14.4

  خواهد بود.ندر غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نماید.  پیشنهاد و جدول قیمت خویش( 3شماره 

ید جد رایشوی سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5

در  طوریکهپاریس،  اطاق بین المللی تجارت همنتشر (Incotermsتجارت ) شرایط بین المللی

 تذکر رفته است، می باشد.  معلومات داوطلبی هصفح

که در اینگر منمی باشد.  تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  14.6

دانسته  وابگوطوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر ج معلومات داوطلبی صفحه

اوطلبی دمیگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات  رد دستورالعملاین  30ماده شده و مطابق 

عدیل ه بلکه تردیدرد نگ اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتتعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 ظر گرفته می شود. قیم صفر در ن

. یم نمایدکات تقسدر روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدار را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

ت برای رائه قیمدر صورت عدم ااقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدتمام بخش ها و قیمت ها برای 

 تطبیق قابلحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 1فقره ) 2 جزتمام اقالم شامل هر بخش 

،  دی شونگشائ داوطلب  می تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان بازمیباشد. 

  را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد 

 اسعار آفر -15ماده 
معلومات  صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  داوطلبی

اسناد  -16ماده 

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

 هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1

نماید. درصورت عدم ارایه و یا را خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 4 قسمت  مندرجتسلیمی آفر 



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

6 
 

 ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود. 

اسناد  -17ماده 

واجد شرایط  ثبوت

 بودن اجناس و

 ضمنیخدمات 

ور منشآ اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1

درمطابقت با را می باشد،  (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  شاملجدول های قیمت  که شاملتولید 

 د.نمایخانه پری  دستورالعمل این  5ماده 

 اسناد – 18ماده 

تثبیت تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

و معیارهای  شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1

با مشخصات اجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر ضم، داوطلب باید مربوط آن

 ه نمایند.یارا (نیازمندی ها جدول) 5قسمت  مندرجمعیارات  تخنیکی و

ه جات نقش، نوشته جات میتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 18.2

خصات و مشو اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

صات و آن در مطابقت با مشخ دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  تخمینی آن و نشان دهنده

 معیارات آت ازمعیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثن

 ول نیازمندیها را نیز شامل نماید. جد

ات ملزوم و سایرمنابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3

 ار معلومات داوطلبی هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص درکارآیی مناسب و مدابرای 

 تهیه نماید.

ط ها توس ککتال وعالیم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 18.4

ر اجناس ایه سایبمنظور شرح نیازمندی بوده و ار صرف که در جدول نیازمندیها درج گردیده، اداره

رهای معیا راجناس مطابق با سای داوطلب می تواندمطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. 

و  بوده اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نیازکیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ 

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

اسناد  -19ماده 

اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر داشت  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  19.1

 حاالت ذیل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1

که  فورمه های داوطلبی () 4قسمت باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

می جمهوری اسالاجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  نشان دهنده

 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش

در جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت  داوطلب که ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

به منظور توانمند و مجهز را   با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد تجارتی نداشته و 

طوری که در شرایط قرارداد تذکر  انجام مکلفیت های عرضه پرزه جات حفظ و مراقبت، ترمیم و 

   به اداره معرفی نماید؛، رفته

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

لف به دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مک( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

 رعایت موارد زیر می باشد: 

 مشترک باشد؛ رکایشیک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -1

 امضا شده باشد؛مهر و آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  -2

 ق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبی -3

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

 رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

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

 .استنقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده  -6

یصد و شریک ( ف25، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3

رکت شارقام اهلیت هر شریک ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 40اصلی حد اقل )

هلیت را ( فیصد معیار ا100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) مشترک باهم جمع می گردد

 منابع عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و تکمیل نماید.

 .وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شودقراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

میعاد  -20ماده 

 اعتبار آفرها
در داوطلبی ید. این مدت درج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1

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

ن در داوطلبی بیاعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 

 روز بوده نمی تواند.  120از اعتبار آفر کمتر  المللی میعاد

کتبی مطالبه نماید. در  طور از داوطلب آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2

تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. میعاد اعتبار صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، 

تمدید  در صورت رد درخواست .خویش تغییرات وارد نمایدداوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده 

 گردد.  می مسترد وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفر

 آفر تضمین -21ماده 
آفر  تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1

   بدون تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 

یا  فغانی وامشخص گردیده و می تواند به  واحد پول  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

 سایر اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

ه هر گا د.نمای هر کشور واجد شرایط تهیه مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2

نهاد  د، بایدموقعیت داشته باشخارج از جمهوری اسالمی افغانستان تضمین آفر  نهاد صادر کننده

   نماید.ت تضمین آفر را  ضمانمالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای 
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ورمه های ف) 4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3
ترتیب  ،باشد منظور گردیدهو یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  (داوطلبی

 گردد. 

ه اسرع وقت  با درخواست کتبی اداره ب،  این دستورالعمل 21 هماد 5بند  هدایت در صورت تطبیق -4

 باشد.  پرداختقابل 

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

ز ر ایشتب( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین  20 هماد 2بند مطابقت با میعاد اعتبار تضمین آفر در -6

 .میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد

ن دستورالعمل ای 21( ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 21.3

وق فابق بند فر مطمطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آ

 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشالذکر 

 دستورالعملاین   44 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4

 .مسترد میگردد  به آنان

 در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 21.5

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغییر یا  -1

ده در شجدول قیمت های ارایه در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -2

 آفر؛

 ؛قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه عقد اجتناب داوطلب برنده از -3

 داوطلب برنده؛توسط فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  -4

 این داوطلبی. به دلیل تخطی در در صورت محرومیت داوطلب  -5

بنام  ایدفر یا اظهار نامه تضمین آفر ب، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

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

  (بیداوطل ه هایفورم) 4 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد تمامی شرکای شامل

  ترتیب گردد. 

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

این  20ه ماد 2 انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1

 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

 تضمینشود؛ یا امضای قرارداد ن حاضر به دستورالعمل این 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2

 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین  44 هرا درمطابقت با ماد اجراء

غیر واجد شرایط ، معلومات داوطلبی هصفحمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت        
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 آن از  معلومات داوطلبی هصفح درمشروط بر اینکه  نماید.اعالم برای عقد قرارداد با همان اداره 

 تذکر رفته باشد.  

 امضاء آفر  -22ماده 
ترتیب و این دستورالعمل  11 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1

 شده و گذاریعالمه  "کاپی"کلمۀ نماید. بر عالوه کاپی های آفر با عالمه گذاری  "اصل"کلمۀ با عالمه 

درصورت موجودیت تفاوت میان اصل تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی هصفحبه تعداد مندرج 

 . وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

انونی قاینده نمباید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

  داوطلب امضاء گردد. 

صیکه وسط شخت  نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد کههرگونه وسط  22.3

 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نرا امضا نموده  آفر

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -23ماده 

 آفر  مت گذاریو عال
آفر ها در صورت  یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصاً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.1

 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحهدر آن  تذکر

 به شمولآن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1

ده شده باشد، در پاکت های دادستورالعمل اجازه این  13 هآفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماد

حاوی اصل و کاپی پاکت ها بنویسند.  "کاپی"و  "اصل" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته هجداگان

ه ماداین   3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  در داخل یک پاکت گذاشته شوند. های آفر

 صورت میگیرد. 

  ارسال میگردند. معلومات داوطلبی هصفحطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -2

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

وضیحات تو هر نوع  1ماده  1نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

  باشد.  معلومات داوطلبی هصفح اضافی مندرج 

 27ه ماد 1 مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند هشدارحاوی  -4

  باشد. 

زگشایی با و مفقود شدن محتویات ول تعویض/ئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

  قبل از وقت آن نخواهد بود. 
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 میعاد  –24ماده 

 هاتسلیمی آفر
 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 24.1

تمدید نماید. ر ها را میعاد تسلیمی آف،  8 لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2

مه ادادید شده میعاد تسلیمی تمدر طول مکلفیت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامصورت   در این

  . می یابد

آفر  –25ماده 

 وقت های نا

 رسیده

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

 -26ماده 

، تعویض و انصراف

  هاتعدیل آفر

با  سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  26.1

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

تعدیل آفر های تعویض، انصراف یا اطالعیه کتبی توام با تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. 

 باید: بوده و این اطالعیه شده

ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -1

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

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

  . از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد در صورت انصراف 26.2

ر ها و ختم میان ضرب االجل تسلیمی آف در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

آفر بار اعته تمدید شدمیعاد اعتبار آفر  طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 تواند.  صورت گرفته نمی

 آفر گشایی – 27ماده 
 یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخاداره آفر های دریافت ش 27.1

 مربوط ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر 

 

نی نشا "فانصرا" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهگشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2

 واعالم  ا ر ند، انصراف خویش را تسلیم نموده ا اطالعیهشده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها 

الحیت صام با تو "انصراف"بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

 نصراف کهاعیه موجودیت اطال گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز میئه شده نارانامه 

یگردد. رائت ماست. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قتوام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز 

اکت آفر آفر پ باز خواهد شد.  هر گاه نشانی شده "تعویض"ای که با کلمۀ متعاقبًا، تمام آفر ه

ف در ر ها صرصالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آف توام با "تعویض"انی شده با کلمۀ نش

الحیت ست. صصورتی موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز ا

نی شده، نشا "تعدیل"نامه مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ 

عیه ت اطالتعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیز و محتویات آن به تفصیل خوانده می شود. با

گشایی  ه آفرتعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلس

 قرائت میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند. 
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یل، ر های بدو آف هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف 27.3

رائت می قداند موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب ب

ر د اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بنماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 

نا وقت  25اده م 1ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

 رسیده باشد. 

ور خانه ه مذکهیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلس 27.4

( می کاشتیپبا دقت چسپ شفاف )اسونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئو بمنظور مص پری، امضاء

 نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 محرمیت -28ماده 
اهلیت  بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1

افشاء  نبایدالی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادداوطلبان و پیشنهاد ا

 گردد. 

، قایسهالی و ممارزیابی ، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

 .میگرددی و د آفررمنجر به  بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی 

با  ب تقاضای تماسعقد قرارداد، درصورتیکه داوطل آفر گشایی الی زمان ، از28 هماد 2علی الرغم بند  28.3

 دهد.  را انجام داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن مراحل مورد مربوط به  را درهر اداره

ارزیابی  - 29ماده 

 ابتدایی 

تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می اداره ارزیابی ابتدایی را جهت   29.1

 نماید:

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ -1

 صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -2

 قابل اعتبار است؛

 مغایرت با شرایط شرطنامه تحویل گردیده است؛آفر بدون انحرافات عمده یا  -3

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

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

توضیح آفر  –30ماده 

 ها
مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد صورت گرفته و نمیتواند در محتوا کتبی مطابق مندرج در خواست،
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بدون در هر نوع توضیح ارایه شده نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. 

جوابگویی  -31ماده 

 آفرها
 تشخیص میدهد. آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  31.1

ایط و یارات، شربا معمطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2

 :د کهی شوفتادگی زمانی عمده پنداشته ماستثناء و از قلم اشرطنامه باشد. انحراف،  مشخصات 

 د؛اشبداشته  س و خدمات تحت قراردادکارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1

رار داد قت این اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تح با ناسازگاری -2

 ؛یدنمامحدود  بر خالف شرطنامه  را

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

 اتت، استثنح انحرافاو بعداً با اصالرد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

 یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

عدم  – 32 ماده

و از  انطباق، اشتباهات،

 قلم افتادگی

را که عمده نباشد، مد نظر نمی  آفر در عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.1

  گیرد. 

ا یت ضروری معلوما باز داوطلب در میعاد زمانی مناس  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

ز قلم اصحیح  تغیر عمده مطالبه نماید.  به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگیسندی را 

ت توسط علومامدر صورت عدم ارایه  افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.

 داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

 تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذیل صورت میگیرد:  32.3

شده،  ، قیمت فی واحد مد نظر گرفتهفی واحد با قیمت مجموعیدر صورت عدم توافق قیمت  -1

عشاری ا المهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

رفته گبیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر  درقیمت فی واحد

 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛شد

وده و بتبار موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اع درصورت -2

 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ حاصل جمع

 ار خواهداعتب رو ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدا مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

غ به ورت مبلحسابی باشد، که درینص شده به حروف مربوط به اشتباه اینکه مبلغ ذکر بود، مگر

 اعتبار خواهد بود. ( فوق مدار2( و )1داشت مندرجات اجزای ) درنظر با ارقام

وی  ین آفرو تضموی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4

 اجرا می گردد.  21ماده 1بند  ( 2) جزءمطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر غیر قابل استرداد دانسته شده

 –34ماده 
تمام معیارات و شرایط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  34.1
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 ارزیابی تخنیکی
 

 مشخص در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

تمام با  اتنحرافا  یا یریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان دستورالعملاین  18 هماد مطابق اداره  34.2

ی مبررسی جنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت  مندرج شرایط

 نماید. 

تبدیل  - 35ماده 

 به اسعارواحد
را  باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1

 صفحهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحبه واحد پولی مشخص در 
 ، تبدیل می نماید. معلومات داوطلبی

 حترجی -36ماده 

 داخلی
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.1

بی ده ارزیااین ما و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1 مالی ارزیابی  37ماده 

 میگردند.

 مد نظر می گیرد:آفر ها موارد ذیل را در جریان ارزیابی  اداره 37.2

ت ته و قیمتذکر رف معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -1

 ارایه گردیده؛  14 هرمطابقت با ماددکه  آفر

 ؛31 هماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2

 ؛14مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3

 معلومات داوطلبی هصفح مندرجناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  قیمت تعدیل -4

 تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -5

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

ی ر جمهوربر اجناسیکه دتوسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1

 صورت اعطاء قرارداد؛ اسالمی افغانستان تولید شده باشد در

ج از بر اجناسیکه در خارهر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2

   ؛اعطاء قرارداد سط داوطلب در صورتتوباشد جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده 

 آفر. در صورت تذکر دربرای تعدیل قیمت درجریان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 شخصات، کارایی،،  فکتور های مربوط به م14 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4

سهیل اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای ت معیار های تدارکشرایط و 

و  ها ، روشکتور هافباید به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده مقایسه آفر ها، اثرات 

 باشد.  36 ماده 3معیارات باید مطابق بند 

 ، داوطلبان می توانند برای یک یا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک داوطلب  قیمت

 3قسمت در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برایاعطاء نماید. روش ارزیابی 



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

14 
 

  مشخص می گردد. تذکر رفته  (معیارات ارزیابی و اهلیت)

انجام  نماید. مذاکره اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان 37.6

 مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

 ه از آن درکرا لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفتهشرطنامه 

مقایسۀ  - 38ماده 

 آفرها
اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی  38.1

 مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

 ارزیابی لزوم ورتص در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 38.2

 آمر به را شخوی گزارش ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو مفصل

 هیئت نگردد، یصتشخ جوابگو ،شده یابیارز قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء

 ارزیابی لزوم ورتص در و یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی،

  دهد. یقرار م مفصل

ارزیابی  -39ماده 

 برنده بعدی داوطلب
بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.1

 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.   داوطلب

 

  یگیرد. صورت م 19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

رزیابی، اجه ینت عقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3

 متزلترین قیناارای دآفر بعدی  و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باگردیده  آفر جوابگو شدنمنتج به غیر 

 انجام می دهد.  

 

 ادارهحق  -40ماده 

برای قبولی یا رد یک یا 

 تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات  40.1

تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی یا 

ع ملی، موجود نبوده، مدارک )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین مناف

 طلبان فسخ نماید.داومراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط  – 41ماده 

 اعطاء

ارایه نموده و توانایی  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1

  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد را

حق  –42ماده 

در تعدیل مقدار 
جدول ) 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1

 صفحهاز فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده (نیازمندیها
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زمان اعطای 

 قرارداد 

ها و  هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیاردر برگیرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی معلومات

 شرایط آفر و شرطنامه نباشد. 

اعطای  – 43ماده 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  43.1

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

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

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

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای ( روز بعد ازدریافت 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1 تضمین اجراء -44ماده

ه فورم) 8قسمت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،قرارداد را در مطاب
 می باشد، ارایه نماید. (قرارداد های

ترداد عدم اس وارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر  عدم 44.2

 داوطلبه د را بمی گردد. در اینصورت اداره قراردا آفرتضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

را  قرارداد ت بخشا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایب بعدی که آفر جوابگو

  داشته، اعطاء می نماید. 

امضای  -45ماده 

 قرارداد
ری آمر خذ منظوااداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از  45.1

ست، ه مکلف اداوطلب برند ارسال می نماید. به داوطلب برندهمیعاد اعتبار آفر  در طی اعطاء 

 د. به اداره تسلیم نمایامضا نموده و  بعد از دریافت ( روز10ت )قرارداد را در مد

به  اطالع -46ماده 

 داوطلبان غیر برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.1

می را مسترد آنان با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر 

 نماید.

شخصات ا ذکر مهمزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را ب 46.2

 انونق، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم تدارکات، مشخصات اداره و قراردادی

نشر می  ماید،در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز می ن تدارکات

 کند.

حق –47 ماده

  شکایت داوطلب
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض  47.1

 ارسال نماید. کمیته بررسی اداریخویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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 معلومات داوطلبی صفحه  دوم:قسمت 

عمل برای دستورالدر داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط  معلومات داوطلبی هصفحتکمیل برای ها  رهنموددر صورت نیاز 
 ترتیب گردیده است.  بشکل ایتالیک داوطلبان 

 یات عمومالف.  

دستورالعمل  1ه ماد

 برای داوطلبان

  می باشد. اداره انرژی هستوی: اداره 

  شماره این داوطلبی نام و

  می باشد.   AAEHC/1400/G-967 قلم قرطاسیه باب اداره انرژی هستوی  61 کرپروژه تدا

 عبارتند از: این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

 یک حصه میباشد

دستورالعمل  4.1 هماد

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 .درج گردد{تطبیق نیستقابل }

دستورالعمل  4.3 هماد

 برای داوطلبان

 لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:

www.npa.gov.af 

 قابل تطبیق نمیباشد ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات  دستورالعمل برای داوطلبان  5.1مادۀ 

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  6.3مادۀ 

 برای داوطلبان

  شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

  gov.afneawww.a. یا www.npa.gov.af ، اد اره انرژی هستوی، جوار سلوی مرکزی، کابل

دستورالعمل  7.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دو معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردآدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 

  ، کابل، افغانستانلوی مرکزیاره انرژی هستوی، جوار ساد

 3منزل دوم، اتاق ، آمریت تدارکات

 ساختمانمحمد موسی عزیزی کارشناس اجناس و امور 

93745100233+  

دستورالعمل  7.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 .جلسه قبل از داوطلبی دایر نمیگردد

  

 آفرها هتهیج.  

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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دستورالعمل  10.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارایه گردد.  کشوررسمی های   زبانیکی از آفر به 

دستورالعمل  11.1ه ماد

 برای داوطلبان

 ه نماید:یاسناد اضافی ذیل را ارا داوطلب باید همراه با آفرخویش

زار و دو صـد و شـانزده هـ 216890 استتمنت بانکی -2جواز فعالیت مدار اعتبار، کاپی -1

بیست و یـ  هـزار و ششصـد و  21689مبلغ  آفر بانکی تضمین-3، هشتصد و نود افغانی

مضـاء تعهـد نامـه ا -5مکتوب تصفیه حساب مالیاتی آخرین دوره،  -4، هشتاد و نه افغانی 

شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حال ورشکستگی نمیباشـد.، 

هد نامه مبنی بر عـدم محکومیـت بـا  ر ع -7مه مبنی بر نداشتن تضاد منافع، تعهد نا -6

ه ارایـه صـالحیت نامـ -8دو سال قبل از اشتراک در داوطلبـی، تخلف در تجارت در خالل 

رم خانه پری فـو -9کتبی نماینده شرکت، در صورت عدم اشتراک رئیس و یا معاون شرکت، 

 اظهار معلومات مالکیت ذینفع.

ض ه غرتمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمه های داده شده در شرطنام

 سط رئیس،تو داده باید معلومات داوطلب باید بصورت دقیق و مکمل خانه پری و مهر شود و تعهد نامه

 معاون و یا هیئت با صالحیت مهر و امضاء گردد.

 

دستورالعمل  13.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارائه آفر های بدیل مجاز نمی باشد. 

دستورالعمل  14.5 هماد

 برای داوطلبان

 می باشد. { 0120 (}Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )

دستورالعمل ( 1) 14.6 ماده

 برای داوطلبان
مقصد نهایی تحویل خانه اداره انرژی هستوی واقع  DDPجنس بشکل محل مقصد: تسلیمی 

 افغانستان میباشد.-کابل-جوار سیلوی مرکزی

 باشدنمالیات محلی فعلی برای داوطلبانی که فعالیت تجارتی ایشان در داخل افغانستان  بت 

 ستاناوطلبانیکه فعالیت تجارتی ایشان در داخل افغانمالیات بر عایدات بوده و برای د 7%

 % مالیات بر عایدات میباشد.2 بت باشد 

 

دستورالعمل  14.5ماده 

 برای داوطلبان
 افغانستان-کابل-جوار سیلوی مرکزی، اداره انرژی هستوی مقصد نهایی

 .دبدوش داوطلب میباش D.D.Pتمام مسئولیت انتقا ت الی مقصد نهائی بشکل 

 1400سال مالی عقرب  20 ن الیمتباقی آو  پس از عقد قراردادتدا، ابقرطاسیه باب در  50%

 تسلیم داده میشود.
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دستورالعمل  14.6 ماده

 برای داوطلبان

 درج گردد. نیست  قیمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل

 قابل تعدیل نمیباشد

دستورالعمل  15.1 ماده

 برای داوطلبان
 صورت { قسمت از قیمت آفر را که مصارف مربوط به آن به واحد پول افغانیمکلف است}داوطلب 

 ارائه نماید.   افغانی  گرفته، به پول

 ید.  رایه نمانی ادر صورت تدارکات از روش داوطلبی باز داخلی، داوطلب قیمت آفر را به واحد پول افغا

دستورالعمل برای  18.3 ماده

 داوطلبان
 با کیفیت اعلی ومدت کارآیی اجناس: 

دستورالعمل  19.1 ماده

 برای داوطلبان

  زم نیست.اجازه نامه تولید کننده 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

 نیاز نیستخدمات بعد از فروش 

دستورالعمل  20.1ماده 

 برای داوطلبان

 باشد.  میروز روز نود 90آفر مدت اعتبار 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 تضمین افر  زم میباشد بدون تضمین، آفر غیر جوابگو پنداشته شده و رد میگردد.

 ردد.  ئه گد ، ارافورمه های داوطلبی()  4قسمت آفر باید توام با تضمین آفر در فورم شامل 

 (ای داوطلبیفورمه ه)  4قسمت شامل  هآفر با استفاده از فورم تضمینبا اظهارنامه توام باید  آفر
 ارایه گردد. 

دستورالعمل  21.2ماده 

 برای داوطلبان
که  بیست و ی  هزار و ششصد و هشتاد و نه افغانی میباشد 21689: مبلغ مقدار تضمین آفر 

فر آروز بیشتر مدت اعتبار  28بانکی اخذ میگردد که مدت اعتبار تضمین تضمین آفر  بشکل 

فر ضرب العجل تسلیمی آفر تمدید گردد مدت اعتبار تضمین آ میباشد و در  صورتیکه تاریخ

 نیز با میعاد در نظر گرفته شده تمدید میگردد.

 

دستورالعمل  21.7 هماد

 برای داوطلبان

را نقض ( 2( و )1جز ) یکی از اقدامات مندرج در پاراگراف های مرتکب اعمال مندرج هرگاه داوطلب

یط واجد شراسال غیر دو الی پنج به مدت توسط اداره مربوطاز اعطای قرارداد نماید، حکومت وی را 

 اعالم مینماید.

دستورالعمل  22.1ماده 

 برای داوطلبان

 .نیست قابل تطبیق کاپی های آن نیز باید تسلیم داده شوند. )( به تعدادآفر، اصل  عالوه بر

 

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  
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دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند. نبایدداوطلبان 

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 درج گردد. مجاز نیستدر صورت که ارائه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد، روش 

دستورالعمل  23.2ماده 

 برای داوطلبان

 باشند: ذیل می  اضافییم تشخیصیه عال حاوی پاکت های داخلی و بیرونی باید

 ، نمبر داوطلبی، تاریخ داوطلبی، نام شرکت داوطلب، آدرس شرکتپروژه نام 

 .داوطلب

ه بایند نوت: داوطلبان باید شرطنامه و تمام اسناد را که در داوطلبی ارائه مینم

ء دقت مطالعه نموده و قسمت های  زم را بعد از خانه خانه پری مهر و امضا

 در غیر آن آفر غیر جوابگو پنداشته میشود. نمایند

 

 

 

 

دستورالعمل  24.1ماده 

 برای داوطلبان

 عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد 

 محمد موسی عزیزیتوجه: 

 کزاداره انرژی هستوی، جوار سیلوی مر آدرس: 

  منزل دوم، آمریت تدارکات اطاق:  همنزل وشمار

 کابل شهر: 

 میباشد. قبل از ظهر 10:00ت شنبه ساعپنج  31/30/1400 ضرب العجل برای تسلیمی آفرها

دستورالعمل  27.1ماده 

 داوطلبان برای

 محل ذیل صورت میگیرد: آفرها در بازگشایی

 متصل به سرک سیلو مرکز آدرس: 

  اداره انرژی هستوی تا ر جلسات اطاق:  هشمار منزل و

 افغانستانناحیه سوم، کابل،  شهر: 

 13/03/1400 تاریخ:

 قبل از ظهر 10:00زمان: 
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ی به روز رخصتی تصادف نماید روز کار بازگشایی آفرنوت: در صورتیکه تاریخ تعیین شده 

 مجلس بازگشایی آفر برگزار خواهد شد.بعدی در همان ساعت 

دستورالعمل   27.2ماده 

 برای داوطلبان

مجاز  لباندستورالعمل برای داوط 23 هماد 1الکترونیکی طبق بند درصورتیکه ارائه آفر به صورت 

 خواهد بود. مجاز نیست های مشخص گشایش آفرها روش باشد،

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  35.1ماده 

 برای داوطلبان

 .ندبه واحد پولی افغانی تبدیل شوارائه شده به واحد های پولی مختلف، باید آفرهای 

 است.  د افغانستان بان بادله تمنبع نرخ 

 روز آفرگشایی :تاریخ تبادله اسعار

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

 مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. ترجیحات داخلی 

دستورالعمل  37.5ماده 

 برای داوطلبان

 میگردد. اجرا  اقالم : ارزیابی برای

 ذیل درج گردد: واردم ازدو یکی

 اشد. می ب ندهطلب براقالم اعطا شده به داو دربرگیرندهقرارداد  و گردیده آفرها برای هریک قلم ارزیابی

 یا

رخ هرگاه داوطلب در آفر خویش به ی  یا چند قلم ن  گیرد، می صورت بخش هر برای ارزیابی

و در  بودهست، قابل پرداخت نارائه ننموده باشد، قلم یا اقالمی که برای آن نرخ ارائه نشده ا

مجموعی آفر و یا همان بخش مربوطه شامل شمرده می شود. در صورتیکه مجموعی  تقیم

( فیصد و 10قیمت قلم یا اقالمی که برای آن نرخ ارائه نشده، در تدارکات امور ساختمانی از )

( فیصد قیمت مجموعی آفر داوطلب تجاوز 5در تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی از )

 بیست و پنجم قانون تدارکات رد میگردد.نماید، آفر وی طبق ماده 

قلم  داوطلب، ی  یا چند قلم را از جدول قیمت های آفر یا بل احجام حذف و یادر صورتیکه 

 باشد، آفر وی غیر جوابگو شمرده می شود. یا اقالم جدید به آن اضافه نموده

دستورالعمل  37.3ماده 

 برای داوطلبان

صورت می  تذکر رفته، (ارزیابی و اهلیت راتمعیا ) 3قسمت  درات ذیل که معیاربه اساس تعدیالت 

 گیرد:

 {نخیر}: سلیمیانحراف درجدول ت -1

 { نخیر} :انحراف درجدول پرداخت -2

 { نخیر: }، و خدماتی الزامی، پرزه جات اضافهتعویض اجزای عمدف مصار -3

می اسالر جمهوری فر دارایه شده آ خدمات بعد ازفروش تجهیزات موجودیت پرزه جات و -4

 {نخیر}افغانستان
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 {نخیرتجهیزات }عمر استفاده  درجریانپیشبینی شده عملیاتی و مراقبت  مصارف -5

 {کیفیت اعلی}بلی شده؛ و مولدیت ارائه ی کارآی -6

ها  مندی: مطابق مشخصات ارائه شده در جدول نیازدر صورت لزوم سایر معیارها درج گردد -7

  ارائه گردد.

دستورالعمل  14.2ماده

 برای داوطلبان

 باید برای هر بخش قیمت جداگانه ارائه نمایند. داوطلبان 

 

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  42.1ماده 

 برای داوطلبان

 {% بیست و پنج فیصد25 }عبارت است از  مقدار فی قلم که زیاد می گرددفیصدی  حد اکثر

 {% بیست و پنج فیصد25}عبارت است از  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفیصدی 

 {% زیاد بوده نمی تواند25حاالت فوق الذکر، حد اکثر مقدار تعدیل  از  درهردو}

دستورالعمل  47.2ماده 

 برای داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: شکایات 

 آمریت تدارکات، اداره انرژی هستوی

  or +93(0)744-491-666 9-062-747(0)93+شماره تماس: 

  ain@anea.gov.aflCpmp  or  procurements@anea.gov.af ایمیل آدرس:

 فغانستانا-، کابلیجوار سیلوی مرکزاداره انرژی هستوی، منزل دوم شعبه تدارکات آدرس: 

 

 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

ص داوطلب ا و تشخیکه اداره در ارزیابی آفر ه در توضیح معیاراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معیارات

 .می گیردنسایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار مد نظر می گیرد تکمیل می نماید.  دارای اهلیت
 

  داشتن جواز مدار اعتبار که تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد.  .1

 مندرجات شرطنامه.ارایه تضمین آفر مطابق  .2

 ارایه استتمنت بانکی مطابق مندرجات شرطنامه. .3

 ارایه سند تصفیه مالیاتی آخرین دوره. .4

 در صورت اشتراک نماینده داوطلب، داشتن معرفی خط نماینده شرکت. .5
 

 فهرست عناوین 

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37  هماد 3بند  4)جزء  اضافی اتمعیار .2
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 (دستورالعمل برای داوطلبان 37 هماد 5)بند  چندگانهقرارداد های  .3

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

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

ل ها طور ذی ندی آفرو درجه بترجیح داخلی  اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می نماید. تطبیق 

 صورت می گیرد:

 گروب بندی آفر ها: -1

روپ گد، شامل این ارائه نموده ان را  جمهوری اسالمی افغانستان:  آفر هائیکه اجناس ساخت  )الف( گروپآفر های  (1

 . شوندمی  قیمت مجموعی آفر کاسته( فیصد 25گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه )

ین اشامل  آفر های گروپ )ب(: آفر های ارائه شده توسط شرکت های داخلی و شرکت های مقیم در افغانستان (2

 ( فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند. 15گروپ گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه )

یمت آن به ده و قای گروپ )ج(: آفر های که شریک افغانی یا قراردادی افغانی دارند شامل این گروپ گردیآفر ه (3

 ( فیصد قیمت آفر کاسته می شود. 10اندازه )

 مقایسه آفر ها -2

، قیم آفر های مستفید شونده را به میزان فیصدی ترجیح داخلی نسبت به با نظر داشت میزان ترجیح داخلیاداره  (1

 قیم اصلی آفرکاسته و این قیمت را در مقایسه با سایر آفر ها مندنظر می گیرد. 

  اضافیرات معیا .2

 معلومات هصفح 63 ماده 3بند  4ارزیابی و روش ارزیابی باید درجزء  قابل مالحظه در مشخص اضافی دیگر هرگونه معیار}

 {درج گردد مفصل طور داوطلبی
 

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

( و با آفر رای هرقرارداد ب ارائه نموده )یک آفرهای دارای نازلترین قیمت راترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره

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

 :مکلف است اداره

رای داوطلبان دستورالعمل ب 14ه ماد 7فی قلم طوریکه دربند  کمیتو  بخشفیصدی اقالم فی  یکهئو قراردادها بخش هاصرف  -1

 نماید.شده است ارزیابی مشخص 

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشنازلترین قیمت برای هردارای ارزیابی شده  آفر (1)

 آفر داوطلب پیشنهاد شده است. آن طوریکه در یو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)
 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 هماد 2)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  4



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

23 
 

ارزیابی بعدی  ی تواندماداره  داوطلبان،دستورالعمل برای   38ه ماد 1دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از

یل ذشامل متن  یطیکهشراراه اندازی کند. شده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با 39ه را طبق ماد آفر

 نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:

ستتمنت لف است اداوطلب مکمندرج ذیل مطابقت داشته باشند، ارائه نماید: مالی توانایی مالی: داوطلب باید اسنادی را  -1

ایی نقدی . دارافغانی ( دو صد و شانزده هزار و هشتصد و نود هزار216890مبلغ )بانکی که نشان دهنده پول خالص 
یید. سایر ئه نمات، ارا، مطابق فورمه معیاری برای خط اعتباری که د افغانستان بانک صادر نموده اس ) استتمنت بانکی(

اریخ الی ت اشکال قابل قبول نمیباشد. قابل ذکر است که استتمنت بانکی باید تحت نام شرکت بوده از تاریخ اعالن

 ؛از بانک های معتبر کشور صادر گردیده باشدآفرگشایی از یکی 

مندرج  تخنیکی ارات تجربه و ظرفیتنشان دهنده بر آورده شدن معیتجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادی را که  -2

شرایط  یشنهاد شدهاجناس پاسناد را که بیانگر اینکه  داوطلب باید قابل تطبیق نیستداشته باشند ارائه نماید: را  ذیل 

  زم نیست : ، ارائه نمایدرا می باشدداذیل را  استفاده

 قابل تطبیق نیست. حجم معامال سا نه:  -3

.قابل نیست پروژه مشابه :  -4
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   03فورمه اجناس/

 شده اند اسالمی افغانستان ساخته در بیرون از جمهوری وارداتی که جدول قیمت برای اجناس                    04فورمه اجناس/

 ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اندبیرون  که در ای وارد شده قبالً جدول قیمت برای اجناس 05اجناس/فورمه 

 شده اندانستان ساخته اسالمی افغ جدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری                  06اجناس/فورمه              

 ضمنی خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  10اجناس/فورمه 
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 معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 

 { AAEHC/1400/G-796} داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونینام }داوطلب:  قانونینام   1.1

 {نام قانونی هر شریک مشترک درج گردد}شریک شرکت مشترک:  هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   1.2

 {نام کشور درج گردد} یا راجستر می گردند: ( راجستر شده اند وJVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

 {درج گرددسال راجسترداوطلب }سال راجستر داوطلب:   1.4

 {درج گردد مکملآدرس } :قانونی داوطلب در کشور راجستر شدهآدرس   1.5

 داوطلب باصالحیت ه مورد نمایند معلومات در  1.6

 {صالحیت درج گردد نام نماینده با}: نام

 {صالحیت درج گردد آدرس نماینده با}آدرس: 

 {صالحیت درج گردد ن/فکس نماینده باشماره تلیفو}شماره تلیفون/فکس: 

 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیل}ایمیل آدرس: 
 

 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

 {درج گرددداوطلب  تشخیصیه مالیه نمبر}:  )TIN (داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   1.7
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 ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید: کاپی های اصلی اسناد  1.8

  دستورالعمل   4ه ماد 2بند  و 1بند  مطابقت به این فورمه در 1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء

  برای داوطلبان؛

 1ت با بند مطابق درسند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک شرکت های مشترک ،  درصورت 

 ؛دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد

  ر مطابقت اوطلب ددکه نشان دهنده فعالیت  نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سنددرصورتیکه

 با قانون تجارت باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 

 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

حروف  رارداد هاقتعداد }: پنج سال اخیر داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.1
 {گردددرج و ارقام 

 {درج گرددارزش به حروف و ارقام }سال اخیر:  5 حجم معامالت ساالنه داوطلب در  2.2

  {درج گردد به حروف وارقام مبلغ}: دارایی های نقدی در دسترس  2.3

 خمینیاریخ تتجزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با }اکمال عمده اجناس مشابه در جریان پنج سال گذشته:   2.4
 { تحویلی و اکمال تعهد شده را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

ا یمربوط مراه با اسناد ه سایر معلومات بانکی یاتفتیش های  ضرر یا راپور و مفاد حساب بیالنس شیت یاهای مالی یا  راپور  3.1

را  اپی های آنکداده  ذیل را ترتیبلست مندرجات }. دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت که  اینها از ترکیبی 
 {ضمیمه کنید

 معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:  3.2

 {ه با صالحیت درج گرددنام نمایند}نام: 

 {ه با صالحیت درج گرددآدرس نمایند}آدرس: 

 {درج گرددفکس را  /شماره های تلیفون}فکس: /شماره های تلیفون 

 {درج گردد باصالحیت هایمیل آدرس نمایند}ایمیل آدرس: 
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 کمشتر داوطلب هر شری  معلوماته فورم

 02اجناس/ هفورم

شرطنامه ل اید شامنب شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  تکمیل نمودن فورمه در در یتدارکات هاین یادداشت صرف جهت کمک به ادار
 گردد. شده صادر

تبط به واد مرمدر صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق  معلوماتیکه

 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبان

 {AAEHC/1400/G-796} داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 {درج گردد نام قانونی داوطلب}نام قانونی داوطلب:   1.1 

 {درج گرددنام شریک شرکت های مشترک }مشترک:  داوطلب یکانام شر  1.2

 {، درج گرددشده است آن شرکت های مشترک راجستر کشوریکه در}مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر  1.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  شریک سال راجستر} مشترک: داوطلب یاکشرهر سال راجستر   1.4

ک را آدرس شریک شرکت های مشتر}کشوریکه راجستر شده است:  مشترک در داوطلب یاکشر هرآدرس قانونی   1.5
 {ه، درج گرددراجستر شد کشوریکه در

 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند  1.6

 {درج گردد صالحیت با هنام نمایند}نام: 

 {درج گردد صالحیت با هآدرس نمایند}آدرس: 

 {درج گردد صالحیت با هشماره های تلیفون و فکس نمایند}فکس:  شماره های تلیفون و

 {درج گرددایمیل آدرس }ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

28 
 

 {یدئبکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نما}میباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   1.7

 4ماده  2و  1بند های پاراگراف های فوق، درمطابقت با  1.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه  

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

 در  یت داوطلبمالی و سند که نشان دهنده فعالاستقاللیت اوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی دصورتیکه  در

 مطابقت با قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم

 03اجناس/ه فورم

اید در نب اما د،وقت تهیه شرطنامه میباش تکمیل فورمه در در یتدارکاته این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار
 .گرددشده شامل  صادر هشرطنام

ه ربوطمواد م در واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه به مقاصد تشخیص اهلیت و ذیلصفحات  باید توسط داوطلبان در این معلومات

 گیرد. مورد استفاده قرار دولج تهیه شده است در دستورالعمل برای داوطلبان

 { AAEHC/1400/G-796} داوطلبی:شماره 

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحهه شمار} حاتصف
 

 {اداره انرژی هستوی}به:
 

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

را  دور ضمیمهشماره و تاریخ ص}شمول ضمیمه شماره:هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .1
 نداریم؛ {درج گردد لزوم درصورت

   یک } راضمنی  تناس و خدمانیازمندیهای اججدول مندرج مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  در می نمائیم کهما پیشنهاد  .2
 م؛ئیاکمال مینما {ضمنی درج گرددمورد اجناس و خدمات  توضیح مختصر در

 از: عبارت است ذیل ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در قیمت مجموعی آفر .3

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

    

 

 ؛{درج گردد اسعارهای مربوطه  مختلف و الغمب ارقام، بیانگر قیمت مجموعی آفر به حروف و} .4

 :قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود ما درصورتیکه آفر: پیشنهاد شده تخفیفات .5

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

                             قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:................... (2)

شخص زئیات آن مرا که قابل اجرا  است، با جنیازمندیها اقالم مشخص شده جدول   پیشنهاد شده وهر تخفیف }.. (3)
 ؛{کنید

 در هایمی آفرجل تسلاز تاریخ  ضرب اال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  20ماده  1 برای میعاد مشخص در بند ما فرآ .6

 باالی ماآن  اعتبار زمان قبل از ختم تاریخ هر داشته و در اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  2 مطابقت با بند

 قابل قبول بوده میتواند؛الزامی و 
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 18 هو ماد ی داوطلباندستورالعمل برا 44ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .7

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادمومی قراردشرایط ع

یت داوطلب مل} شرایط کشورهای واجد دارای تابعیت قرارداد، از بخش گان برای هره فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمول ما .8
یه تهعی و فر انشامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردادیملیت شرکای را بشمول 
 می باشیم.{گردددرج کننده گان 

 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .9

 3ا بند مطابقت ب ، درجمهوری اسالمی افغانستان ، تحت قوانینتهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .10

 ؛ه ایمنشد شناختهواجد شرایط  اسالمی افغانستان غیرجمهوری دولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 4 هماد

 .نیست یگردشده  دریافتهر آفر یا و  ارائه شده قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .11
 

 {مینماید، درج گرددامضا   را تسلیمی آفر هکه فورمبا صالحیت  نام مکمل شخص}نام:
 

 {وی تذکر داده شدامضا شخصی که نام و عنوان وظیفه }امضا:

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ:
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 شده و وارد میگرددجمهوری اسالمی افغانستان ساخته  زکه در بیرون ا  جدول قیمت اجناس

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

 04اجناس/ هفورم

 {AAEHC/1400/G-796}   :داوطلبی شماره

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

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

 {درج گردد و تعداد مجموعی صفحاتصفحه هر ه شمار} حاتصف

جدول  مشخص درنی ضمباید با لست اجناس و خدمات  جدول قیمت1ره . لست اقالم در فقمربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمود های  }داوطلب این جدول قیمت را در
 .منطبق باشد ادارهنیازمندیهای 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

شمار
 ه

 

س
توضیح اجنا

 

کشور 
 

منبع 
 

تعداد
واحد 
 

قیمت فی واحد پرداخت 

و بیمه }محل  محموله

 { مقصود

قیمت پرداخت بیمه و 

 محموله فی قلم

 (4x6)ستون
 

زم قیمت فی قلم برای انتقاالت زمینی و سایر خدمات ال

جمهوری اسالمی افغانستان جهت رسانیدن اجناس  در

معلومات  هصفحدر  شده به محل مقصد مشخص

 داوطلبی

قیمت مجموعی فی 

 قلم

 (8+7) ستون

1
     

    

2
     

    

  قیمت مجموعی 

 {درج گرددنام داوطلب }: نام داوطلب 

 {، درج گرددنمایدکه آفر را امضا می امضای شخصی} : امضای داوطلب 

 {تاریخ درج گردد}: تاریخ  
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 گردیده استجمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد  بیرون جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در

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

 05اجناس/ هفورم

 {AAEHC/1400/G-796}   :داوطلبی  شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

 ضمنیا لست اجناس و خدمات جدول قیمت باید همراه ب ( 1 ه )فقر کرد. لست اقالم درد خواهمربوط خانه پری مطابقت با رهنمودهای  فورمه های جدول قیمت را درداوطلب این }
 {منطبق باشد. نیازمندیهادر جدول  ادارهتوسط  شده مشخص

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

شماره 
 

س
توضیح اجنا

 

کشور
 

ی
اصل

 

تعداد 
واحد  
 

قیمت فی واحد به 

شمول مکلفیت های 

گمرکی و مالیات 

 وارداتی پرداخت شده، 

مکلفیت های گمرکی و 

مالیات وارداتی پرداخت 

 شده 

خالص قیمت فی واحد 

فیت های گمرکی و مکل

 مالیات 

 

 خالص قیمت فی قلم

مکلفیت های گمرکی و 

 مالیات وارداتی پرداخت شده، 

(4X  8) 

انتقاالت زمینی و مصارف

سایرخدمات الزم جهت 

رسانیدن اجناس به مقصد 

 نهایی

سایر  و فروشبر مالیات 

مالیات پرداخت شده یا قابل 

 پرداخت فی قلم در

 .گرددصورتیکه قرارداد اعطا 

قیمت مجموعی 

 قلم  ردیف فی

( 9 + 10) 
 

1
     

       

2
     

       

  قیمت مجموعی 

  {درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

  {دد درج گردامضا میکن  را امضای شخصی را که آفر}امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}تاریخ 
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 جمهوری اسالمی افغانستان ساخته میشوند که در جدول قیمت  اجناس

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار –ب  و الف گروپ آفرهای

 06جناس/ا هفورم

 {AAEHC/1400/G-796}   :داوطلبی شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

 ضمنیراه با لست اجناس و خدمات جدول قیمت باید هم 1 هفقر اقالم درخواهد کرد. لست خانه پری  مطابقت با رهنمود های داده شده }داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را در

 {باشد. یکسان اداره نیازمندیهای جدول مشخص در 

 { درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گرددامضا میکند آفررا کهامضای شخصی }:امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ} :  تاریخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

شماره
 

س
توضیح اجنا

 

تعداد
واحد 
 

قیمت مجموعی   قیمت فی واحد

 فی قلم

(3  X 5) 

و  انتقاالت  مصارف

الی  سایرخدمات الزم 

رسانیدن به مقصد 

 نهایی

مصرف کارگر محلی، مواد خام و اجزاء 

 جمهوری اسالمی افغانستان اصلی از

 (5)فیصدی 
 

فروشات و سایر مالیات مالیه بر 

فی قلم  قابل پرداخت در

درصورتیکه قرارداد عقد شده 

 باشد

 قیمت مجموعی

(5+ 6 +7 

+8+9  ) 
 

1
   

 

      

2
  

 

 

      

  قیمت مجموعی 
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 بعد از فروش  /ضمنیدمات خ لتکمیبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار

 07اجناس/ هفورم

 {AAEHC/1400/G-796}   :داوطلبی شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

 مشخص ضمنی خدمات و ناساج لست با  منطبق باید  ها قیمت جدول ا ستون در اقالم  لست  نماید. تکمیل ذکرشده های رهنمود با مطابقت در  را قیمت جدول های فورمه باید داوطلب}

 {گردد. درج نیازمندیها جدول در اداره توسط  شده

 

1 2 3 4 5 6 7 

شماره 

 خدمات 

انتقاالت زمینی و به استثنای توضیح خدمات )

جمهوری اسالمی افغانستان  در سایرخدمات الزم

 (آنهامقصد نهایی  جهت رسانیدن اجناس در

 تحویلی درتاریخ  منبعکشور 

 مقصد نهایی 

 قیمت مجموعی فی خدمت قیمت فی واحد کمیت و واحد فزیکی

 یا تخمیناً( X 6 5)ستون  

ه شمار}
خدمت 

درج 
 {گردد

 منبع کشور} {درج گرددنام خدمات }
درج خدمات 

 {گردد

تکمیل تاریخ }
مقصد  خدمات در 

 { نهایی فی خدمت

 
و نام واحد   یتعداد واحد  اکمال}

 {گردددرج فزیکی 

قلم  قیمت فی}
درج  خدمت

 {گردد

 قیمت مجموعی فی قلم}
 {درج گردد خدمت 

  قیمت مجموعی آفر 

 

  {درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گردد امضا میکند را آفر کهامضای شخصی }امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}تاریخ 
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 08اجناس/ه فورم
 

 

 {AAEHC/1400/G-796}  :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار} حاتصف
 

 {در گرددصا مندرجمطابقت با رهنمودهای  شده در آفر باید توسط یک بانک راجسترتضمین ضمانت بانکی برای  هاین فورم}

 {درج گرددبانک  نام}ما: 

 {اداره درج گرددنام و آدرس مکمل }ذینفع: 

 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {                                       }شماره تضمین آفر: 

تحت  {                       رکدات }خود برای اجرای  آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،                                }که  یافتیماطالع 

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

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

بلغ مجموعی ، مبدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  {درج گرددنام بانک }، ما براساس درخواست داوطلب

ردیده گعمال ذیل مرتکب ادر صورت که داوطلب دریافت 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)

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده (3)

 راهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برندهف (4)

 چهل و نهم این قانون مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

 ؛ یااوطلباندستورالعمل برای د طبققرارداد  یامضا تضمین آفر درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت (6)
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د از ختم میعاد اعتبار روز بع 28( 2) ؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

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

 دریافت شده باشد. اد فوقمیع از لقبنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما  در
 

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

 

 {درج گردد مسئول مربوطامضای }امضا: 

 

 {مهر گردد}مهر: 
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 نامه تضمین آفر اظهارآفر:  تضمین

 09اجناس/ه فورم
 

 {AAEHC/1400/G-796}  :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

 {پری نماید مربوط خانهداوطلب باید این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای }

 {اداره انرژی هستوی}: به

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

تاریخ }از  سر {رددگسال درج  تعداد}از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 
 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:{ ددرج گرد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

 معینه تسلیمی آنتغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت  (2)

 جدول قیمت های ارائه شده در آفر ز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی درانکار داوطلب ا (3)

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده (4)

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

عتبار می نده فاقد اوطلب بردر صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داهار نامه تضمین آفر این اظ

 گردد. 

 {داردصالحیت امضای این اظهار نامه را  امضای شخصی که}امضا : 

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

 {گرد هئارارا  آفر آفر باید به نام تمام شرکا ه تضمیننام مشترک، این اظهار یادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه تولید کننده

 10اجناس/ هفورم

 

 {AAEHC/1400/G-796}  :داوطلبی شماره

 {درج گردد آن نمبر تشخیصیهبدیل باشد،  آفردرصورتیکه این }  شماره آفربدیل:

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار} حاتصف
 

 {صالحیت ترتیب و امضا گردد مقام بادر فورمه رسمی تولید کننده توسط  این اجازه نامه باید}

 {اداره انرژی هستوی}به: 
 

 

ه فابریکن با داشت {نوع اجناس تولید شده درج گردد}کننده رسمیولید ت{و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد نام} ما

قصد عرضه مرا به  اجازه می دهیم آفر {نام مکمل داوطلب درج گردد}به  {آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد}در

 عقد قرارداد نماید. ارائه نموده و  {نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد}

می فراهم ه در آفر ، را به اجناس ارائه شدشرایط عمومی قرارداد  28ما بدینوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

 نماییم. 

 {امضا نماینده با صالحیت تولید کننده درج گردد}امضا: 

 {کننده درج گرددنام/ نام های مکمل نماینده با صالحیت تولید }نام: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه: 

 {نام مکمل داوطلب درج گردد}امضا از جانب: 

 {تاریخ امضا درج گردد}تاریخ: 
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  نیازمندیها  جدول  - پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .1

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2

  تخنیکیمشخصات  .3

 نقشه های تخنیکی .4

 و معاینات آزمایشات .5

 

 {نیازمندیهاجدول  رتیبیادداشت ها برای ت}

ول تحویل و جدات ضمنی خدم، توضیح اجناس حاویحد اقل گردیده و  شامل شرطنامهاداره باید توسط   نیازمندیهاجدول 

 باشد.

 قیقد وموثر رت به صو شان یها معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفر فراهم نمودن ل نیازمندیهاجدوهدف از 

د، ن اعطا قراردادر صورت انحراف کمیت در زماعالوه برآن، درج گردیده است، می باشد.  4قسمت  در کهبه خصوص جدول قیمت 

 ده میگردد. ، استفالعمل برای داوطلباندستورا  42ه مطابقت با ماد درمنحیث اساس  جدول قیمتو جدول نیازمندیها از 

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

 بین المللی شرایط تجارت مطابقت با احکام در دستورالعمل برای داوطلبان مفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در .1

)0120Incoterms(  DDPاجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت مصارف یا اجناس در مبداَ،  ی)تحویل داللت به

 داده شود؛ و تحویل هااجناس به انتقال دهنده تحویلی زمانی صورت میگیرد که  )الی کشتی ، انتقال رایگانبیمه و محموله

 یدت(لیتر آف کرتائید  یا گشایش ،)امضای قرارداد تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت های تحویلی اداره  از   .2
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 تحویلی لست اجناس و جدول  .1

 که توسط داوطلب تکمیل میگردد، خانه پری نماید.  "شده  پیشنهاد یتاریخ تحویل" ستونبه استثنای  این جدول را  مکلف است اداره}

واحد  کمیت اجناس توضیح هشمار

 فزیکی

 مندرجنهایی محل 

 ه معلوماتصفح
 داوطلبی

 Inco terms)) تجارت بین المللیطبق  شرایط  تحویلیتاریخ 

تاریخ آغاز تحویلی 

 اجناس

تاریخ ختم تحویلی 

 اجناس

 

تحویلی  تاریخ

 ه توسط پیشنهاد شد

توسط داوطلب }

خانه پری داوطلب 
 {گردد

 

درج توضیح اجناس }
 {گردد

اقالم  مقدار}
 {درج گردد

واحد }
 فزیکی
 {گردد

درج محل تحویلی }
 {گردد

تحویلی اولین تاریخ }
 {درج گردد

آخرین تاریخ تحویلی درج }
 {گردد

تاریخ تحویلی }
پیشنهاد شده داوطلب 

 {درج گردد

1        

2       
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 قیمت مجموعی قیمت فی واحد تعداد واحد اسم جنس شماره

   386 جلد کارتن کماندار اصل   .1

   725 گده هشتاد گرامهA4کاغذ   .2

   1081 دانه )بی  اصل یا معادل آن( قلم خودکار  .3

   406 دانه قلم پنسل  .4

   35 قطعی سنجاق اصل  .5

   21 پایه ورق20استبلرمتوسط ظرفیت دوخت  .6

   336 کلچه پنسل پاک  .7

   226 بوتل ادویه ضدغلطی  .8

   116 بوتل سرش مایع  .9

   633 جلد کتابچه یاداشت پنجاه ورقه  .10

   1528 قطعه A4پاکت   .11

   6 عدد دانی پالستیکیباطله   .12

   2720 قطعه پاکت خورد مراسالت  .13

   155 رول اسکاشتیپ کالن  .14

   507 عدد )یونی بال به رنگ آبی یا معادل آن( قلم توش نوک باری   .15

   17 قطی تاپه مهر  .16

   22 عدد سنجاق دانی  .17

   56 قطی سوزن استبلر سایز کالن  .18

   1541 رول کاغذ تشناب وطنی  .19

   21 عدد میزی پال ستیکی سه منزله سبد سر  .20

   348 متر تکه صافی صحن کوره  .21

   2 پایه خانه ئی12ماشین حساب   .22

   146 بوتل مایع ظرف شوئی  .23

   123 بوتل اسپری خوشبوبرای دفتر  .24

   77 بوتل شیشه پاکن برای دفتر  .25

   98 بوتل اسپری کمپیوتر  .26



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

42 
 

   28 جلد دفتر وارده وصادره  .27

   40 جلد دفتررسیدات  .28

   548 جلد A4دوسیه پالستیکی به سایز  .29

   71 طونر اورجنال اصل 05Aرنگ پرنتر  .30

   597 قطعی کاغذ تیشو   .31

   19 طونر رنگ ماشین فوتو کاپی  .32

   71 قطی الپن  .33

   17 تخته تخته وایت بورد  .34

   204 عدد قلم مارکر  .35

   191 جلد دوسیه کاغذی اصل  .36

   59 دسته جاروب مزاری  .37

   35 گده کاغذ کاک  .38

   603 جلد کتابچه صدورقه  .39

   320 عدد قلم  ها یال یتربه رنگ های مختلف  .40

   107 رول اسکاشتیپ متوسط  .41

   177 درجن درجن ده ورقهA4تفکیکیه پال ستیکی سایز   .42

   429 جلد کاغذاستیکربه رنگ های مختلف  .43

   535 جلد کاغذ گیر کالن یا قیدک کاغذ  .44

   732 عدد گیر متوسط یا قیدک کاغذکاغذ   .45

   634 عدد کاغذ گیر خورد یا قیدک کاغذ  .46

   7 جلد پوش دفتر وارده و صادره تکه ئی  .47

   960 جلد  A4پاکت کپرئی به سایز   .48

   203 قطعه 20الی  10قیدک پالستیکی برای رساله   .49

   23 گده پوش پالستیکی رساله  .50

   5 جلد کاربن پیپر اصل  .51

52.  CD RW 700 MB (16-48x Sony) 5 حلقه پوشدار سفید   

53.  DVD-R 4.7 (4-16X Sony) 93 حلقه  پوشدار   

   51 قطعی سوزن استپلر به سایز خورد  .54
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   59 قطعی اسکاشتیپ کاغذی کالن  .55

   71 رول اسکاشتیپ کاغذی متوسط  .56

   7 قطعی A4پالستی  بایندنگ به سایز   .57

   4  طونر اوریجنال اصل A26 M402رنگ پرنتر  .58

   2 طونر اصل اوریجنال M 127Wرنگ پرنتر   .59

   4 طونر اصل اوریجنال 130E128رنگ پرنتر   .60

   12 طونر اصل اوریجنال 26Aرنگ پرنتر   .61

  قیمت مجموعی تمام اقالم
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 آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات  .2

 {باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت شرایط و اجناس تحویلی شده درخواست  ریختا به مطابقت در و واقعی باید  تکمیلی ریختا نماید. تکمیل را جدول این باید اداره}

 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل 

 (اجرا باشد

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

 هشمار}
درج 
 {گردد

درج  اقالم مقدار} {ددرج گرد توضیحات خدمات ضمنی}
 {گردد

درج واحد فزیکی }
 {گردد

 {درج گرددتاریخ تکمیل } {درج گردد محلنام }
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 مشخصات تخنیکی .3

 {مشخصات تخنیکی هتهی رهنمود}

 دبایاره اد میباشد. ادارهتوسط  مربوط ضمنیاجناس و خدمات   الزم، تعریف خصوصیات تخنیکی هدف از مشخصات تخنیکی
 ذیل تهیه نماید: واردنظرداشت م مشخصات تخنیکی مفصل را با در

 کی تعیین ر تخنیمشتمل است بر  معیار  های که توسط اداره به منظور بررسی جوابگو بودن آفرها از نظ مشخصات تخنیکی
زمایش، چنان آل تهیه آفر های جوابگو توسط داوطلبان و هممیگردد. ازین جهت، ترتیب مشخصات تخنیکی واضح سبب تسهی

 ارزیابی و مقایسه آن ها توسط اداره میگردد. 

 هجدید بود ای مودل ه مستعمل، و جدید، غیرکه وارد میگردند مواد  تمام اجناس وآن است که   مستلزم مشخصات تخنیکی 
 د.ذکر شده باش دیگری قرارداد طور اینکه در مگر اند، جدید را شاملی های آورنو تمام  اینکه آنها و

  وب خ اساس یک ونه های مشخصات از تدارکات مشابهنم. د بکار گرفته شودبای مشخصات تخنیکیبهترین شیوه های رایج
 می باشد. مشخصات تخنیکی  رتیببرای ت

 استفاده نمایند.  متریک اندازه گیری سیستم واحد های و داوطلب باید از اداره 

 نیکیخصات تخمشبستگی به پیچیده گی  تدارکات و  تکرار  شیوه تدارکات دارد.  مشخصات تخنیکیت معیاری سازی مفیدی 
اجناس  نواع مشابهادر ساخت به صورت عموم  که تجهیزات ، مواد وطرز کارمحدودیت های کافی داشته باشد تا از  وسعتباید 

  گردد.  جلوگیری قرار میگیرد مورد استفاده

 ر تا حد معتب لمللیامعیارات بین  د.محدود نباش گردیده، مشخصکه در اسناد داوطلبی  طرز کارتجهیزات، مواد و   معیارات
به یک ه کقالم را اگونه مواد یا  ذکر نام های تجارتی، شماره های کتالگ یا سایر تفصیالت هر مشخص گردد.  باید ممکن 

اید ب ،باشدمکن م اقالم غیر توضیح همچوکه  صورت اجتناب شود. در ممکن حد ا، باید تمیسازدمشخص محدود  هکنند تولید
ات مشخص را درشود. هرگاه معیارات خاص دیگر یا کود های قابل اج ذکر ًمتعاقبا "یا معادل آنهمچو "همیشه عبارات 

 سایر ی برند مبنسر اینصورت مورد نظر باشد، خواه از طرف  اداره تدارکاتی یا کشور دیگری واجد شرایط باشد، دتخنیکی 
 نیکیشخصات تخم کهاطمینان حاصل شود،  با مشخصات ذکر شده  داشتن کیفیت اساسی برابر اقل از معیارات معتبر که حد
 قابل قبول خواهد بود.  و کود های خاص،  نیز

  نباشد:موارد ذیل  محدود به  وتوضیح نموده  مکمل نیازمندیهای مربوطه را بصورتمشخصات تخنیکی باید 

 الزمی باشد. تولید و ساخت اجناسطرز کار که جهت معیارات مواد و  .1

 آزمایشات مفصل الزم )شماره و نوع(  .2

  کامل الزم برای تحویل ضمنی یا خدمات  کار و سایر  .3

 آن درانجام می شود و اشتراک  اداره  توسط اکمال کنندهکه فعالیت های مفصل   .4

ده رت بر آورو  تطبیق جریمه  تاخیر در صو گرفته تحت پوشش قرارورنتی  که توسط رآیئکاضمانت های  مفصل لست  .5

  نشدن آن ضمانت ها.   
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  ه را انتی شدتعداد/مقدار حد اکثر و حد اقل گر بشمول کارایی و شرایطمشخصات تخنیکی باید تمام خصوصیات تخنیکی
ت وطلب معلومادا نموده وتسلیمی آفر  هفورم هضمیمرا  اضافی ه داوطلبییک فورم ادارهصورت ضرورت،  درمشخص نماید. 

 مقدار گرانتی شده ارائه می نماید.  مرتبط و کارآیی  مورد همچو خصوصیات تخنیکی مفصل در

نیکی در مات تخخواست نماید که داوطلب یک بخش یا تمام مشخصات تخنیکی، جدول های تخنیکی یا سایر معلواداره در هرگاه
ب را مشخص آفر داوطل ات دره این معلومئهیه نماید، در اینصورت  اداره  باید ماهیت و  اندازه معلومات الزم و شیوه اراآفر را  ت
 نماید.  

 لب باید یک. داوطدرا درج جدول ذیل نمایمربوط  مشخصات تخنیکی الزمی باشد، اداره باید معلومات ارائه خالصه در صورت که
 را نشان دهد ترتیب نماید. معیارات  با که مطابقت  جدول مشابه را

 :در مطابقت با معیارات و مشخصات تخنیکی ذیل باشد باید ت  ضمنی اجناس و خدما

 مشخصات تخنیکی خالصه

 ستندردهامشخصات تخنیکی و  ضمنینام اجناس یا خدمات  هشمار

 طبق مشخصات مندرج لست نیازمندی قلم قرطاسیه باب 61 1

   

 {گردد درج لزوم صورت در تخنیکی، مشخصات مفصل توضیح} معیارات: و مفصل تخنیکی مشخصات 

 

 نقشه های تخنیکی

 می باشد.  {ددرج گرد "نه"یا  "ذیل"}  ترسیمات شرطنامه ها شاملاین 

 {رج نماییدنیز د را ترسیمات صورتیکه اسناد شامل شوند،  لست در}

 ترسیماتلست 

 مقصد ترسیماتنام  ترسیماتشماره 
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 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 تعریفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

 شمولبه  راردادشامل اسناد قاست که  هو ادار کتبی میان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2

 میباشد. آناسناد مربوط  و ضمایم، ملحقات

 اشد. بنامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد:  -3

شخص مارداد قر هموافقتنام در است کهقیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -4

 . و یا تعدیل گرددبق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید گردیده و می تواند مطا

 وز تقویمیرروز:  -5

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

 قرارداد. مطابقت با شرایط مندرج

رایط شا تحت اکمال کننده آن رموادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که  اجناس: -7

 نماید.می تهیه  ادارهبرای این قرارداد 

 دشرایط خاص قرارداضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهادیستاداره:  -8
 تدارک می نماید.

حفظ  وبیمه، نصب، آموزش متمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی: -9

 د.مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباش سایر وو مراقبت ابتدائی 

ا اره بیق باالی قرارداد که از طرف ادشرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطب -10

 نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

ن تحت ایاجناس  از یقسمتحقیقی و یا حکمی است که اکمال  قراردادی فرعی: شخص -11

ل طرزالعم وضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون خدمات از  بخش یا اجرای تدارکات

 تدارکات به عهده دارد.

 رکات باحقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تداکننده: شخص  اکمال -12

 وی عقد قراداد گردیده باشد.

 .مشخص می گردد شرایط خاص قرارداد درمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

باشد،  ارداد میمبین اسناد قر و متمممرتبط،  ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1

منحیث یک  گردد، موافقتنامه قرارداد ذکر میو ترتیب تقدم آن ها در الزم و ملزوم یکدیگر بوده 

 کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 
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 تقلب و فساد  -3ماده 
ی ل داوطلبر مراحدی اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1

 )14دت )مخالل  اطالع کتبی به قراردادی درمیتواند با یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، 

شرایط   35ماده  1قرارداد در روشنی بند  روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ

ی ق مقابل تطبی شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  عمومی قرارداد

 باشد. 

 :در این ماده معانی ذیل را افاده می نماینداصطالحات آتی    -1

ا صورت مستقیم ی هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد (1)

 های جانب دیگر غیرمناسب کارکرد مستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورتغیر

 ؛هدرا تحت تاثیر قرار د)کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد( 

ه بهواً ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا س: تقلب (2)

ی و منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مال

 غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

و  لبانر داوطلبان و یا میان داوطدو یا بیشت: عبارت از سازش میان تبانی (3)

 اثیرتصد نامناسب به شمول تحت ابدست آوردن مقکارمندان اداره که به منظور 

 سائرین طرح گردیده باشد؛ اعمال نادرستقراردادن 

ا سایر یاد و رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قراردتهدید و یا ضرر  :اجبار (4)

ر ا غیداوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم ی

 مستقیم؛ 

رست در ت ناداخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهاراایجاد  (5)

 پروسه تدارکات. 

این ماده گردد،  1اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2

 .  مطابق احکام قانون مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز می گردد

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

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

اص خشرایط وجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1
 د؛مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباش قرارداد

ی الملل این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بیندر  -2

 استفاده صورت می گیرد.  ، مشخص می گردد شرایط خاص قراردادپاریس که در 

 تمامیت توافق  4.3

این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 
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 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

ت ل تدارکاالعمتعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرز

 و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

رایط و مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شتخفیف،   این بند، هیچگونه 2با رعایت جز  -1

ه وارد ن لطمآمکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به 

رارداد قاوم نقض تد از جانبین، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده نماید 

  را مجاز نمی سازد. 

و  د کتبیتحت این قراردا هیا جبران خسارالحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، ص -2

مبین  باید تاریخ داشته و توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و

 حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

، این ودشانسته تطبیق د قابل غیرملغی یا یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه

 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر 

 زبان -5ماده 
ترتیب  ای ملیهاسناد مربوط آن به یکی از زبان سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

 اردادشرایط خاص قر میگردد. در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در
یر ه ساه، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و بمشخص گردید

ورت صه در آن نیز ضم قرارداد میگردد، کیب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده زبان ها ترت

 نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

ی اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن م 5.2

 باشد. 

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
ورت اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصهرگاه  6.1

ارنده دهبر مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث ر

دون بصالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن 

 وده نمی تواند. موافقت قبلی اداره تغییر نم

 بودن واجد شرایط -7ماده 
 ند.شته باشکشور واجد شرایط را داهر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

شور ثبت کآن  اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در

 ند. یگردمد، اتباع همان کشور محسوب باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نماین
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اشند. باشته دمنشا از کشور واجد شرایط را س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

ده سس شاصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پرو

  اشد. بموده نسایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی و ی

 یه ها اطالع -8ماده 
 ف ازهر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هد 8.1

 .  کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می باشد

می ریخ تسلیو تاداطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر  8.2

 و تاریخ اعتبار همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. 

 قانون نافذ -9ماده 
ن ی قوانیروشن بوده و تفسیر آن نیز در قوانین جمهوری اسالمی افغانستاناین قرارداد تابع  9.1

 صورت میگیرد.  جمهوری اسالمی افغانستان

 حل منازعات  -10ماده 
ز ت ناشی االفااداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اخت 10.1

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااین قرارداد با استفاده از مذ

به نتیجه ه مشورۀ دوجانب توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  10.2

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

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

یگری طورد طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه -1

 ؛ ونمایندموافقه 

 پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید. تمام  اداره -2

تفتیش و بررسی  -11ماده 

 ها توسط حکومت
های  دادیمکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قرار اکمال کننده 11.1

اشته وجه داکمال کننده تفرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

ایط م شراز تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سو یباشد که عمل جلوگیر

 تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد.  عمومی قرارداد ایجاد مانع

 تاکماال حدود -12ماده 
 می شود. مشخص  نیازمندیها جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1

 و اسناد تحویل -13ماده 

 مربوط
با ا جدول نیازمندیهمندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

ایر اسناد صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و س قرارداد شرایط عمومی  33ماده  1رعایت بند 

 د. مشخص میگرد شرایط خاص قراردادکه توسط اکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در 

لیت های وومس -14ماده 

 اکمال کننده
و  قرارداد شرایط عمومی 12ماده  مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 14.1
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 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکمیل 

 قیمت قرارداد -15ماده 
ورت کننده ص و خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمال پرداخت ها به اجناس 15.1

  ست. ااز این امر مستثنی  شرایط عمومی قراردادمیگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در 

 شرایط پرداخت -16ماده 
ص شرایط خاطبق ، (پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورت میگیرد.  قرارداد

ناس ده اجدرخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهناکمال کننده  16.2

  ماید. نمی  و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه

راردادی توسط ( روز بعد از قبول درخواست پرداخت ق30به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

 .  گردد اداره، صورت میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می

فر در مت آافغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قی واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد. ت داوطلبی صفحه معلوما

نگردد،  اردادمندرج شرایط خاص قردر صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5

 تانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. تک

مالیات و  -17ماده 

 مکلفیت های گمرکی
 الیاتمجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1

 خارج از ه دربشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات ک

 جمهوری اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

لی مسؤلیت ک شده باشد،داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته  درصورتیکه اجناس در  17.2

عهده  اره برعوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به ادتمام مالیات، پرداخت 

 اکمال کننده می باشد. 

ش ها ادتخفیفات، پا معافیت مالیاتی،اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.3

 ، استفاده نماید. کشورفرمایش دهنده در )در صورت موجودیت( امتیازاتا ی

 تضمین اجرا -18ماده 
 10مدت  تذکر رفته، اکمال کننده باید درشرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

اص خایط شرروز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 
  تهیه نماید.  ،قرارداد

ابل قدر صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر  18.2

 استرداد می باشد. 
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ر شکل دداره باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اتضمین اجرا  18.3

 یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرایط خاص قرارداد مشخص شده 

رگونه ه( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4

 ورطرداد شرایط خاص قرا مگراینکه درمکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، 

 مشخص شده باشد. دیگر

 و نشر حق چاپ -19ماده 
کمال اسط  حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که تو 19.1

ه و مال کنندط اککننده به اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توس

 شد. ی بامیا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ 

 معلومات محرم -20ه ماد
ستقیم میا غیر  وقیم اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مست 20.1

فشا رف اطتوسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی 

م داد فراهراریا ختم ق نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ

ا که از علومات ریر مگردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سا

 این اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام وظایف وی تحت

ر حفظ به منظو را ادی فرعیقرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد قرارد

 اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  20محرمیت در مطابقت با ماده 

 ه هرده را بدریافت شده از اکمال کنن ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  20.2

ید ابنکننده اکمال  ،ترتیب. به همین نمایدمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 

ارداد، ی این قرز اجراا غیر مقاصدرا به  اداره ر معلومات دریافت شده ازارقام و یا سای اسناد، همچو

 .نمایداستفاده 

 شد:این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی با 2و  1های مندرج  بند مکلفیت  20.3

شریک  راردادو دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این ق اکمال کننده آن معلومات که  -1

 می سازند؛

 یا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛ -2

لکیت و ما معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده -3

 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

ایت به رع اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلفمعلومات که بطور قانونی در  -4

 محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

انبین ج یک ازرابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هر نباید هرگونه تعهد دراین ماده احکام  20.4

 د.ل نمایتعدی ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن را قبل از تاریخ قرارداد در
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  این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  احکام 20.5

عقد قرارداد  -21ماده 

 فرعی
ه صورتیک ررداد، دتحت این قرا فرعی هایقرارداداعطای  مورد در تباً که باید اداره را اکمال کنند 21.1

دادی ه قرارب. واگذاری بخشی قرارداد باشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  آفر داوطلب  قباًل در

لفیت ی مکفرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرع

 ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

 ند.رعایت نمایرا  شرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادهای فرعی باید احکام  قرارداد 21.2

ورت گرفته فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره ص 20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

ن عمل نقض ایفیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  20باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

در این  قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد.

اصلی  دادیصورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قرار

 طی مراحل میگردد.  

 مشخصات و -22ماده 

 معیارها
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

ی درد هاقابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستناجناس و خدمات  -1

رد ستندصورتیکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نیازمندیهاجدول  5قسمت  مندرج

جرا می ن قابل اآ از باالترستندردهای رایج در کشور منشا و یا نشده باشد،  قابل اجرا ذکر

 باشد. 

مشخصات  می تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات، اکمال کننده -2

یرد با گی قرار می که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار واسناد  یا سایر

 صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

ا تطبیق میگردد ابقت به آنهمط از کودها و ستندردهایکه قرارداد دررارداد در صورتیکه در ق -3

 جدولتذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

و  ود هامشخص گردیده است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در ک نیازمندیها

ط عمومی شرای  33ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 قابل اجرا می باشد.  قرارداد

و  بسته بندی -23ماده 

 اسناد
لی دن آن امنظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1

 بر گرما،برا د. بسته بندی باید توانایی مقاومت درنمای رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی می

اید با بته بندی ه بسی باز را داشته باشد. وزن و اندازسرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوای

  در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین گردد. 

با معیارات خاص که در  داخل یا بیرون بسته ها باید درو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2
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و سایر رهنمود های ارائه  خاص قراردادشرایط قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

  شده توسط اداره مطابقت داشته باشد. 

 بیمه  -24ماده 
که به آسانی  پولی واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1

جریان تولید، ، تخریب در مقابل مفقودی در –بوده  از کشور واجد شرایط قابل تبدیل

 شرایط تجارت بین المللیبا انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت 

(Incoterms2020)مشخص شده  شرایط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در  قابل

 طوری دیگر ذکر شده باشد.  شرایط خاص قرارداد، مگر اینکه در بیمه شده باشد ،است

 انتقال  -25ماده 
صورت (Incoterms2020) شرایط تجارت بین المللیقت با انتقال اجناس در مطاب 25.1

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگر شرایط خاص قرارداداینکه در میگیرد، مگر 

آزمایشات   -26ماده 

 و معاینات 
 ت معاینا و تمام آزمایشاتاز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

 واهد داد.نجام خدرج گردیده، اشرایط خاص قرارداد  طوریکه دررا ضمنی مربوط اجناس و خدمات 

در  ،دی فرعیقراردا ، اکمال کننده مربوط محالت درفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2

در   سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که یا ومحل تحویل، مقصد نهایی 

ده در صورتیکه این ما 3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  شرایط خاص قرارداد

تسهیالت و  ابد،آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام ی

ه عاینمهمکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به 

 ارف از جانب اداره فراهم میگردد. کننده گان بدون تقبل مص

رایط ش  26.2 ماده مندرج معاینات آزمایشات و یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3

را  و حضورف مربوط به همچتمام مصاراداره  اینکهرا خواهد داشت، مشروط بر عمومی قرارداد

 متحمل شود. 

حل و ی که مه قبلاطالعیاینات باشد، با معهمچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4

رف طننده از ال کزمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکم

در  اینده ویا نمثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و ی

 جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

نبوده اما بمنظور قرارداد درج  را که دریا معاینه  و اکمال کننده هر آزمایش  میتواند از دارها 26.5

و ستندرد های مندرج این با مشخصات تخنیکی  تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس

قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات 

به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، 

ثر سازد، تعدیالت الزم در جایب وی تحت این قرارداد را متآواجراآت اکمال کننده و انجام سایر 
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 تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگیرد. 

 د. ماینمی  ارائه ادارهرا به شات و معاینات راپور نتایج همچو آزمای اکمال کننده 26.6

ا در ییرد و گپرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی  یاو میتواند اجناس  اداره 26.7

رد  جات مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه

رد نیاز ت موشده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصا

ه صورت عاینمب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و می باشد، بدون تحمل مصارف از جان

 ماید. نمی  گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار

 وحضور اداره  و پرزه جات آن،اجناس معاینه اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و  26.8

راهم سازی ورنتی ف این ماده  6 یا ارائه گزارش بر مبنای بند یا نماینده وی در جریان آزمایش و

 ها و سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 

 ریمه تاخیر ج -27ماده 
ا تمام مت یدر صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قس 27.1

نون قام خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نه

دد. میگر طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع تدارکات و حکم یکصد و  هشتم 

گردد،  فیصد قیمت مجموعی قرارداد 10قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر در صورتیکه م

 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد  35قرارداد مطابق ماده 

 ورانتی -28ماده 
ودلها مجدید ترین  مستعمل و از جدید، غیر اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس 28.1

رارداد ق که در، مگراینمی باشند طرح و مواد را شامل درسازی ها میباشد و اینکه آنها تمام به

 گردیده باشد.  تصریحدیگری  طور

ننده اکمال ک ،شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2

واقص نیا  واجراآت ، فروگذاری یا کتمان  تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از

  ی باشد. میی، ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نها

د نهایی که ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقص 12ورانتی باید برای مدت  28.3

ز بندر یا ماه بعد از تاریخ حمل ا 18تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قرارداددر 

که در این مگربارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. شرایط خاص قرارداد

وجود مهد مول شوااداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بش 28.4

را  نندهمطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال ک

 فراهم میسازد.  

اجناس  ،شرایط خاص قرارداد مندرجمدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصمحض دریافت  به 28.5
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 ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

رایط شدر صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6

یگیرد. ست مدنشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی  خاص قرارداد

  این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.   

 حق ثبت اختراع -29ماده 
ز نقض و یا ااین ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1

ا حقوق یی و اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکر

ذیل  دالیل توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی بهموجود در معیاد قرارداد مالکیت و جایداد 

 . یردمی پذ

نجا آ کشوریکه محل آن در اجناس در هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -1

 واقع میباشد؛ و

 آنجا تولید شده اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

ا باشد و یندرج  معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداداین 

ا مواد، بآن  در قرارداد ضمنًا از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای

 ردد. می گنتجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد 

ده، اداره اکمال این ما 1در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2

ه بو ادعا  به طی مراحل دعویو اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را کننده 

  ی دهد.مرا به مصرف خود انجام یا دعوی بمنظور تسویه ادعا مصرف خود نموده و مذاکرات 

دام به اطالع اق روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق 28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

ز جانب ارا  خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره

 اکمال کننده دارا می باشد. 

م ننده انجاکبه درخواست اکمال و مذاکره را طی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  29.4

 داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   

ی، حق جارتتاداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه  29.5

توسط  ردادنشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرا

 داره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  ا

 لیتوومسود حد -30ماده 
 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثنای 30.1

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی کننده  اکمال -1

استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، 

مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع 
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 جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

یمت قحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه وعه مسوولیت اکمال کننده تممج -2

ا یرمیم قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف ت

ه تخطی خسارتعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای جبران 

 حقوق حق اختراع نباشد.  

قوانین  در یریغت -31ماده 

 نافذه و مقررات
 بیست و مدتبعد از در صورتیکه دیگری ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 31.1

 ظامنامهنمال یا قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد ال تاریخ تسلیمی آفر ( روز قبل از28هشت )

یل تعد ای ملغی ،جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر حیثیت قانونی در دارایکه 

در  عادلیرات مبه تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغیطوریکه منجر  گردیده باشد،

داد یمت قرارقر در وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغیی تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ،

ی انسته نمدجرا در تعدیل قیمت قباًل اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل ا

 . شود

الت حا -32ماده 

 Force) غیرمترقبه

Majeure) 

د تضمین تردادر صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم اس 32.1

 اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

خارج رایط ( در این ماده عبارت از واقعات یا شForce Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

ت و بی غفل از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از

بات، یا انقال ها جنگ پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

 قلنتحریم حمل و ، قرنطینآتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های 

 می تواند. وده ب

ا ذکر بی بدر صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کت 32.3

داده  دامهادالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان 

ر ماید. مگمی ن نباشد را جستجو غیرمترقبهو راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت 

 اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. 

و  دستور تغییر  - 33ماده 

 تعدیالت قرارداد
دور اطالعیه، ، در هر زمان با صشرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

  :ند موارد ذیل وارد نمایدتغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چ

 د صرفتحت این قراردا صورتیکه اجناس یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزایندر ترسیمات -1

 برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4
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رای بیاز در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد ن 33.2

اد، راردقاجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت 

ل است تعدیر خوجدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه د

یر توسط اکمال روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغی 28ال کننده تحت این ماده باید توسط اکم

 کننده صورت میگیرد. 

رارداد، ین قخدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرف قیم 33.3

یر برای سا شابهمموافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات 

 طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

معتبر  رفینصورتی امضا تعدیالت توسط ط هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.4

 می باشد. 

تعدیل میعاد  -34ماده 

 قرارداد 
ی وی م توانایه عدمیعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر ب هرگاه در 34.1

می شرایط عمو  13در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 
 می دهد. طالعاتآخیر و دالیل آن  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل قرارداد

 هشتم د وونصورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم در

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد. 

سط  اکمال ، تاخیر توقراردادشرایط عمومی   32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 34.2

ت با طابقماد، منجر به وضع جریمه تآخیر در دکننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

 1بند  طابقت بامیگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در م شرایط عمومی قرارداد  26ماده 

  این ماده تعدیل گردیده باشد.  

 فسختم و خ -35ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

ده ل کنندر صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکما -1

 قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید. 

ج مندر تمد بخش یا تمام اجناس دریک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)

  گردد. ، نعمومی قراردادشرایط   34هآن طبق ماد هقرارداد یا در مدت تمدید شد

 ا؛ یموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

اد ی قرارداجرا هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا (3)

 د.  زده باششرایط عمومی قرارداد  3دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، شرایط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

در اکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می صورت فسخ قسمی قرارداد 
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 باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1

مال به اک اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیهدر صورت افالس اکمال کننده،  -1

ره قابل ه ادابکننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره 

 تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

. اطالعیه سخ نمایدف الًقرارداد را قسمًا یا ک ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1

، قرارداد ر فسخباید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبا

 باشد.  

مطابق  ،ارهروز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اد 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

ارد کی از مویاره اد شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده،

 ذیل را انتخاب می نماید:

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

 ناس ورای اجقسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده بانصراف از  (2)

ده تهیه که قبالً توسط اکمال کننئیبخش ها مواد و که قسماً تکمیل و ضمنیخدمات 

 شده است.

 واگذاری -36ماده 
د، نکرده نمیتوان اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کاًل یا قسمًا واگذار و اداره 36.1

 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگره موافقاینکه  مگر

 منع صادرات -37ماده 
ت صادرا در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیتاکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1

ات، جهیزتیت وضع شده در استفاده از دمتوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدو

مال ی اکتوانائ که توسط کشور منشا وضع گردد واس و سیستم ها و خدمات در افغانستان اجن

اتش فای تعهدت ایاکمال کننده را از مکلفی دات مندرج قرارداد را سلب نمایدکننده در ایفای تعه

نظور به م اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها براینکه سازد، مشروطمعاف می 

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

   د می گردد.استنایل ذاحکام به تناقض  درصورت، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید. خاص قرارداد ذیل شرایط

ی شرایط عموم هماده های مربوط در ایتالیک به شکل ها یادداشت در در صورت لزوم، شرایط خاص قرارداد}رهنمود  تکمیل  
ای ز نمونه هستفاده اامناسب را با  و کلمات جاگزینداخل قوس ها را حذف نموده  های رهنمود باید ادارهذکرشده است.  قرارداد

 {نماید درج ذیل

شرایط عمومی  ه ماد

 قرارداد
 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

شرایط  1ماده  1بند  8جز 

 عمومی قرارداد

 انرژی هستویاداره   : ادارهنام 

 1ماده  1بند  13جز 

 شرایط عمومی قرارداد

وی ، جوار سیلاداره انرژی هستویتحویلخانه    از: اند عبارت مقصد نهایی/محل  پروژه

  فغانستانا -کابل-مرکزی

شرایط  4ماده  2بند  1جز 

 عمومی قرارداد

 درت. یده اسبین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گرد شرایط تجارتیاصطالحات  نیامع

 شرایط مانندطرفین تحت آن حقوق و وجایب  شرایط تجارتی ویک اصطالح  صورتیکه معنی

ن المللی سایر شرایط تجارت بیتصریح نگردیده باشد، توسط }  )Inco terms(المللیتجارت بین 
 { تصریح میگردد.درج گردد

شرایط  4اده م 2بند  2جز 

 عمومی قرارداد

 میباشد. { 1020DDP} (Incoterms) بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

شرایط  5ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد.   دریزبان قرارداد: 
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شرایط عمومی  8ه ماد1بند 

 قرارداد

 :می باشدقرارذیل  اداره، آدرس ارسال اطالعیه ها برای

 محمد موسی عزیزیحمد اهلل قریشی و : قابل توجه

 افغانستان-، کابل جوار سیلوی مرکز  آدرس:

 منزل دوم، ساختمان اداره انرژی هستوی اطاق: ه طبقه یا شمار

 ناحیه سوم، کابل شهر: 

 تلیفون:

 +93(0)745-100-233  

 +93(0)747-062-920 

 {ه فکس درج گرددشمار}فکس:  هشمار

 hamdullah.hq987@gmail.com یا  mosaazizi@aaehc.gov.af  ایمیل آدرس:

شرایط  10 هماد 2بند 

 عمومی قرارداد

 بود: ذیل خواهد طور عمومی قرارداد شرایط 10ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 

وده و ا دارا بقراردادی ربودن  یا داخلیو شرطنامه مواد جدا گانه برای حکمیت در صورت خارجی  }
 رد ایدب  یادداشت توضیحی ذیل .در حین ترتیب شرطنامه مواد مربوط در شرطنامه درج میگردد

 ر گردد. تحری شرایط عمومی قرارداد 10ماده  2بند  1جز 

صورت  در 01ماده  2بند  2جز رارداد با اکمال خارجی و در صورت عقد ق 10ماده  2بند  1جز }
 {گردد می درج با اکمال کننده داخلی در شرطنامه  قراردادعقد 

 

 قرارداد با اکمال کننده خارجی:   -1

ر به سای ، حکمیت تجارتی بین المللی نسبتاکمال کننده خارجیی با قراردادهادر صورت عقد }
 ی تواندمداره ات مفید تر واقع میگردد. در میان سایر قواعد نافذ بر حکمیت، اروشهای حل منازع

 حکمیتاحکام  ،(UNCITRAL)ملل متحد  قانون تجارت بین المللی کمیسیونقواعد حکمیت 
ا قواعد قواعد حکمیت بین المللی لندن ی ،(ICC)اطاق تجارت بین المللی قواعد حکمیت ،1976

 { استفاده نمایند را استاکهولم تجارت  حکمیت 

 مواد نمونوی ذیل درج را انتخاب نماید، UNCITRALاداره قواعد حکمیت درصورتیکه }

   {میگردد

اشی از این نادعای مشاجره و یا منازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 

جمهوری  طرف )خارج ازالغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی یا و  فسخقرارداد، تخطی، 

ت صور UNICITRALحکمیت  قواعد مطابقت با دراسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

  میگیرد. 

mailto:mosaazizi@aaehc.gov.af
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اده درج آن م نماید، بانتخا ( را ICC (احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی  هادار هرگاه}

 {گردد

توسط یک یا ، ناشی از این قرارداد منازعه: هر نوع شرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 

 ی گردد. م( حل و فصل ICC)از قواعد حکمیت اتاق تجارت بین المللی  با استفادهبیشتر حکمان 

درج   ن مادهآرا انتخاب نماید، کهولم اطاق تجارت بین المللی استا حکمیت احکام ه ادارههرگا}

 {گردد

شی از این ناادعای مشاجره و یا منازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد 10ماده  2بند  1جز 

 جمهوری زالغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف )خارج ایا و  فسخقرارداد، تخطی، 

 ین المللیاطاق تجارت بحکمیت  قواعد مطابقت با دراسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

  صورت میگیرد.  کهولماستا

 {گردد آن ماده درج احکام دادگاه بین المللی لندن را انتخاب نماید، ادارهصورتیکه  در}

اشی از این نادعای مشاجره و یا منازعه، نوع  ، هرشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 

 جمهوری زالغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف )خارج ایا و  فسخقرارداد، تخطی، 

 نلمللی لنددادگاه بین احکمیت  قواعد مطابقت با درر اکمال کننده( اسالمی افغانستان و کشو
  صورت میگیرد. 

 قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان:   -2

 وعموضشد، ان بادر صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانست

خدمات  وردد گبه مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع می  قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح

 حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

مه ه محکبدر صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع 

 ذیصالح راجع میگردد. 

شرایط  13ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

قابل تطبیق } از:ت اند رگردد عباسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می انتقال و جزئیات 
  { نمیباشد

 ،ریافتد عدم قبل از رسیدن اجناس دریافت خواهند شد، درصورت ادارهاسناد فوق الذکر توسط 

 ل خواهد بود.وولنتیجه مسامقابل هرگونه مصارف با اکمال کننده در

شرایط  15ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 { یباشدنم}اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل قیمت قابل تادیه برای اجناس 
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شرایط  16ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 {حکم نمونوی}

 شد:روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت این قرارداد قرار ذیل می با

 یل صورت میگیرد:طور ذج از کشور به اسعار خارجی بوده و خارها به رداخت پ -1

اخت در را منحیث پیش پرد ( ده فیصد قیمت قرارداد10)اداره می تواند  پرداخت:پیش  (1)

و  عادلمین ضمتتسلیمی در مقابل ( روز بعد از امضای این قرارداد 30دت سی )خالل م

 ره باشد،ادافورمه های قابل قبول  ایرشرطنامه یا سکه در فورمه مربوط قابل اعتبار 

 نماید.  پرداخت

 توسطرا شده  اجناس انتقال ( فیصد قیمت قرارداد80هشتاد ) اداره می تواند: انتقال در  (2)

 13 ادهافتتاح لیتر آف کریدت به نام اکمال کننده و تسلیمی اسناد مشخص شده در م

  پرداخت نماید. شرایط عمومی قرارداد، 

 یمی( روز بعد از تسل30در مدت ) فیصد قیمت قرارداد ( ده10) :پذیرش اجناس در (3)

داخت و صدور تصدیق قبولی اداره و ارائه درخواست پرداخت توسط اداره، پر اجناس

 میگردد. 

  در داخل کشور به واحد پولی افغانی بوده و طور ذیل صورت می گیرد: ها پرداخت -2

پرداخت  را منحیث پیش ( ده فیصد قیمت قرارداد10)اداره می تواند : پیش پرداخت(  1) 

و  عادلمین ضمتتسلیمی در مقابل ( روز بعد از امضای این قرارداد 30دت سی )در خالل م

 ماید.ن رداختپاداره، شرطنامه یا سایرفورمه های قابل قبول که در فورمه مربوط قابل اعتبار 

تسلیمی  به محض ( فیصد قیمت قرارداد80هشتاد ) تواند اداره میمورد تحویلی:  در(  2) 

  د. پرداخت نمای، شرایط عمومی قرارداد 13اسناد مشخص شده در ماده اجناس و ارائه 

 سلیمیت( روز بعد از 30در مدت ) فیصد قیمت قرارداد ( ده10): پذیرش اجناس در(  3) 

 رداختپ، اکمال کنندهو صدور تصدیق قبولی اداره و ارائه درخواست پرداخت توسط  اجناس

 میگردد.

شرایط  16ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

ق ابل تطبیق}دازد بپر تکتانهاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده  پرداخت بعد از میعاد تاخیر
 روز خواهد بود. {نمیباشد

 د.خواهد بو{نرخ به ارقام و حروف درج گردد}قابل اجراء  تکتانهنرخ 
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شرایط  18ه ماد 1بند 

 عمومی قرارداد

 ضرورت استاجراء  تضمین

 اشد. بمی   قمیت مجموعی قرارداد %5مبلغ تضمین اجراء "}هرگاه تضمین اجراء الزم باشد، 

 طرختصور  مطابقمیشود. این فیصدی  ذکر اجراء معموالً طور فیصدی قیمت قرارداد تضمین}مبلغ 
ی، الت عادتعیین می گردد. در حا توسط اکمال کننده قرارداد عدم اجرای اثراتو  ادارهتوسط 

  % می باشد. 10فیصدی تضمین اجرا 

شرایط  18ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد.  {افغانی} واحد پولی اجراء به تضمین، نیاز به تضمین اجراصورت  در

 نی()افغا اجراء باید به واحد پولی جمهوری اسالمی افغانستان تضمین داوطلبی های ملی، در}
 {دباش

یشتر از معیاد روز ب 28گرانتی بانک ارائه گردد تاریخ آن }به شکل اجراء  تضمیندرصورت ضرورت، 
 {ارائه می گردد. اعتبار قرار داد باشد

شرایط  18ماده  4بند 

 عمومی قرارداد

 تم معیادخبعد  از تحویلی مکمل اجناس قرار داد شده و }در زمان ذیل تضمین اجراء استرداد 
 .گیردمیصورت {قرارداد

شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 ی باشد. م { الزم نیست}داخل و بیرون بسته ها:  اسناد دره ارائ بسته بندی، عالمه گذاری و

رایط ش 24ه ماد 1بند 

 عمومی قرارداد

 (Incoterms) پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللیمسوولیت انتقال اجناس، 

 مطابقت با  شرایط تجارت بین المللی صورتیکه در باشد. در، می مشخص شده است

)Incoterms( احکام مشخص بیمه ایکه باالی آن موافقه صورت گرفته است به }ذیل نباشد، طور
 .باشدمی {درج گرددحد پولی وا و  شمول پوشش، مبلغ

شرایط  25ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 ،ستامشخص شده  (Incoterms) طوریکه در شرایط تجارت بین المللی لیت انتقال اجناسوومس

 می باشد. 

می ذیل یت انتقال طوروولمس نباشد،(Incoterms) شرایط تجارت بین المللی طابقکه مصورت  در

راردادی ق( الی اداره انرژی هستوی، کابل بدوش D.D.P)}مسئولیت انتقال اجناس بشکل : باشد
 { میباشد

شرایط  26ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 .  .صورت میگیرداداره انرژی هستوی  در مقر توسط هیئت معاینه ینه و معا آزمایش

 یا فرمایش گیرنده میباشد.تمام مصارف آزمایشات و معاینات بدون قید و شرط مربوط قراردادی 

شرایط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

سلیم تق آنها توسط هیئت معاینه در اداره صورت گرفته و بعد از تائید و تصدیمعاینه  و آزمایش

 میگردد.  گرفته میشود
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شرایط  27ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 

  می باشد. فیصد درفی هفته  0.5جریمه تآخیر 

عی قرارداد قیمت مجموفیصد 0.5  فیصد در مقابل هر روز تآخیر و یا 0.1 جریمه تآخیراندازه } 
 {میباشد در مقابل هر هفته تآخیر

 می باشد. فیصد {  % ده فیصد10}جریمه تآخیر  حد اکثرمبلغ

 اشد.حد اکثر رقم پولی جریمه تآخیر یا غیابت الی ده فیصد قیمت مجموعی قرارداد می ب

شرایط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 روز می باشد.  قابل تطبیق نیست مدت اعتبار ورانتی

 . ی باشدم {اسم و محل درج گردد}صد نهایی مق منظور استفاده در امور مربوط به ورانتی، به

شرایط  28ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 به ترمیم آن میباشد.هرگاه جنس بعد از تسلیمی عوارض داشته باشد قراردادی مکلف 

  روز تقویمی میباشد. 5مدت زمان تعویض  
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   14/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر2

11اجناس/ فورم  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

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

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:  

 این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن

}نام پروژه یا قرارداد را  تدارکبرای  شما }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{مؤرخ  ارائه شده اطالع داده میشود که آفر
 طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{، قطعی مجموعی مبلغ به قیمتبنویسید{، 

است. گردیده قبول این اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،   

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل 10ت ده )لذا از شما تقاضا میگردد الی مد

تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج 

آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر 

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

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

نمایید{}شماره قرارداد مربوطه را درج  :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ   

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

نویسید{ب}نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را نوعیت تضمین اجرای قرارداد:   

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

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

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

                                                 

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

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

داد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب قرار

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

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یبعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبول
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همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 

 {مربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمودهای  این فورمه را در دهداوطلب برن}

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

 و وداد می شکه منبعد بنام اداره ی جمهوری اسالمی افغانستان {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل} (1)

کزی فتر مرد{ که ل کننده درج گرددنام کشور اکما}کت ثبت شده تحت قوانین که شر {درج گردد نام اکمال کننده} (2)

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

ده را اوطلب برند فرآ {درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

عد بنام منب که {دددرج گرقرارداد  اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با}به مبلغ برای تدارک اجناس فوق 

 ، قبول نموده است. یاد میشود "قیمت قرارداد"

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

رفته شده در نظر گ نهاشرایط قرارداد برای آ که درافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -1

 است.

 اد استنباطاز قرارد بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

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

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گرددهرگونه اسناد دیگر }  (7)

رارداد، قاسناد  سازگاری میاناین قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم   -3

 ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

وع هیه و هر نتمنی را اکمال و خدمات ضاخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4

 نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

هیه ل اجناس، تقابل اکمامبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در منماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

 خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 
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وق فاز تاریخ  و سر ودهافغانستان بمطابقت با قوانین جمهوری اسالمی  مینمایند که این موافقتنامه در بدینوسیله جانبین تصدیق

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

 اداره:به نماینده گی از 

 {اسم درج گردد}اسم: 

 { امضای مقام ذیصالح}امضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 :نماینده گی از اکمال کنندهازطرف و به 

 {اسم درج گردد}اسم: 

 {عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: }

 {مقام ذیصالحامضای }امضاء: 

 {شهرت شاهد درج گردد}حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

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

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

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

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره انرژی هستوی}: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

 هشمار}ه شماررارداد قیاد می شود،  "اکمال کننده"منبعد بنام که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 
} ال اکمحترم شما بمنظور مرا که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گرددقرارداد 

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات 

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

ریافت دبمجرد  ار{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

ضا ارسال تقا ینه هایکتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمتقاضای 

  ازجانب شما، بپردازیم.

تاریخ  اید قبل ازبتضمین  اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 به دفتر بانک تسلیم داده شود. متذکره 

 ن میباشد.)الف( آ 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

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

 

 {بان  مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

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

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

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

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره انرژی هستوی}: مستفید شونده

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

منبعد بنام  که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

نام با که منبعد ر {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"
 نماید.  عقد{ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمالقرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

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

ریافت دبمجرد  ار{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

ورت گرفته جناس صتقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی ا

  باشد، به شما بپردازیم.

 {درج گردد ه و سالروز، ما}الی تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد} این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده
 اعتبار و قابل اجرا می باشد.  

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

 {نماینده با صالحیت اخذ گردد ضاام}

 بان { }مهر

 


