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

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

مل این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالع

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. مفادو تدارکات 
 

ی صادره واحد پالیس PPU/C016/1386شماره لمال با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدا

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

مویل ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات ت 2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

 کنندهتمویل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 
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مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم عبارت از پول یا سایر دارائی های وجوه عامه1

قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب 

به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول 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 به منظور تدارکاجناسوخدمات ضمنی مندرج شرطنامه رااین دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 
این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر نمبرتشخیصیه،. نامصادر مینمایدنیازمندیها

 .می باشددرج معلومات داوطلبی  صفحهدرتشخیصیه هربخش 

 :شرطنامه این در

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

 می باشد؛وسط طرف مقابل تیبا اسناد 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

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

صادر به منظور آن قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهوجوه مالی تعهد شده را برای تادیات 

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

ودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در از ب

 .اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد

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

ی مفاهم ذیل را این ملحوظ اصطالحات آتمایند. روی رعایت ن را داوطلبی و اجرای قرارداد

 افاده می نمایند:

درخواست،دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فساد: عبارت  -1

را ( هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان تدارکات

 تحت تاثیر قرار دهد.

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

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

 از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

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

دست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرستاعمالسائرین به منظور ب

 طرح گردیده باشد.

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

ان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

 می باشد.

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

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط در پروسه تدارکات

ً یا ازطریق نماینده مرتکب که ای را اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده  3.2 مستقیما

 نماید.می ل و موانعدر مراحل داوطلبی گردیده است لغو ، اجبار یا ایجاد اخالتبانیفساد، تقلب، 

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

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

( ماده چهل و نهم قانون 1فقره )در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.4

 .نمایدتدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

یادداشت حسابات، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5

موظف از جانب  ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفرواجرای قرارداد را توسط مفتشین

 ادارهفراهم نماید.

واجد داوطلب-4ماده 

 شرایط

 

ه حصفمندرجمحدودیت های  رعایتبا  تابعیت هرکشوری رامیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1
ساکن،  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. داشته باشن معلومات داوطلبی

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

 محسوب می گردد.
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با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت انجام خدمات مشورتی  داوطلب هرگاه 4.2

مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال  اسنادبرای تهیه طرح، مشخصات، وسایر 

ارائه نموده باشد تدارکاتی حاضریا درگذشته ارتباط داشتهو یا  بیشتر ازیک آفررا درعین مراحل

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

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود.تضاد منافع،  وقوعدر صورت 

عقد نماید. لست محرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

قابل دریافت می ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت  محروم شدهبان داوطل

 باشد. 

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

قابل قبول اداره باشد ارایه  به شکل کهداوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  4.5

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

 گیرد. 

و اجناس -5ماده 

واجد خدمات ضمنی 

 شرایط

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

 باشد. صفحه معلومات داوطلبیذکر شده در 

تاسیسات  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام، ،اشیا مادهشاملدر این اصطالح اجناس  5.2

به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی  هصنعتی و خدمات ضمنی مربوط

 می گردد. 

پروسس شده و یا در و  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطالح من 5.3

 باشد. ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی  طیساخت، پروسس و یانتیجه 

 شرطنامه محتویاتب.  

های  بخش-6ماده 

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

 .باشندمی این شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د8ضمایم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش
 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی :صفحه2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها: 2بخش 
 نیازمندیهاجدول  :5قسمت 

 قرارداد:3بخش 
 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد. بخشاعالن تدارکات  6.2

ً از اداره و یا نماینمس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3 صفحه طوری که در  ویده تقیما
شرطنامه و در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشدذکر شده، معلومات داوطلبی

 آن بدوش اداره نمی باشد.ضمایم 
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بررسی  داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4

 رد آفرشده میتواند. منتج بهشرطنامه مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در نماید.

توضیح  -7ماده 

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

( 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل )صفحه معلومات داوطلبیآدرس مندرج 

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

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

توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال 

 میگردد.

 کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحادارهباالثر توهرگاه  7.2

 جراآت می نماید.این دستورالعمال 24 ماده 2و بند تدارکات طرزالعمل

د، از داوطلب برای میتوان دارهاپیرامون مندرجات شرطنامه، االتجواب به سوبه منظورتوضیح و 7.3

دعوت داوطلبیمعلومات  صفحهدر مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاریخ ووقت  اشتراک در جلسه

 نماید. 

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

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.اری روز قبل از تاریخ برگز

تهیه شده  ارایه شده در جلسه و جواباتاالت وجوابات گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سو 7.5

 میگردد.ارسالنموده اند،  داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ( روز به تمام 5)حد اکثر بعد از جلسه درمدت 

 ثر نمی سازد.را متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیدر جلسه  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

ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت صادر ضمایم  8.2

 نموده اند ارسال میگردد. 

جهت تهیه آفر، طی یک  داوطلبان قراردادن وقت کافی برای به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3

 تمدید نماید.دستورالعملاین  24 ماده 2 بنددر مطابقت با ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

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

 .نداردلیتی درقبال همچون مصارفوئگونه مسهیچیمراحل تدارکات

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

اسناد حمایوی و سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه د. درترتیب میگ

لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. در صورت اداره می تواند ،میگردد

 می گردد.استناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیحجهت

اسناد شامل  -11ماده 

 آفر
 :می باشدشامل آفر اسناد ذیل 11.1

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

 دستورالعمل؛این  15و  14

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

 ؛ العمل

 ؛این دستورالعمل22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

 ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4
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 17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی اجناسو خدمات واجد شرایطتثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛این دستورالعمل

  30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات تثبیتمطابقت  اسناد ومدارک -6

 دستورالعمل؛این 

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

 ؛  صورتی قبولی آفردر

 .معلومات داوطلبی هصفحسایر اسناد مطالبه شده در -8

 فورمه - 12ماده 

 های تسلیمی آفر و جدول

 قیمت

بدون کدام تغییر خانه پری   () فورمه های داوطلبی 4قسمت شامل در   تسلیمی آفر فورمه 12.1

ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد شخص بگردیده و  توسط 

 میگردد.

آن را به صورت مناسب طبق  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2

 از دو بعترتیب (فورمه های داوطلبی) 4قسمت موجود دراصل آن با استفاده از فورمه های 

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

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

 قبولی آن تذکر رفته باشد.

قیم آفر و  -14ه ماد

 تخفیفات
قیمت باید های تسلیمی آفر و درجدول  ارایه شده توسط داوطلب درفورمهو تخفیفات  قیمت ها 14.1

 د.درمطابقت با شرایط ذیل باش

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول واقالم قیمت ها برای تمام بخش ها  14.2

،  قیمت مجموعی تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرایقیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3

 .  می باشدآفر 

آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی هرگونه تخفیف بدون قید وشرط مکلف است  داوطلب 14.4

در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد نماید.  پیشنهادو جدول قیمت خویش( 3)فورم شماره 

 بود. 

 ویرایش وسایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج درتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5

طوریکه در پاریس، منتشره اطاق بین المللی تجارت (Incotermsتجارت ) جدید شرایط بین المللی

 تذکر رفته است، می باشد. معلومات داوطلبی صفحه

اینکه نمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  14.6

طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو  معلومات داوطلبی صفحهدر 

که مطابق صفحه معلومات میگردد. درصورتی رددستورالعملاین  30دانسته شده و مطابق ماده 

رد نگردیده  اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتداوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته می شود. 

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید.  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

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

قابل حکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات ( 1فقره ) 2 جزبرای تمام اقالم شامل هر بخش 

گشائی  صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان بازداوطلب  می تواند در میباشد.  تطبیق

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

 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
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اسناد -16ماده 

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

تسلیمی  باید فورمهداوطلب دستورالعمل،این  4 مادهدرمطابقت با واجد شرایط بودنتتثبیبه منظور 16.1

نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن را خانه پری (داوطلبیفورمه های  )4قسمتمندرجآفر 

 پنداشته نمیشود.به صورت ناقص واجد شرایط 

اسناد -17ماده 

واجد شرایط  ثبوت

بودن اجناس 

 ضمنیوخدمات 

ور اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتتثبیت واجد شرایط بودن  به منظور 17.1

درمطابقت را می باشد، (فورمه های داوطلبی) 4قسمت شاملجدول های قیمت  که شاملمنشآ تولید 

 د.نمایخانه پری دستورالعمل این  5با ماده 

تثبیت  اسناد–18ماده 

تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

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

با مشخصات اجناس  مدارک مستند را مبنی برتطابق آفرخویش ، داوطلب باید ضممربوط آن

 ه نمایند.ارای(نیازمندی ها جدول) 5قسمت مندرجتخنیکی ومعیارات 

میتواندنوشته جات، نقشه جات ک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه مدار 18.2

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

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

و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنآت 

 از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید. 

و سایر منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3

معلومات  صفحهوم اجناس درجریان مدت مشخص درمداکارآیی مناسب و ملزومات برای 
 تهیه نماید.راداوطلبی

ها  ککتال وعالیم تجارتی و  موادمعیار های تعیین شده برای شیوه تولید/ساخت، پروسس  18.4

صرفبمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه که در جدول نیازمندیها درج گردیده، توسط اداره

اجناس مطابق با  داوطلب می تواندسایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. 

را در صورتی که جوابگوی معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ سایر

 نماید.   ارایهاشد را ب هامندرج جدول نیازمندیبوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندینیاز

 اسناد ثبوت-19ماده 

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

 داشت حاالت ذیل قابل قبول می باشد.

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

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

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

 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش

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

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

انجام مکلفیت های عرضه پرزه جاتطوری که در شرایط  منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و 

 نماید؛به اداره معرفی ، قرارداد تذکر رفته

را بر آورده )معیارهای ارزیابی و اهلیت( 3قسمت شرایطاهلیت مندرجاز هریکباید داوطلب  -3

 نماید.

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

 مکلف به 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

 تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛ -3
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یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش  -4

 شد؛رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می با

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

 .نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است -6

( فیصد و 25برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل ) 19.3

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

( فیصد معیار 100شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه اهلیت را تکمیل نماید.

 وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

میعاد  -20ده ما

 اعتبار آفرها
در داوطلبی ید. این مدت درج می نمامعلومات داوطلبی هصفحرا در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1

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

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

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

کتبی مطالبه نماید. در طور اوطلباز دآنمیعاد 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، 

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

 گردد. مستردمی وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید 

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

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

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

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

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

هر  هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2

موقعیت داشته باشد، باید خارج از جمهوری اسالمی افغانستان تضمین آفر  گاه نهاد صادر کننده

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

فورمه های )4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3
، ترتیب منظور گردیده باشددیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  و یا فورمه های (داوطلبی

 گردد. 

با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  ،  این دستورالعمل 21 ماده 5بند هدایت در صورت تطبیق -4

 باشد.  پرداختقابل 

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

ر یشتب( روز 28)حد اقل ،لدستورالعماین  20 ماده 2بند مطابقت با آفر درمیعاد اعتبار تضمین  -6

 .ز میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشدا

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

مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق 

 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشالذکر 

این   44 داوطلب برنده طبق مادهاز عقد قرارداد با بعد وفق مآفر داوطلبان غیر  تضمین 21.4

 .مسترد میگردد به آناندستورالعمل

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



 MOPH/SM/IADC/EH/1398/NCB/G06جناسشرطنامه معیاری ا–تدارکات ملی دارها

 

7 
 

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

جدول قیمت های ارایه شده در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -2

 در آفر؛

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

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

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

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

داوطلب مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام 

  داوطلبی( فورمه های) 4 قسمتشاملداوطلب مشترک موافقت نامه ایجاد تمامی شرکای شامل

 ترتیب گردد. 

 آفرالزم نباشد، و تضمینمعلومات داوطلبی صفحهطبق  هر گاه  21.7

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

 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

امضای قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل این 43، طبق ماده داوطلب برنده درصورتیکه -2

 تهیه نموده نتواند. دستورالعملاین  44 را درمطابقت با ماده اجراء تضمین

برای غیر واجد شرایط ، صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت

ازآنتذکر رفته  صفحه معلومات داوطلبیمشروط بر اینکه درنماید.اعالم عقد قرارداد با همان اداره 

 باشد.  

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

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

درصورت موجودیت تفاوت تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی صفحهگذاری شده وبه تعداد مندرج 

 .میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

نماینده قانونی باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

 داوطلب امضاء گردد. 

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط  22.3

 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نشخصیکه آفررا امضا نموده 

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -23ماده 

 آفر و عالمت گذاری
ً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.1 آفر ها در  یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصا

 ، امکان پذیر می باشد.معلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکرآن 

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

ده شده باشد، در پاکت های دستورالعمل اجازه دااین  13 آفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماده

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

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

 صورت میگیرد.ماده 

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

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

 معلومات داوطلبی باشد.  صفحهاضافی مندرج 

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

 باشد. 

 مفقود شدن محتویات و تعویض/ ولئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

 بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود. 

تسلیمی میعاد –24ماده 

 هاآفر
 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج مفر ها باید قبل از ختم میعاد آ 24.1

میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید ،  8لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2

میعاد تسلیمی تمدید در طول نماید. در اینصورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب 

 . ادامه می یابدشده 

آفر های –25ماده 

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

 -26ماده 

، انصراف

تعویض و تعدیل 

 هاآفر

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

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

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

 وده و این اطالعیه باید:ب تعدیل شدهیا 

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

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

 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

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و  در فاصله زمانیآفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

اعتبار تمدید شده ختم میعاد اعتبار آفر  طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 واند. صورت گرفته نمی تآفر 

 آفر گشایی–27ماده 
معلومات  در صفحهزمان که  ده را در محضر عام در محل، تاریخواداره آفر های دریافت ش 27.1

ش خاص ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید یداوطلب

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط آفر گشایی
 

"انصراف" نشانی  ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهرییس هیئت آفر گش در مجلس آفر گشایی، 27.2

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

توام با و بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ "انصراف" 

موجودیت  گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز مینارائه شده صالحیت نامه 

است. صالحیت نامه در جلسه اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز 

باز خواهد  ای که با کلمۀ "تعویض" نشانی شدهآفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر ه

صالحیت نامه نباشد، باز  توام بابا کلمۀ "تعویض"  شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده

میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با 

صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت 

ویات آن به تفصیل خوانده می میگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ "تعدیل" نشانی شده، باز و محت

تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه شود. 



 MOPH/SM/IADC/EH/1398/NCB/G06جناسشرطنامه معیاری ا–تدارکات ملی دارها

 

9 
 

معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. آفر های باز شده 

 شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند. 

 

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل،  27.3

موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت 

 اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بمی نماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 

نا  25ماده  1در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

 وقت رسیده باشد. 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور  27.4

با دقت چسپ شفاف ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئو بمنظور مص خانه پری، امضاء

 )اسکاشتیپ( می نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

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

الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم  عطاء قرارداداهلیت داوطلبان و پیشنهاد ابعدی

 افشاء گردد. نبایدبوده، 

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

منجر به رد  بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی ، مقایسه

 آفروی میگردد.

عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس  زمانآفر گشایی الی ، از28ماده 2علی الرغم بند  28.3

داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام  مراحل را درهرمورد مربوط به ادارهبا 

 دهد. 

ارزیابی  - 29ماده 

 ابتدایی 

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

 می 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؛

 انحرافات عمده یا مغایرت با شرایط شرطنامه تحویل گردیده است؛آفر بدون  -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 توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

، ماهیت، و قیمت آفر صورت گرفته و نمیتواند در محتوا بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست،

ارایه شده  هر نوع توضیحتغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.

 تشخیص میدهد.آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  31.1
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جوابگویی -31ماده 

 آفرها
ت، شرایط با معیارامطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2

 د که:وفتادگی زمانی عمده پنداشته می شانحراف، استثناء و از قلم او مشخصات شرطنامه باشد. 

 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشکارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1

بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار  ناسازگاری -2

 ؛نمایددود مح بر خالف شرطنامه  داد را

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

و بعداً با اصالح انحرافات، رد گردیده نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

 یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد.  استثنات

عدم انطباق، –32 ماده

و از قلم  اشتباهات،

 افتادگی

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

 نمی گیرد.

معلومات  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

غیر عمده مطالبه نماید. به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی ضروری یا سندی را 

در صورت عدم  تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.

 ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

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

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، واحد با قیمت مجموعی در صورت عدم توافق قیمت فی -1

ح کدام عالمه یبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظرقیمت مجموعی تصحیح میگردد.

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

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

ت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار موجودی درصورت -2

 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ بوده و حاصل جمع

و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مداراعتبار  مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

خواهد بود، مگراینکه مبلغ ذکرشده به حروف مربوط به اشتباه حسابی باشد، که درینصورت 

 ( فوق مداراعتبار خواهد بود.2( و )1مبلغ به ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزای )

وی  و تضمین آفرقبول نکند، آفروی رد  محاسبوی آفر خویش را اشتباهاتطلب تصحیح وهرگاه دا 32.4

اجرا می  21ماده 1بند  ( 2جزء )مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر غیر قابل استرداد دانسته شده

 گردد. 

–34ماده 

ارزیابی 

 تخنیکی

 

معیارات و شرایط تمام آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها آفراداره  34.1

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

تمام انحرافاتبا   یایریاز مطابقت بدون تغ، جهت اطمینان این دستورالعمل 18ماده مطابقاداره  34.2

 می نماید. بررسی ،جنبه های تخنیکی آفر را شرطنامه(نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت شرایطمندرج

تبدیل به  - 35ماده 

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

بهنرخ فروش اسعار در روز مندرج معلومات داوطلبی هصفحدرآفررا به واحد پولی مشخص در 

 ، تبدیل می نماید.معلومات داوطلبی صفحه

 داخلیترجیح-36ماده 
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.1

این ماده  و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1 مالی ارزیابی  37ماده 

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

تذکر رفته و  معلومات داوطلبی درصفحهطوریکه  ،بخش هایاارزیابی برای اقالم انجام  -1

 ارایه گردیده؛  14رمطابقت با مادهدکه  قیمت آفر

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

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

 معلومات داوطلبی صفحهمندرجناشی 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

اجناسیکه در بر توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1

 جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

بر اجناسیکه در خارج از هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2

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

در صورت تذکر در برای تعدیل قیمت درجریان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 آفر.

،  فکتور های مربوط به مشخصات، 14ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای  معیار های تدارکشرایط و  کارایی،

فکتور باید به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات 

 باشد.  36ماده 3ها، روش ها و معیارات 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  قیمت

در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برایداوطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی 

 مشخص می گردد. تذکر رفته (معیارات ارزیابی و اهلیت) 3قسمت 

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

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

که از آن در را لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف37.7

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  نرفتهتذکر شرطنامه 

 مقایسۀ آفرها - 38ماده 
اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات  38.1

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

38.2 

درصورتیکهآفرداراینازلترینقیمتارزیابیشده،پسازارزیابیتخنیکیودرصورتلزومارزیابیمفصلجوابگ

وتشخیصگردد،هیئتارزیابیمیتواندپروسهارزیابیراختم،گزارشخویشرابهآمراعطاءارائهنماید. 

درصورتیکهآفرداراینازلترینقیمت ارزیابی شده،جوابگوتشخیصنگردد،هیئتارزیابی،آفر بعدی دارای 

 ازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخنیکیودرصورتلزومارزیابیمفصل قرار می دهد.قیمت ن

ارزیابی -39ماده 

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

 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید. داوطلبتوسط 

 

 صورت میگیرد.  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2
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ه جیعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3

عدی دارای بو اداره ارزیابی بعدی مشابه را باآفر گردیده  آفر جوابگو شدنارزیابی، منتج به غیر 

 نازلترین قیمتانجام 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  40.1

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

تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارک )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت 

 طلبان فسخ نماید.داوع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال تآمین مناف

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط –41ماده 

 اعطاء

راارایه نموده و  قیمتارزیابی شده ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1

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

حق –42ماده 

در تعدیل مقدار 

زمان اعطای 

 قرارداد

 5قسمت آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1
از فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده (جدول نیازمندیها)

هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر در برگیرنده  وتجاوز ننموده داوطلبی معلومات صفحه

 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد. معیار

اعطای –43ماده 

 قرارداد

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

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

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات میداوطلب برنده ارسال 

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یز منظوری این کمیسیون، نامه قبولملی باشد، بعد ا

تضمین  -44ماده

 اجراء

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 44.1

اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 

 می باشد، ارایه نماید. )فورمه های قرارداد( 8قسمت 

عدم ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم  44.2

می گردد. در اینصورت اداره قرارداد  آفراسترداد تضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای ب را به داوطلب بعدی که آفر جوابگو

 رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید. 

امضای -45ماده 

 قرارداد
اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری  45.1

داوطلب برنده مکلف  سال می نماید.آمر اعطاء در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ار

 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  بعد از دریافت ( روز10ت )است، قرارداد را در مد

به  اطالع -46ماده 

داوطلبان غیر 

 برنده

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

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

 نماید.می مسترد 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات  46.2

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

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

 می کند.
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حق –47ماده

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

 کمیته بررسی اداریاعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 ارسال نماید.

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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 معلومات داوطلبی هدوم:  صفحقسمت 

دستورالعمل برای در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط صفحه معلومات داوطلبیتکمیل برای در صورت نیاز رهنمود ها 
 بشکل ایتالیکترتیب گردیده است. داوطلبان 

 عمومیاتالف.  

دستورالعمل  1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. {}ریاست شفاخانه استقاللاداره 

 باب برای شفاخانه استقالل قلم موبل و فرنیچر و پرده  17: تدارکنام داوطلبی

 MOPH/SM/IADC/EH/1398/NCB/G06شماره داوطلبی: 

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 {قابل تطبیق نیست}

دستورالعمل  4.3ماده 

 برای داوطلبان

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

www.npa.gov.af 

دستورالعمل   5.1مادۀ 

 برای داوطلبان

 اجناس وخدمات ضمنی آن ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند:

 {قابل تطبیق نیست}

 شرطنامهمندرجات ب.  

دستورالعمل  6.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

  { سرک عمومی داراالمان -سه راهی عالوالدین -}ریاست شفاخانه استقالل

و یا به سایت اداره تدارکات  www.moph.gov.afو یا هم به سایت رسمی وزارت صحت عامه 
 مراجعه گردد. www.npa.gov.af ملی 

دستورالعمل  7.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دجهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گرد

 اداره: ریاست شفاخانه استقالل

 مدیریت تهیه و تدارکاتبخش مربوطه: 

 شخص ارتباطی: مدیر تدارکات

 744320282-0093شماره تماس:

0747232918 

 mohebhaidry@yahoo.comایمیل آدرس:

دستورالعمل  7.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 .میگرددجلسه قبل از داوطلبی دایر 

 بتاریخ:      داوطلبیمجلس قبل از 

 1398  جوزا 25تاریخ: 

 قبل از ظهر  10:00ساعت : 

 محل: مدیریت عمومی اداری شفاخانه استقالل 

 پروژهومحب هللا حیدری مسول تدارکات   محمدناصر"سدید" مدیر تدارکاتمسول ارتباطی: 

 

http://www.npa.gov.af/
http://www.moph.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 744320282-0093شماره تماس: 

0747232918 

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل  10.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارایه گردد. {دری}آفر به زبان

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارایه نماید:

کاپی جواز فعالیت با اعتبار،اسنننناد تبوت اهلیت، تعهدنامه ام ننناء شنننده مبنی براین ه داوطلب از 
پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشنننننن سننننننتگی و انحالل قرار ندارد، تعهد نامه مبنی بر 
شتن ت اد منافع و تعهد نامه مبنی بر عدم مح ومیت باالتر تخلف در تجارت در خالل دوسال  ندا

 از اشتراک در داوطلبی.  قبل
داوطلبان م لف اند در جدول قیمت های  ارایه شننده در آفر باید سننتون شکر شننده سننوم تمام اقالم 

 جدول را مطابق مشخصات شرطنامه خانه پری نمایند.
تمام اوراق شننرطنامه باید توسننو داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شننده در شننرطنامه  ر  

بصننننورت درسننننت و م مل خانه پری شننننود و تعهد نامه ی داده شننننده باید  معلومات داوطلب باید
 توسو رئیس، معاون و یا نماینده با صالحیت ام ا و مهر گردد. 

، جدول قیمت های ارائه شننننننده در آفر خویش و فورم معلوماتی اهلیت داوطلب را پس از داوطلب

 نماید )اس اشتپ (مهرو ام اء بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

 

دستورالعمل  13.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارائه آفر های بدیل مجاز نمی باشد.

 

دستورالعمل  14.5ماده 

 برای داوطلبان

 قابل تطبیق میباشد.2010 DDP ,(Incotermsویرایش شرایو تجارت بین المللی )

( 1) 14.6 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ریاست شفاخانه استقالل{ }محل مقصد: 

دستورالعمل  14.5 ماده

 برای داوطلبان

 ریاست شفاخانه استقالل{ }: مقصد نهایی

دستورالعمل  14.6 ماده

 برای داوطلبان

 "قابل تطبیق نیسترایه شده توسط داوطلبان قابل تعدیل "اقیمت های 

دستورالعمل  15.1 ماده

 برای داوطلبان

 به واحد پول افغانی ارایه کنند. داوطلبان باید قیمت آفر را

دستورالعمل  18.3 ماده

 برای داوطلبان

 }سال بعد از تسلیمی یکحد اقل {: مدت کارآیی اجناس

دستورالعمل  19.1 ماده

 برای داوطلبان
 {نیست ور}ضر: اجازه نامه تولید کننده
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دستورالعمل 19.1ماده 

 برای داوطلبان

 }ضرورت نیست{: خدمات بعد از فروش 

دستورالعمل  20.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. تقویمی  روز{نود  90}مدت اعتبار آفر 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 

دستورالعمل  21.2ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.  {پنجاه هزار افغانی { }50000}مقدار تضمین آفر

 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. 28ضمانت بان ی ت مین آفر باید برای مدت 

 روز بعد از تاریخ تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد. 118یعنی الی مدت 

 یا گرنتی بانک قابل قبول است.ومبن آفر به ش ل پول نقد ت 

 تضمین آفر باید به صورت اصلی باشد کاپی و سکن شده آن قابل قبول نمی باشد.یادداشت : 

دستورالعمل  21.7ماده

 برای داوطلبان

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

 {قابل اجرا نیست}به مدت نقض نماید، حکومت وی را از اعطای قرارداد مربوط توسط اداره
 تطبیق نیستقابل سال غیرواجد شرایط اعالم مینماید.

دستورالعمل  22.1ماده 

 برای داوطلبان
 .کاپی آن نیز باید تسلیم داده شوند } یک{عالوه بر اصل آفر، به تعداد

 

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند.آفرهای { "نباید" }داوطلبان 

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 درج گردد.{مجاز نیست }در صورت که ارائه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد، روش 

دستورالعمل  23.2ماده 

 برای داوطلبان

 پاکت های داخلی و بیرونی باید حاوی عالیم تشخیصیه اضافی ذیل باشند: 

 قلم موبل و فرنیچر و پرده باب 17تدارک پروژه: اسم 

 MOPH/SM/IADC/EH/1398/NCB/G06 شماره داوطلبی:

 افغانستان – ریاست شفاخانه استقاللتوجه : وزارت صحت عامه ، 

دستورالعمل  24.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 { هیئت آفرگشایی}توجه: 

 { سرک عمومی داراالمان -سه راهی عالوالدین -ریاست شفاخانه استقالل}آدرس: 

 اطاق کنفرانس{ -}منزل چهارممنزل وشماره اطاق: 

 {کابل  }شهر: 

 از ظهر قبل 10:00ساعت  03/04/1398مورخ  شنبه دوروز : جل برای تسلیمی آفرهاضرب اال
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دستورالعمل  27.1ماده 

 برایداوطلبان

  آفرها در محل شیل صورت میگیرد:بازگشایی 

 { رک عمومی داراالمانس -ه راهی عالوالدینس -ریاست شفاخانه استقالل}آدرس: 

 فرانس{اطاق کن -}منزل چهارممنزل وشماره اطاق: 

 { کابل }شهر: 

 {قبل از ظهر  10:00ساعت  03/04/1398مورخ  شنبه دوروز  : }تاریخ

 از ظهر قبل 10:00ساعت  وقت:

درصورتی ه تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید، آفر ها در  نوت :

 از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی صورت میگیرد.و محل روز بعدی کاری در همان ساعت 

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  35.1ماده 

 برای داوطلبان

 های پولی مختلف، باید به واحد پولی افغانی تبدیل شوند.آفرهای ارائه شده به واحد 

 است. {}د افغانستان بانکمنبع نرخ تبادله 

 {وم آفرگشائی ی }تاریخ تبادله اسعار:

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

 ترجیحات داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. 

دستورالعمل  37.5ماده 

 برای داوطلبان

 اجرامیگردد. {هر بخش}ارزیابی برای:

 نشده ارائه قیمت آن برای که یااقالم قلم قیمت گیرد، می صورت بخش هر برای ارزیابی

قلم یا اقالم در آفرهای سایر داوطلبان محاسبه و شامل  همان برای شده ارائه قیمتهای است،ازاوسط

 ماده حکم طبق وی باشد،آفر نگردیده ارائه آفردیگری صورتیکهقیمت آفر داوطلب می گردد. در 

 ردمیگردد. قانون وپنجم بیست

( فیصد قیمت 10در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

  آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد.

 جوابگو غیر آفر باشد، نموده حذف ها قیمت جدول از را قلم چند یا و یک داوطلب صورتیکه در

 میباشد.

دستورالعمل  37.3ماده 

 برای داوطلبان

تذکر رفته،صورت ) معیارات ارزیابی و اهلیت( 3قسمت تعدیالت به اساس معیارات ذیل که در

 می گیرد:

 {نخیر  }انحراف درجدول تسلیمی:  -1

 {نخیر}انحراف درجدول پرداخت: -2

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  42.1ماده 

 برای داوطلبان

 {فیصد %15} :حد اکثرفیصدی مقدار فی قلم که زیاد می گردد عبارت است از

 {فیصد %15} :حد اکثرفیصدی مقدار فی قلم که کم می گردد عبارت است از

دستورالعمل  47.2ماده 

 برای داوطلبان

 شکایات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

ریاست عمومی اداره امور جمهوری اسالمی  -اداره تدارکات ملی -کمیته بررسی اداری
 افغانستان

 آدرس: پشتونستان وات

 شماره اطاق: منزل پنجم -منزل
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 {کابل  }شهر: 

 

 

 

 

 

 

 معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم
 

 فهرست عناوین 

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37ماده 3بند  4)جزء  اضافیمعیارات .2

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39ماده  2ارزیابی بعدی )بند  شرایط .4
 

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

و درجه بندی آفر ها طور ترجیح داخلی  اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می نماید. تطبیق 

 ذیل صورت می گیرد:

 گروب بندی آفر ها: -1

را ارائه نموده اند، شامل این گروپ  جمهوری اسالمی افغانستانگروپ )الف(:  آفر هائیکه اجناس ساخت آفر های  (1

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

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

 مت مجموعی آفر کاسته می شوند. ( فیصد قی10این گروپ گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه )

آفر های گروپ )ج(: آفر های که شریک افغانی یا قراردادی افغانی دارند شامل این گروپ گردیده و قیمت  (3

 ( فیصد قیمت آفر کاسته می شود. 5آن به اندازه )

اده می (فیصد ترجیح د5داوطلب داخلی زن در مقایسه با داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان) (4

 شود.

 مقایسه آفر ها -2

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

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

 معیارات اضافی .2

 {قابل اجرا نیست}
  

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37ماده  5)بندچندگانهقرارداد های .  3
 

 :بعدی ارزیابی  معیارات.  4



 MOPH/SM/IADC/EH/1398/NCB/G06جناسشرطنامه معیاری ا–تدارکات ملی دارها

 

19 
 

ارزیابی بعدی  می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،38ماده  1آفردارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از

دستورالعمل برای داوطلبان، صرف بااستفاده از شرایط مشخص شده راه اندازی کند. شرایطیکه شامل متن  39آفررا طبق ماده 

 ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:

 

 

{  275000}استتمنت حساب بانکی خود را ارائه نماید و بیالنس استتمنت بانکی باید حد اقلتوانایی مالی: داوطلب باید  -1

واستتمنت بان ی باید از تاریخ اعالن الی یوم افر کشایی باشد قبل از تاریخ وبعد باشد.  {دوصد هفتاد پنج هزار افغانی}

دالری  دو حساب بان ی میداشته باشد یعنی از تاریخ هذا مدار اعتبار نبوده وهم چنان باید گفت در صورت که داوطلب

باشد استتمنت یک بان ی ان در نظر گرفته میشود یعنی هردو استتمنت بان ی با هم وافغانی یا هردو حسابش افغانی می

 روز باشد. جمع شده نمیتواند در صورت جمع میشود که در عین تاریخ و

آخرین تاریخ بیالنس بانک استتمنت داوطلب باید بعد از تاریخ اعالن داوطلبی باشد و بانک استتمنت باید توسط بانک و 
و امضاء شده باشد. هرگاه داوطلب دو یا بیشتر از دو استتمنت بانکی ارائه می نماید، تاریخ تمامی استتمنت  داوطلب تاپه

 های ارائه شده باید همزمان باشد.

تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادی را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی مندرج  -2

سال گذشته  5افغانی در یکی از ارزش }     {داوطلب باید حد اقل یک قرارداد مشابه را به ذیل  را داشته باشند ارائه نماید: 
 نیست قابل تطبیق عقد و اجراء نموده باشد.

 ، داوطلبان م لف اند .اداره تدارکات ملی  NPA/PPD.16/1395به اساس متحد المال شماره  -1

سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفر گشایی )صادره وزارت مالیه ( را ضم آفر خویش ارایه نمایند . هر گاه 

مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره  تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب در جریان باشد ، وی میتواند سند

 . وزارت مالیه ( را ارایه نماید

فیصد از  25فیصد و هریک از شرکا  40درصورت ارائه آفر بصورت مشترک جانب رهبری کننده پروژه باید با 
 نماید.فیصد معیارات مطابقت  100معیارات فوق الذکر مطابقت نموده طوری ه تمام شرکا باید با 
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 فورمه معلومات داوطلب 01فورمه اجناس/

 (JVمشترک ) شرکتفورمه معلومات شریک  02فورمه اجناس/

 فورمه تسلیمی آفر   03فورمه اجناس/

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

 که دربیرون ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اندای جدول قیمت برای اجناس قبالً وارد شده 05فورمه اجناس/

 شده اندجدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوریاسالمی افغانستان ساخته 06فورمه اجناس/

 تکمیل خدمات ضمنی جدول قیمت و  07فورمه اجناس/

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08فورمه اجناس/

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09فورمه اجناس/

 اجازه نامه تولید کننده  10فورمه اجناس/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MOPH/SM/IADC/EH/1398/NCB/G06جناسشرطنامه معیاری ا–تدارکات ملی دارها

 

21 
 

 

 فورمه معلومات داوطلب

 01فورمه اجناس/

 نوت: داوطلب باید این فورم را خانه پری نماید.

 {درج گردد شماره داوطلبی} داوطلبی:شماره 

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

 {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}صفحات

 .  معلومات عمومی داوطلب1

 

 

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

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

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

 {سال راجسترداوطلب درج گردد}سال راجستر داوطلب:   1.4

 {درج گردد آدرس مکمل}داوطلب در کشور راجستر شده:آدرس قانونی   1.5

1.6  
 معلومات درمورد نماینده باصالحیت داوطلب 

 {نام نماینده باصالحیت درج گردد}نام: 

 {صالحیت درج گرددآدرس نماینده با}آدرس: 

 {ن/فکس نماینده باصالحیت درج گرددشماره تلیفو}شماره تلیفون/فکس: 

 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیل}ایمیل آدرس: 
 

 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

 {درج گرددنمبرتشخیصیه مالیه داوطلب }:  )TIN (داوطلب دهی مالیهتشخیصیهشماره   1.7
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 کاپی های اصلی اسنادذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید:  1.8

  دستورالعمل  4ه ماد 2وبند  1بند این فورمه در مطابقت به 1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء
 برای داوطلبان؛

  1درصورتشرکت های مشترک ، سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک درمطابقت با بند 

 دستورالعمل برای داوطلبان؛4ماده 

  دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت درصورتیکه نهاد

 با قانون تجارت باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ 

 

 

 
 .  معلومات درمورد اهلیت داوطلب2

تعداد قرارداد ها }تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط  داوطلب در پنج سال اخیر:   2.1
 قابل تطبیق نیست{حروف و ارقام درج گردد

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

 {دوصد هفتاد پنج هزار افغانی 250000}دارایی های نقدی در دسترس:   2.3

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی }سال گذشته: اکمال عمده اجناس مشابه در جریان پنج   2.4
  قابل تطبیق نیست {تحویلی و اکمال تعهد شده لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

ضرر یا راپورهای تفتیش یا سایر معلومات بانکی همراه با اسناد و راپورهای مالی یا بیالنس شیت یا حساب مفاد  3.1

نام بانک و مبلغ بیالنس استتمنت بانکی }مربوط یا ترکیبی  ازاینها که نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس. 
 {کاپی های آن را ضمیمه کنید ذکر نموده و

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

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نام: 

 {با صالحیت درج گردده آدرس نمایند}آدرس: 

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

 {درج گردد ایمیل آدرس نماینده باصالحیت}ایمیل آدرس: 
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 مشترک داوطلب هر شریک ه معلوماتورمف

 02اجناس/ فورمه

این یادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی درتکمیل نمودن فورمه در حین تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید شامل 
 شرطنامه صادرشده گردد.

معلوماتیکه در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط 
 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبانبه 

 شماره داوطلبی درج گردد{} شماره داوطلبی:

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددشماره صفحه و }صفحات

 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

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

 {نام شریک شرکت های مشترک درج گردد}مشترک:  داوطلبینام شرکا  1.2

 {است، درج گرددکشوریکه درآن شرکت های مشترک راجستر شده }مشترک:  یداوطلباکشرراجستر  1.3

 {سال راجسترشریک هر  شرکت های مشترک درج گردد}مشترک: یداوطلباکشرسال راجستر هر   1.4

آدرس شریک شرکت های مشترک را }مشترک درکشوریکه راجستر شده است:  یداوطلباکشر آدرس قانونی هر  1.5
 {درکشوریکهراجستر شده، درج گردد

1.6  
 شرکت های مشترکمعلومات نماینده باصالحیت 

 {نام نماینده باصالحیت درج گردد}نام: 

 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد}آدرس: 

 {درج گرددباصالحیت هشماره های تلیفون و فکس نمایند}شماره های تلیفون وفکس: 

 {ایمیل آدرس درج گردد}ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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 {بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمائید}کاپی های اصلی اسناد ذیل ضمیمه میباشند   1.7

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

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

 مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با استقاللیت اوطلب باشد، سند تثبیت درصورتیکه نهاد دولتی د

 قانون تجارت باشد
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 فورمه تسلیمی آفر

 03فورمه اجناس/

د به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه درموا صفحات ذیلاین معلومات باید توسط داوطلبان در
 تهیه شده است درجدول مورد استفاده قرار گیرد. برای داوطلباندستورالعمل مربوطه 

 {نام و شماره داوطلبی در شود} شماره داوطلبی:

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  شماره صفحه}صفحات 

 {درج گرددنام مکمل اداره }به:

 یم اینکه:امضا نموده ایم، اظهارمینمائمایان که در زیر این فورمه 

شماره و تاریخ صدور ضمیمه }و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق  .1
 نداریم؛ {درج گردد لزوم را درصورت

یک }ناس و خدمات ضمنی رااجنیازمندیهای جدول مندرج در مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  .2
 م؛اکمال مینمائی {توضیح مختصر در مورد اجناس و خدمات ضمنی درج گردد

قیمت مجموعی آفر به حروف و }قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از: .3
 ؛{ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد

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

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

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

، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در دستورالعمل برای داوطلبان20ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ .5

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما  دستورالعمل برای داوطلبان24ماده  2مطابقت با بند 

 بوده میتواند؛الزامی و قابل قبول 

و ماده  دستورالعمل برای داوطلبان44تضمین اجراء را درمطابقت با ماده  کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 ، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛ادمومی قراردشرایو ع 18

ملیت }قراردادیان فرعی یا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعیت کشورهای واجد شرایط بشمولما  .7
داوطلب را بشمول ملیت شرکای شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردادیان 

 می باشیم.{درج گرددتهیه کننده گان فرعی و 

 ، هیچ نوع تضاد منافع نداریم؛ دستورالعمل برای داوطلبان  4 ماده 2ما، مطابق بند  .8

 3، درمطابقت با بند جمهوری اسالمی افغانستان، تحت قوانینوتهیه کننده گانو قراردیان فرعی  شرکاشرکت ما، بشمول  .9

 نشده ایم؛جمهوری اسالمی افغانستان غیر واجد شرایط شناخته دولت از طرف دستورالعمل برای داوطلبان  4 ماده

 .نیست و یا هر آفر دریافت شده دیگر ارائه شدهقیمت نازلترینیآفر دارامکلف به قبولی  که ادارهما میدانیم  .10

 {نام مکمل شخص با صالحیت که فورمه تسلیمی آفر را  امضا مینماید، درج گردد}نام:

 

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

 {و سال تسلیمی آفر درج گردد روز، ماه}تاریخ:
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 که در بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده و وارد میگرددی جدول قیمت اجناس

 داوطلبان برای دستورالعمل15 ماده با اسعاردرمطابقت –ج گروپ آفرهای

 04اجناس/ فورمه

 {شماره داوطلبی  درج گردد}   شماره داوطلبی:

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

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

 {صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گرددهر شماره }صفحات

باید با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص درجدول  جدول قیمت1خانه پری می نماید. لست اقالم در فقره }داوطلب این جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های مربوط 
 اداره منطبق باشد.نیازمندیهای 
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 مقصود{ 

قیمت پرداخت بیمه 

 محموله فی قلمو 

 (4x6)ستون

 

قیمت فی قلم برای انتقاالت زمینی و سایر 

خدمات الزم درجمهوری اسالمی افغانستان 

جهت رسانیدن اجناس به محل مقصد مشخص 

 صفحه معلومات داوطلبیشده در 

قیمت مجموعی 

 فی قلم

 (8+7ستون )
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 گردد{

}.واحد 
فزیکی 
ذکر گر 

 دد{

قیمت فی واحد }
پرداخت بیمه و محموله 

 {درج گردد

قیمت مجموعی }
پرداخت بیمه و 

محموله درفی قلم 
 {درج گردد

قیمت مجموعی } {قیمت مرتبط فی قلم درج گردد}
 {قلم درج گردد

  قیمت مجموعی  

 {درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب : 

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

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

 داوطلبان برای دستورالعمل15 ماده با درمطابقت اسعار–ج گروپ آفرهای

 05اجناس/ فورمه

 {شماره داوطلبی درج گردد}   شماره داوطلبی:

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

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

(  جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی 1لست اقالم درفقره ) کرد. خواهد داوطلب این فورمه های جدول قیمت را درمطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری }
 {توسط اداره در جدول نیازمندیها منطبق باشد. شده مشخص

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

مکلفیت 

های 

گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

پرداخت 

 شده 

قیمت فی 

واحد خالص 

فیت مکل

های گمرکی 

 و مالیات 

 

قیمت فی قلم 

خالص مکلفیت 

های گمرکی و 

مالیات وارداتی 

 پرداخت شده، 

(4X 8) 

انتقاالمصارف

ت زمینی و 

سایرخدمات 

الزم جهت 

رسانیدن 

اجناس به 

 مقصد نهایی

بر مالیات 

وسایر  فروش

مالیات پرداخت 

شده یا قابل 

پرداخت فی قلم 

درصورتیکه 

قرارداد اعطا 

 .گردد

قیمت مجموعی 

 فی ردیف قلم 

( 9+10) 

 

1.  

 اطاق ثابت میز

نرس ستیشن زنانه 

 و مردانه 

 

 پایه   2

       

2.  

 ثابت ماریال

نرس  اطاق دیواری

ستیشن زنانه و 

 مردانه 

 

 پایه 2

       

3.  
لباس برای  ماریال

   اطاق تبدیلی لباس

 

 پایه 10
       

4.  
اطاق  ماریال

 انستیزی  داکتران 

 

 پایه 5
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5.  

ماری و میز ثابت ال

 هدارینگ جهت

تنظیفاتی وسایل 

ومواد انتی سپتیک 

 اطاق سکرپ  

 

 پایه   1

       

6.  

ف فلزی متحرک    شل

جهت نگهداری   

    وسایل شعبه  تعقیم 

 

 پایه   8

       

7.  
نگهداری ماری ال

 بوت 
 

 پایه   3
       

 دفتری  میز تحریر  .8

 

        پایه  6

9.  

شستشو  ثابت میز

برای تنظیم 

وتفکیک تجهیزات  

وسیت های  

 خانهعملیات

 

 پایه   2

       

10.  

خشک  ثابت زمی

برای تنظیم کننده 

وتفکیک تجهیزات  

وسیت های  

خانهعملیات  

 

 پایه 1

       

11.  

اشیای  ثابت زمی

برای تنظیم ملوث 

وتفکیک تجهیزات  

وسیت های  

خانهعملیات  

 

 پایه 1

       

12.  

ثابت بسته  زمی

برای تنظیم  بندی

وتفکیک تجهیزات  

وسیت های  

خانهعملیات  

 

 پایه 2

       

13.  
الماری فلزی اطاق 

 عملیاتخانه

 

 پایه   2
       



 MOPH/SM/IADC/EH/1398/NCB/G06جناسشرطنامه معیاری ا–تدارکات ملی دارها

 

29 
 

14.  
چوکی اطاق 

 کنفرانس  

 

 پایه 40
       

15.  
چوکی برای اطاق 

  انتظار مریضان

 

10 
سیت 

 

       

 ده سلیپپر  .16

 

200  
متر 

 مربع

       

 تکه ئیده پر  .17

 

        تخته 80

  مت مجموعیقی 

 {نام داوطلب درج گردد}نام داوطلب 

 {دامضای شخصی را که آفررا امضا میکند درج گرد}امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}تاریخ 
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  تعداد/مقدار  واحد قیاسی توضیح اجناس اسم جنس شماره 

1.  
نرس ستیشن  اطاق ثابت میز

 زنانه و مردانه 

  سانتی متر 130سانتی متر ، بلندی  60سانتی متر، عرض  400طول 

  باکیفیت عالیسانتی  3اصلی و سنگ گرانیت   ملی 16سرمیز از تخته السانی 

  سانتی زیر پا، درجه اول 8*8سانتی متر همراه با فرم  8*8پایه های میز از چوب خار 

 باکیفیت عالی

  ترکی اصلی با کیفیت عالی یا  ملی 16تخته السانی  روک دیزاین دار از 2و پله  2ساخت

 درمیز معادل آن که عین کیفیت را داشته باشد

 ساخت یک جای خالیگاه برای نشستن پرسونل در میز مطابق ساحه 

  با تمام ضروریات میز از قبیل:  قفل، چپراس ، دستگیر ، فیته  چهار اطراف وغیره با کیفیت

 عالی 

 مطابق ساحه نهستیشن زنانه و مردانرس  نصب میز دراطاق 

 2 پایه  

2.  
 اطاق دیواری ثابت الماری

 نرس ستیشن زنانه و مردانه 

  سانتی متر 150سانتی متر، بلندی  35سانتی متر، عمق  150عرض 

  ترکی  با کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را داشته ملی   16الماری از تخته السانی

 باشد.

 ملی شیشه دار و غیر شیشه دار 16با تخته السانی  پله 3ساخت مکمل 

  ملی وغیره با  4با تمام ضروریات الماری از قبیل:  قفل، چپراس ، دستگیر، پالش،  شیشه

 کیفیت عالی

 نرس ستیشن زنانه و مردانه نصب در اطاق 

 2 پایه

3.  
لباس برای اطاق تبدیلی  الماری

   لباس

  سانتی متر 220متر، بلندی سانتی  40سانتی متر، عمق   120عرض 

 دوطبقه برای لباس و پاپوشو پله  4خانه ، 4 حاوی 

 ترکی  با کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را داشته ملی   16تخته السانی  از الماری

 باشد.

 نه روی به اندازه یبا تمام ضروریات الماری از قبیل:  قفل، کودبند چپراس ، دستگیر ، آی

 وغیره با کیفیت عالیفرم ،ترمسانتی  60*30

 

 10 پایه

 انستیزی  اطاق داکتران  الماری  .4

  سانتی متر 80سانتی متر، بلندی  40سانتی متر، عمق   140طول 

   ملی درجه اول 16الماری از تخته السانی 

 ترکی  با کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را ملی   16تخته السانی با  ساخت مکمل پله

 باشد.داشته 

  ملی و  4با  تمام ضروریات الماری از قبیل:  قفل، چپراس ، دستگیر شیشه

 غیره با کیفیت عالی

   نصب الماری در اطاق  های مربوط 

 5 پایه
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5.  

 جهتالماری و میز ثابت 

تنظیفاتی ومواد وسایل  هدارینگ

 اطاق سکرپ  انتی سپتیک 

  سانتی متر 35، عمق سانتی متر  220سانتی متر، بلندی  230الماری به عرض 

  سانتی  متر 80سانتی متر عمق  80سانتی متر ، بلندی  230میز پیشرو زیر الماری عرض 

 همراه با الماری 

  ترکی  با کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را داشته ملی   16تخته السانی الماری از

 باشد.

  سانتی متر با کیفیت 8*8پایه های میز از چوب خار 

  شرو ، فایل ،  لباس ، میز پیجای ملی در میز شامل  16با تخته السانی  مکمل دو روکساخت

 پله ،روک

 ملی برای پله  4از قبیل:  قفل، چپراس ، دستگیر شیشه  و میز با تمام ضروریات الماری

 وغیره با کیفیت عالی

 1 پایه  

6.  
شلف فلزی متحرک    جهت 

    نگهداری   وسایل شعبه  تعقیم 

 مترسانتی  50سانتی متر عمق  250سانتی متر،  طول  250بلندی 

  طبقه 6دارای 

  و انتقال باشد  نبسته شدو قابل  باز 

 باکیفیت عالی  

 8 پایه  

 بوت نگهداری الماری   .7

   سانتی متر 150بلندی  متر سانتی 35سانتی متر،عمق 150عرض 

  درجه اول 25*25الماری از پروفیل 

  سانتی متر  20ساخت مکمل خانه بندی به فاصله 

  باکیفیت عالی گیچ 24ساخت عقب الماری از آهن چادر 

 3 پایه  

 دفتری  میز تحریر  .8

   سانتی متر 80سانتی متر ،بلندی  75سانتی متر ،عرض  120طول 

 عالی دو جعبه یی وطنی باکیفیت 

 ضد خش باکیفیت عالی 

  کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را داشته باشد.ترکی  با ملی   16تخته السانی 

 6 پایه 

9.  

برای تنظیم شستشو  ثابت میز

وتفکیک تجهیزات  وسیت های  

 خانهعملیات

  سانتی متر 135طول میز   متر، سانتی 55، عمق میزمترسانتی  85بلندی میز 

  سانتی متر 3سانتی متر و ضخامت  60ت به عرض یگران گسرمیز از سن 

 متر باکیفیت عالیسانتی  8*8پایه های میز از چوب خار 

  دوعدد معه ترکی  با کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را داشته باشد.ملی   16تخته السانی

 ظرف شوی کاشی ، دو پله و روک و یکجای خالیگاه  

  کاشی  کاری  قسمت از فرم و سرمیز،معه قفل، چپراس ، دستگیر  و تمام

 با کیفیت عالی ضروریات

 2 پایه  

10.  

برای خشک کننده  ثابت میز

تنظیم وتفکیک تجهیزات  

خانهوسیت های  عملیات  

 سانتی 135، طول میز متر سانتی 55، عمق میز  متر سانتی 85بلندی میز 

 سانتی متر 3سانتی متر و ضخامت  60ت به عرض یگران گسرمیز از سن 

  سانتی 8*8پایه های میز از چوب خار 

    ترکی  با کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را داشته باشد.ملی   16تخته السانی 

 1 پایه
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   ساخت دو پله و روک، یکجای خالیگاه 

  کاشی  کاری قسمت از فرم و سرمیز،معه قفل، چپراس ، دستگیر  و تمام ضروریات با کیفیت

 عالی    

11.  

برای اشیای ملوث  ثابت میز

تجهیزات  تنظیم وتفکیک 

خانهوسیت های  عملیات  

 متر سانتی135سانتی ، طول میز 55، عمق میز متر سانتی 85بلندی میز 

  سانتی 8*8پایه های میز از چوب خار 

  سرمیز از ترکی  با کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را داشته باشد.ملی   16تخته السانی

 انتی مترس 3سانتی متر و ضخامت  60ت به عرض یگران گسن

 ساخت  دو پله و روک ، یکجای خالیگاه 

  کاشی  کاری  قسمت از فرم و سر میز،معه قفل، چپراس ، دستگیر  و تمام ضروریات با کیفیت

 عالی    

 1 پایه

12.  

برای تنظیم  ثابت بسته بندی میز

وتفکیک تجهیزات  وسیت های  

خانهعملیات  

  سانتی   135، طول میز متر سانتی 55، عمق میزمتر سانتی 85بلندی میز 

 سانتی 8*8پایه های میز از چوب خار 

  سرمیز از ترکی  با کیفیت عالی یا معادل آن که عین کیفیت را داشته باشد.ملی   16تخته السانی

 سانتی متر 3سانتی متر و ضخامت  60ت به عرض یگران گسن

 ساخت  دو پله و روک ، یکجای خالیگاه 

  کاشی  کاری  قسمت از فرم و سر میز،معه قفل، چپراس ، دستگیر  و تمام ضروریات با کیفیت

 عالی    

 2 پایه

 الماری فلزی اطاق عملیاتخانه  .13

   مترسانتی  45عمق ، سانتی متر120سانتی متر ،  طول 220بلندی 

  دو طبقه ، شش پله 

 ملی وغیره با کیفیت  4شیشه   با تمام ضروریات الماری از قبیل:  قفل، چپراس ، دستگیر

 یعال

 2 پایه  

 چوکی اطاق کنفرانس    .14

 چوکی چرمی ثابت برای اطاق کنفرانس با کیفیت عالی 

 پایه هموار نکلی 

 یکنفری 

  بازو نکلی 

 40 پایه

15.  
چوکی برای اطاق انتظار 

  مریضان

  چوکی برای اطاق انتظار مریضان باکیفیت عالی و اصلی 

  های آن از نکل اصل باشدفریم ، چوکات و پایه 

  سیت هفت نفری 

 10 سیت 

 پرده سلیپ  .16
 پرده عمودی سلیپ برای کلکین ها معه راد آن 

 برطبق رنگ انتخابی 

 ایرانی یا معادل آن  با تمام امورات ایجابی و نصب مکمل آن باکیفیت عالی 

  200 متر مربع

راد نکلی چنگک، براکت ،  ،رینگ معهاز تکه ساتنی دبل وزن دار چیندار توسط نوار پرده   تکه ئیپرده   .17

 سانتی پایپ نکلی باکیفیت عالی  3به ضخامت یک ملی و قطر 
 80 تخته
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  برطبق رنگ انتخابی 

  220*600فی تخته پرده به سایز 

  با تمام امورات ایجابی و نصب مکمل آن 
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 ساخته میشوندکه درجمهوری اسالمی افغانستان ی جدول قیمت  اجناس

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 ماده با درمطابقت اسعار –ب و الف گروپ آفرهای

 06جناس/ا فورمه

 {شرطنامه درج گرددشماره }   شماره داوطلبی:

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

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

جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  1}داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های داده شده خانه پری خواهد کرد. لست اقالم درفقره 
 ضمنی

 ادارهیکسان باشد.{نیازمندیهای مشخص درجدول 

 { درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گرددامضای شخصی که آفرراامضا میکند}:امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}:  تاریخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ره 
شما

 

س
جنا

ح ا
ضی

تو
 

تعداد
 

حد
وا

 

قیمت مجموعی   قیمت فی واحد 

 فی قلم 

(3X 5) 

 

و  انتقاالت مصارف

 سایرخدمات الزم 

الی رسانیدن به 

 مقصد نهایی

مصرف کارگر محلی، مواد خام و 

اجزاء اصلی ازجمهوری اسالمی 

 افغانستان

 (5)فیصدی 

 

فروشات و سایر مالیه بر 

مالیات قابل پرداخت درفی 

قلم درصورتیکه قرارداد 

 عقد شده باشد 

قیمت 

 مجموعی 

(5+6 +7 

+8+9  ) 

 

{
ره  

شما
ردد

ج گ
ر
د

}
 

{
ت 

حا
ضی

تو
س

جنا
ا

ج 
ر
رددد

گ
}

 
{

خ داده 
ری

تا
ی 

حویل
شده ت

ردد
ج گ

ر
د

}
 

واحد  }

فزیکی 

درج  اجناس
 {گردد

قیمت واحد }
تحویل درمحل 

کار درج 
 {گردد

قیمت مجموع }
تحویل درمحل 

کار فی قلم درج 
 {گردد

درج قیمت فی قلم }
 {گردد

مصرف کارگرمحلی، مواد خامو }
اجزاء ازداخلجمهوری اسالمی 
افغانستان طورفیصدی تحویلی 

 {درمحل کارقیمت فی قلم

فروشات و سایر مالیات }
قابل پرداخت فی قلم 

درصورتیکه قرارداد عقد 
 {شود

قیمت }
مجموعی فی 

درج  قلم
 {گردد

   

       

  قیمت مجموعی 
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 بعد از فروش  /دمات ضمنیخ ت میلبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 ماده با درمطابقت اسعار
 07اجناس/ فورمه

 {درج گردد دواطلبی شماره}   شمارهداوطلبی:

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

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

  شده مشخص ضمنی خدمات و اجناس لست با  منطبق بایدها قیمت جدولا ستون در اقالم  لست  نماید. تکمیل ذکرشده های رهنمود درمطابقتبا را قیمت جدولهایبایدفورمه داوطلب}

 {گردد. درجنیازمندیها جدولدر اداره توسط

 

1 2 3 4 5 6 7 

شماره 

 خدمات 

انتقاالت زمینی و توضیح خدمات )به استثنای 

درجمهوری اسالمی افغانستان سایرخدمات الزم

 آنها(جهت رسانیدن اجناس درمقصد نهایی 

تاریخ تحویلی در  منبعکشور 

 مقصد نهایی 

 قیمت مجموعی فی خدمت قیمت فی واحد کمیت و واحد فزیکی

 یا تخمیناً( X 6 5)ستون  

شماره }
خدمت 

درج 
 {گردد

 منبع کشور} {درج گرددنام خدمات }
درج خدمات 

 {گردد

تاریخ تکمیل }
خدمات در  مقصد 

 { نهایی فی خدمت

 
تعداد واحد  اکمالی  و نام }

 {درج گرددواحد فزیکی 

قیمت فی قلم }
درج خدمت
 {گردد

قیمت مجموعی فی قلم }
 {درج گردد خدمت 

       

  قیمت مجموعی آفر 

 

 {نام داوطلب درج گردد}نام داوطلب 

 { ،درج گرددامضای شخصی که آفرراامضا میکند}امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}تاریخ 
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 ت مین آفر: ضمانت بان ی

 08فورمه اجناس/

 {درج گردد شماره دواطلبی}  شماره داوطلبی:

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

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

 {گرددشماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج }صفحات
 

 {صادر گردد مندرجاین فورمه ضمانت بانکی برای تضمین آفر باید توسط یک بانک راجسترشده درمطابقت با رهنمودهای }

 {درج گرددنامبانک }ما: 

 {نام و آدرس مکمل اداره درج گردد}ذینفع: 

 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 

تحت  {درج گردد نام قرارداد}منبعد به نام "داوطلب" آفرخود برای اجرای  {،نام مکمل داوطلب درج گردد}که یافتیماطالع 

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

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

، مبلغ مجموعی بدون تعللصورت قطعی تعهد میسپاریم که به بدینوسیله  {نام بانک درج گردد}براساس درخواست داوطلب، ما 

در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل بعد ازدریافت اولین تقاضای تحریری شما  را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}

 گردیده باشد، بپردازیم:

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

 داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفرانکار (2)

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

 ف داوطلب برندهفراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طر (4)

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

 این ضمانت درحاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانطبققرارداد امضایتضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت (6)

روز بعد از ختم 28( 2) ؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

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

 دریافت شده باشد. اد فوقمیعاز قبلدرنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما 

 

 اطاق تجارت بین المللیمیباشد. 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 {درج گرددمسئول مربوطامضای }امضا: 

 

 {مهر گردد}مهر: 
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 اجازه نامه تولید کننده

 10اجناس/ فورمه

 

 {درج گردد دواطلبی شماره}  شماره داوطلبی:

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو شماره صفحه }صفحات
 

 {مقام باصالحیت ترتیب و امضا گردددر فورمه رسمی تولید کننده توسط  این اجازه نامه باید}

 {درج گرددنام مکمل اداره }به: 
 

 

فابریکه با داشتن {نوع اجناس تولید شده درج گردد}کننده رسمیولید ت{نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد}ما

اجازه می دهیم آفر را به مقصد  {نام مکمل داوطلب درج گردد}به  {آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد}در

 عقد قرارداد نماید. ارائه نموده و  {گرددنام و/یا شرح مفصل اجناس درج }عرضه 

می فراهم ، را به اجناس ارائه شده در آفر شرایو عمومی قرارداد28ما بدینوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

 نماییم. 

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

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

 عنوان  

 دهی لست اجناس و جدول تحویل .1

 لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل .2

 مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .4

 آزمایشات و معاینات .5

 

 {یادداشت ها برای ترتیب جدول نیازمندیها}

باید توسط اداره شامل شرطنامه گردیده و حد اقل حاوی توضیح اجناس، خدمات ضمنی و جدول تحویل  جدول نیازمندیها

 باشد.

فراهم نمودن معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفرهای شانبه صورت موثر  جدول نیازمندیهاهدف از 

درج گردیده است، می باشد. عالوه برآن، در صورت انحراف کمیت در 4قسمت ودقیق به خصوص جدول قیمت که در

، تورالعمل برای داوطلباندس42منحیث اساس درمطابقت با ماده  جدول قیمتو جدول نیازمندیها زمان اعطا قرارداد، از 
 استفاده میگردد. 

 تاریخیا میعاد تحویل باید بدقت با درنظرداشت موارد ذیل مشخص شود:

 بین المللیمطابقت با احکامشرایط تجارتدر دستورالعمل برای داوطلبانمفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در .1

(Incoterms2010)  اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و  مصارفداللت به )تحویلیاجناس در مبداَ، یا

 داده شود؛ و تحویلی زمانی صورت میگیرد که اجناس به انتقال دهنده هاتحویل)محموله، انتقال رایگان الی کشتی

 تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت های تحویلی اداره  از  .2
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 تحویلی لست اجناس و جدول .1

 این جدول را  به استثنای ستون "تاریخ تحویلی پیشنهاد شده " که توسط داوطلب تکمیل میگردد، خانه پری نماید.  مکلف است }اداره

واحد  کمیت توضیحاجناس شماره

 فزی ی

محل نهایی 

صفحه مندرج
 معلومات داوطلبی

 Inco terms))طبق  شرایو تجارت بین المللی تاریخ تحویلی

تاریخ آ از تحویلی 

 اجناس

تاریخ ختم تحویلی 

 اجناس

 

تاریخ تحویلی پیشنهاد 

شده توسو  داوطلب 

توسو داوطلب خانه پری }
 {گردد

}شماره 
درج 
 گردد{

}توضیح اجناس درج 
 گردد{

}مقداراقالم 
 درج گردد{

}واحد 
فزیکی 
 گردد{

}محل تحویلی درج 
 گردد{

}اولین تاریخ تحویلی 
 درج گردد{

}آخرین تاریخ 
 تحویلی درج گردد{

}تاریخ تحویلی پیشنهاد 
 شده داوطلب درج گردد{

1.  
نرس  اطاق ثابت میز

 ستیشن زنانه و مردانه 
 شفاخانه استقالل پایه   2

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعد از  شش ماه

 تاریخ آغاز کار

 

2.  

 اطاق دیواری ثابت الماری

نرس ستیشن زنانه و 

 مردانه 

 شفاخانه استقالل پایه 2
و  از عقد قرار داد پس

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

3.  
لباس برای اطاق  الماری

   تبدیلی لباس
 شفاخانه استقالل پایه 10

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

4.  
 اطاق داکتران  الماری

 انستیزی 
 شفاخانه استقالل پایه 5

و  از عقد قرار دادپس 

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

5.  

 جهتالماری و میز ثابت 

تنظیفاتی وسایل  هدارینگ

اطاق ومواد انتی سپتیک 

 سکرپ  

 شفاخانه استقالل پایه   1
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

6.  

شلف فلزی متحرک    

جهت نگهداری   وسایل 

    شعبه  تعقیم 

 شفاخانه استقالل پایه   8
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

 شفاخانه استقالل پایه   3 بوت نگهداری الماری   .7
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار
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 شفاخانه استقالل پایه  6 دفتری  میز تحریر  .8
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

9.  

برای شستشو  ثابت میز

تنظیم وتفکیک تجهیزات  

 خانهوسیت های  عملیات

 شفاخانه استقالل پایه   2
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

10.  

خشک کننده  ثابت میز

برای تنظیم وتفکیک 

تجهیزات  وسیت های  

خانهعملیات  

 شفاخانه استقالل پایه 1
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

11.  

اشیای ملوث  ثابت میز

برای تنظیم وتفکیک 

تجهیزات  وسیت های  

خانهعملیات  

 شفاخانه استقالل پایه 1
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

12.  

برای  ثابت بسته بندی میز

تنظیم وتفکیک تجهیزات  

خانهوسیت های  عملیات  

 شفاخانه استقالل پایه 2
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  مشششششاهششششششش 

 تاریخ آغاز کار

 

13.  
الماری فلزی اطاق 

 عملیاتخانه
 شفاخانه استقالل پایه   2

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

 شفاخانه استقالل پایه 40 چوکی اطاق کنفرانس    .14
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

15.  
چوکی برای اطاق انتظار 

  مریضان
 شفاخانه استقالل سیت  10

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

 شفاخانه استقالل متر مربع  200 پرده سلیپ  .16
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار

 

 شفاخانه استقالل تخته 80 تکه ئیپرده   .17
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش

بعشششششد از  ششششششش مشششششاه

 تاریخ آغاز کار
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 و جدول ت میل آنبعد از فروش  /ضمنیلست خدمات  .2

 مشخصات تخنیکی

 مالحظات ستندردهامشخصات تخنیکی و  واحد  مقدار  نام اجناس  شماره

داوطلب مشخصات هر قلم را تایید و 
یا مشخصات خودرا در این ستون 

 ارایه نماید

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       
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 نقشه های تخنی ی

 می باشد.  } نه{ترسیمات این شرطنامه ها شامل

 {رانیز درج نمایید ترسیمات درصورتیکه اسناد شامل شوند،  لست}

 

 

 آزمایشات ومعاینات

 تفتیش بصری اجناس 

 تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس 

  مطابق مشخصات تخنیکی باشد موبل و فرنیچر و پردهتفتیش و بررسی اینکه. 

  مواد کار شده آناز با کیفیت بودن حصول اطمینان  

  اخذ میگردد. ونماینده پروژه تایید مسوولین شفاخانه و فرنیچر و پرده بعد ازموبل 

 .وغیره موارد که حصول اطمینان از کیفیت مواد بکند اجرا میشود 
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 قسمت ششم: شرایو عمومی قرارداد

 تعریفات -1ماده 

 
 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 افغانستان است.دولت جمهوری اسالمی دولت:  -1

کتبی میان اکمال کننده و اداره است که شامل اسناد قرارداد به شمول  قرارداد: موافقتنامه -2

 ضمایم، ملحقات و اسناد مربوط آن میباشد.

 نامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشد. تاسناد قرارداد: اسناد مندرج موافق -3

کننده است که درموافقتنامه قرارداد مشخص قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال  -4

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

 روز تقویمیروز:  -5

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

 درمطابقت با شرایط مندرجقرارداد.

تجهیزات و سایر اشیای که اکمال کننده آن را تحت اجناس: موادخام، ماشین آالت،  -7

 شرایط این قرارداد برای اداره تهیه می نماید.

 شرایو خاص قراردادنهادیست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق اداره:  -8

 تدارک می نماید.

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

 ت ابتدائی وسایرمکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد.و مراقب

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با  -10

 نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

قراردادی فرعی: شخص حقیقی و یا حکمی است که اکمال قسمتی ازاجناس تحت این  -11

خدمات ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و یا اجرایبخش از  رکاتتدا

 طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.

کننده: شخص حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با اکمال -12

 وی عقد قراداد گردیده باشد.

 مشخص می گردد. شرایو خاص قرارداد: محل که دراجناس تدارک شدهمحل تسلیمی  -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

قرارداد و ضمایم آن کهمرتبط، متمم ومبین اسناد قرارداد می باشد،  دهنده تمام اسناد تشکیل 2.1

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

 یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

 تقلب و فساد -3ماده 
ی در مراحل ادهرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اغفال توسط قرارد 3.1

داوطلبی یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، میتواند با اطالع کتبی به قراردادی در خالل 

ماده  1قرارداد در روشنی بند  روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ )14مدت )

قابل  شرایو عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایو عمومی قرارداد 35

 تطبیق می باشد. 

 در این ماده معانی ذیل را افاده می نمایند:اصطالحات آتی  -1
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فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا  (1)

غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر با ارزشیکه به صورت مستقیم هرچیزغیر

 )کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد( را تحت تاثیر قرار دهد؛

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

منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی 

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

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

کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت 

 تاثیرقراردادن نادرستاعمالسائرین طرح گردیده باشد؛

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا  رسانیدن به: تهدید و یا ضرر اجبار (4)

سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم 

 یا غیر مستقیم؛ 

اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست ایجاد  (5)

 در 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

شرایو خاص وجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1
 مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ قرارداد

این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی در  -2

 ه صورت می گیرد.  استفاد، مشخص می گردد شرایو 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 

 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل 

 تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و این بند، هیچگونهتخفیف،   2با رعایت جز  -1

مکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه 

تداوم  از جانبین، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده وارد نماید 

 را مجاز نمی سازد. نقض قرارداد 

تحت این قرارداد کتبی و  یا جبران خسارهحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صال -2

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

 حقوق و اندازه استثنا باشد. 
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 قابلیت جدایی 4.6

، این شودشرایط این قرارداد ممنوع یا ملغی یا غیرقابل تطبیق دانسته  یا هرگاه یکی از احکام

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

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

شرایو خاص قرارداد ترتیب میگردد. در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در
، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به مشخص گردیده

آن نیز ضم قرارداد میگردد، که یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده سایر زبان ها ترت

 در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

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

 می باشد. 

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت هرگاه  6.1

مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده 

صالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن بدون 

 وده نمی تواند. موافقت قبلی اداره تغییر نم

 واجد شرایط بودن -7ماده 
تابعیت هر کشور واجد شرایط را داشته باشند. اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور 

 د، اتباع همان کشور محسوب میگردند. ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نماین

منشا از کشور واجد شرایط را داشته س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

اصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و باشند. 

سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی پروسس شده و ی

 تغییر نموده باشد. 

 اطالعیه ها -8ماده 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف  8.1

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

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ  8.2

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

 قانون نافذ -9ماده 
این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و تفسیر آن نیز در روشنی  9.1

 قوانین جمهوری اسالمی افغانستان صورت میگیرد. 

 حل منازعات -10ماده 
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی  10.1

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  امذاز این قرارداد با استفاده از 

( روز جانبین درحل منازعه یا اختالفات توسط مشورۀ دوجانبه به نتیجه 28هرگاه در خالل ) 10.2

 ارجاع میگردد.  شرایو خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج نرسند، 

 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

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

 طوردیگری موافقه نمایند؛ و
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 اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید.  -2

تفتیش و بررسی  -11ماده 

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

اکمال کننده توجه های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم  یداشته باشد که عمل جلوگیر

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

 حدود اکماالت -12ماده 
 مشخص می شود.  جدول نیازمندیهااجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در 12.1

تحویلو اسناد  -13ماده 

 مربوط
با جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد  قرارداد شرایو عمومی  33ماده  1رعایت بند 

 مشخص میگردد.  شرایو خاص قراردادکه توسط اکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در 

های مسوولیت  -14ماده 

 اکمال کننده
و  شرایو عمومی قرارداد12باید درمطابقت با ماده رااکمال کننده اجناس وخدمات ضمنی  14.1

 اکمال می نماید. شرایو عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده جدول تحویل و ت میل 

 قیمت قرارداد -15ماده 
پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده صورت  15.1

 از این امر مستثنی است.  شرایو عمومی قراردادمیگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در 

 شرایط پرداخت -16ماده 
شرایو خاص هرگونه پیش پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشد(، طبق  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورت میگیرد. قرارداد

اکمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اجناس  16.2

 و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید. 

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی 30پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ) 16.3

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

 گردد.  

پرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر  16.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد. حه معلومات داوطلبی صفدر 

مندرج شرایط خاص قرارداد در 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. نگردد، تک

مالیات و مکلفیت  -17ماده 

 های گمرکی
در صورتیکه اجناس بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات  17.1

بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در 

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

صورتیکه اجناس درداخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، مسؤلیت کلی در  17.2

پرداخت تمام مالیات، عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر 

 عهده اکمال کننده می باشد. 

یفات، پاداش اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه معافیت مالیاتی، تخف 17.3

 ها یا امتیازات)در صورت موجودیت(درکشورفرمایش دهنده، استفاده نماید. 
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 تضمین اجرا -18ماده 
تذکر رفته، اکمال کننده باید در شرایو خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در  10مدت 

 تهیه نماید. ،خاص قرارداد شرایو

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل  18.2

 استرداد می باشد. 

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل تضمین اجرا  18.3

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

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

شرایو خاص قرارداد مکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، مگراینکه در

 طوردیگرمشخص شده باشد.

 حق چاپ و نشر -19ماده 
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال  19.1

کننده به اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط اکمال کننده 

و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ می 

 باشد. 

 معلومات محرم -20ماده 
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر  20.1

مستقیم توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی 

فسخ یا ختم طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از 

قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر 

معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام 

وظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد 

 شرایو عمومی قرارداد  20اردادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده قر

 اخذ می نماید. 

اداره نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات  دریافت شده از اکمال کننده را به  20.2

کننده  هرمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده نماید. به همین ترتیب، اکمال

نباید همچواسناد، ارقام و یا سایر معلومات دریافت شده از اداره را به مقاصد غیراز اجرای 

 این قرارداد، استفاده نماید.

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

کننده این قرارداد شریک آن معلومات که  اکمال کننده و دولت با سایر نهاد های تمویل  -1

 می سازند؛

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

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

 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

سوم که مکلف به معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از جانب طرف  -4

 رعایت محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

احکام این ماده نباید هرگونه تعهد دررابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک ازجانبین  20.4

 را قبل از تاریخ قرارداد درارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید.
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 احکام این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  20.5

عقد قرارداد  -21ماده 

 فرعی
درمورد اعطای قراردادهای فرعیتحت این قرارداد،  تباً که باید اداره را اکمال کنند 21.1

درصورتیکه قبالً در آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی 

قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. 

تحت این قرارداد را  اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده

 متاثر نمی سازد. 

 را رعایت نمایند.شرایو عمومی قرارداد  7و  3قراردادهای فرعی باید احکام مواد  21.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

این فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  20گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب 

د فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و میگردد. در این صورت قراردا

 محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

مشخصات  -22ماده 

 ومعیارها
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

اجناس و خدمات قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های  -1

مطابقت داشته باشند. درصورتیکه کدام ستندرد قابل جدول نیازمندیها 5قسمت مندرج

اجرا ذکرنشده باشد، ستندردهای رایج در کشور منشا و یا باالتراز آن قابل اجرا می 

 باشد. 

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

است و در اختیار وی  مشخصات یا سایراسناد که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده

 قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه قرارداد درمطابقت به آنها تطبیق  -3

جدول میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 
ده است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و مشخص گردی نیازمندیها

شرایو   33ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 
 قابل اجرا می باشد.  عمومی قرارداد

 بسته بندیو اسناد -23ماده 
سد شدن آن الی منظور جلوگیری از تخریب و یا فاه اکمال کننده  طبق قرارداد، اجناس را ب 23.1

رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی می نماید. بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، 

سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته 

 د. بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین گرد

بسته بندی، عالمه گذاری و نوشته ها درداخل یا بیرون بسته ها باید با معیارات خاص که در  23.2

و سایر رهنمود های  شرایو خاص قراردادقرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

 ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد. 

 بیمه -24ماده 
پولیکه به آسانی  واحدبابصورت مکمل اجناس که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  24.1

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

 شرایو تجارت بین المللیانتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت با 

(Incoterms2010)مشخص شده  شرایو خاص قراردادجراء یا به طوریکه در قابال

 طوری دیگر ذکر شده باشد.  شرایو خاص قرارداداست، بیمه شده باشد، مگر اینکه در 
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 انتقال -25ماده 
صورت (Incoterms2010) شرایو تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

 طور دیگری تذکر رفته باشد.شرایو خاص قراردادمیگیرد، مگر اینکه در 

آزمایشات  -26ماده 

 و معاینات
اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره، تمام آزمایشات و معاینات   26.1

درج گردیده، انجام شرایو خاص قرارداد اجناس و خدمات ضمنی مربوط را طوریکه در

 خواهد داد.

آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند درمحالت مربوط اکمال کننده،  قراردادی فرعی،در  26.2

محل تحویل، مقصد نهایی ویا سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که در  

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

ینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیالت آزمایش و معا

و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به معاینه 

 کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. 

شرایو عمومی 26.2 مادهمعایناتمندرج اداره یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور درآزمایشات و 26.3
را خواهد داشت، مشروط براینکهاداره تمام مصارف مربوط به همچو حضور را  قرارداد

 متحمل شود. 

در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات باشد، با اطالعیه قبلی که محل و  26.4

اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، 

طرف ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده 

 وی در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

اداره میتواند از اکمال کننده هر آزمایشو یا معاینه را که درقرارداد درج نبوده اما بمنظور  26.5

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

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 

جایب وی تحت این قرارداد را متآثر وال کننده و انجام سایر پیشرفت ساخت، اجراآت اکم

 سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگیرد. 

 نماید. می اکمال کنندهراپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به ادارهارائه 26.6

اداره میتواند اجناس و یا پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در  26.7

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

شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات 

، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و مورد نیاز می باشد

معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار 

 دیگر تکرار می نماید. 

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

فراهم سازی  این ماده  6 نده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بندو یا نمای

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

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

قانون خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع  تدارکات و حکم یکصد و  هشتم 
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فیصد قیمت مجموعی  10قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر میگردد. در صورتیکه م

 فسخ میگردد.   شرایو عمومی قرارداد  35قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 ورانتی -28ماده 
اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناسجدید، غیرمستعمل و از جدید ترین مودلها میباشد و  28.1

رح و مواد را شاملمی باشند، مگراینکه درقرارداد اینکه آنها تمام بهسازی ها درط

 طوردیگری تصریحگردیده باشد. 

، اکمال کننده تضمین شرایو عمومی قرارداد22ماده  1بند  2عالوه برآن با درنظرداشت جز  28.2

مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی 

 از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  

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

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر  18تذکر رفته است و یا به مدت  شرایو خاص قراردادکه در 

مگر اینکه یا بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. ص قراردادشرایو خادر 

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد  28.4

موجود مطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال 

 کننده را فراهم میسازد.  

، شرایو خاص قراردادکننده در مدت مندرجبهمحض دریافت اطالع از نواقص، اکمال  28.5

 اجناس ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

شرایو در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6
دست نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی  خاص قرارداد

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

 حق ثبت اختراع -29ماده 
این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1

و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری 

توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی موجود در معیاد قرارداد و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . یردمی پذبه دالیل ذیل 

نصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاده اجناس درکشوریکه محل آن درآنجا واقع  -1

 میباشد؛ و

 فروش درهرکشوریکه اجناس درآنجا تولید شده اند -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد این 

و یا در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، 

 تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد. 

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

به طی مراحل دعوی و ادعا و اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را اکمال کننده 

را به مصرف خود انجام می یا دعوی بمنظور تسویه ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات 

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

کره را از اقدام خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذا

 جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

و مذاکره را به درخواست اکمال کننده طی مراحل دعوی  اداره کمک های الزم به منظور  29.4

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

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی،  29.5

ارداد حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قر

 توسط اداره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  

 حدود مسوولیت -30ماده 
 به استثنای حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: 30.1

کننده تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی اکمال -1

ندارد، استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را 

مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع 

 جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه ممج -2

قیمت قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف 

ه خسارهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای جبران ترمیم یا تعویض تج

 تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  

تغییردرقوانین و  -31ماده 

 مقررات نافذه
بیست  مدتبه استثنای اینکه درقرارداد طوردیگری ذکر شده باشد، در صورتیکه بعد از  31.1

( روز قبل ازتاریخ تسلیمی آفرقانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا 28وهشت )

نظامنامه که دارایحیثیت قانونی در جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر، ملغی 

طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات تعدیل گردیده باشد، یا

وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، معادل

در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل 

 . قابل اجرا دانسته نمی شود

حاالت  -32ماده 

 Forceغیرمترقبه )

Majeure) 

در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد  در صورت وقوع  تآخیر در اکمال 32.1

 تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

و منشا آن ناشی از غفلت  خارج از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده

جنگ ها یا  و بی پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های قرنطین، تحریم 

 حمل و نقل بوده می تواند. 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با  32.3

ذکر دالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه 

داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غیرمترقبه نباشد را جستجو می 

 ه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. نماید. مگر اینک

دستور تغییر و  -33ماده 

 تعدیالت قرارداد
، در هر زمان با صدور اطالعیه، شرایو عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

 تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید:
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دیزاین، طرح ها یا مشخصات، درصورتیکه اجناس تحت این قرارداد  در ترسیمات، -1

 صرف برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 باید تهیه گردد.کننده خدمات ضمنی که توسط اکمال -4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز  33.2

ای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت برای اجر

قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در 

روز بعد از تاریخ در یافت دستور  28خواست تعدیل توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 

 صورت میگیرد. تغییر توسط اکمال کننده 

قیم خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد،  33.3

موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای 

 سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین  33.4

 معتبر می باشد. 

تعدیل میعاد  -34ماده 

 قرارداد
هرگاه در میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی  34.1

شرایو   13وی در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 
تآخیر و دالیل آن  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل عمومی قرارداد

ت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات صوراطالع می دهد. در

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمو حکم نو

، تاخیر توسط  اکمال شرایو عمومی قرارداد  32به استثنای حاالت غیر مترقبه، مندرج ماده  34.2

جریمه تآخیر در مطابقت با اد، منجر به وضع دکننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند  شرایو عمومی قرارداد26ماده 

 این ماده تعدیل گردیده باشد.   1

ختم و فسخ  -35ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده  -1

 قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید. 

بخش یا تمام اجناس درمدت مندرج یک هرگاه اکمال کننده موفق به تحویلی  (1)

 ، نگردد. شرایو عمومی قرارداد34قرارداد یا در مدت تمدید شده آن طبق ماده

 اکمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد؛ یاهرگاه  (2)

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجرای  (3)

زده شرایو عمومی قرارداد  3قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

 باشد.  

، شرایو 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 صورت فسخ قسمی قرارداد 

 می باشد.
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 فسخ به سبب افالس 35.1

زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر  -1

کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره 

 قابل تادیه نمی باشد.

 فسخ یک جانبه توسط اداره 35.2

ً یا کالً فسخ نماید.  -1 اداره میتواند با ارسال اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را قسما

ید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ اطالعیه با

 قرارداد، باشد.  

مطابق  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره یکی از 

 ل را انتخاب می نماید:موارد ذی

 تحویل و تکمیل هربخش در مطابقت با شرایط وقیم قرارداد؛ و یا (1)

انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس  (2)

وخدمات ضمنی که قسماً تکمیل ومواد وبخش هائیکه قبالً توسط اکمال کننده تهیه 

 شده است.

 واگذاری -36ماده 
واکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذارکرده نمیتوانند،  اداره 36.1

 باشد.قبلی جانب دیگرکسب شده اینکه موافقه مگر

 منع صادرات -37ماده 
در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1

یت وضع شده در استفاده از تجهیزات، دمتوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدو

توانائی اکمال  اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد واجن

اکمال کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش  دات مندرج قرارداد را سلب نمایدکننده در ایفای تعه

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور  براینکه سازد، مشروطمعاف می 

 انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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 شرایو خاص قرارداد  -قسمت هفتم 

استناد احکام ذیل به ، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید. درصورت تناقض شرایط ذیل خاص قرارداد

 می گردد. 

 

ماده  شرایو عمومی 

 قرارداد
 ضمایم مواد شرایو عمومی قراردادو تعدیالت

شرایط  1ماده  1بند  8جز 

 عمومی قرارداد

 {وزارت صحت عامه، استقالل} ریاست شفاخانه نام اداره: 

 1ماده  1بند  13جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 } ریاست شفاخانه استقالل{: محل  پروژه/مقصد نهایی عبارت اند از

شرایط  4ماده  2بند  1جز 

 عمومی قرارداد

معانی اصطالحات شرایط تجارتی بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده 

 میباشد. (Inco terms) المللیشرایط تجارت بین است. 

شرایط  4ماده  2بند  2جز 

 عمومی قرارداد

 میباشد. {2010}(Incotermsویرایش اصطالحات تجارت بین المللی )

شرایط  5ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 { می باشد.  دری }زبان قرارداد:

 

شرایط  8ماده 1بند 

 عمومی قرارداد

 اطالعیه ها، آدرس اداره قرارذیل می باشد:برای ارسال 

 }محمدناصر"سدید" مدیر تدارکات{قابل توجه: 

 سرک عمومی داراالمان{  -سه راهی عالوالدین -}ریاست شفاخانه استقالل آدرس:

 }منزل سوم، مدیریت تهیه و تدارکات{طبقه یا شماره اطاق: 

 { کابل }شهر: 

 {744320282-0093}تلیفون: 

 :}                        {ایمیل آدرس

شرایط  10ماده 2بند 

 عمومی قرارداد

 

 قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان:   -1

در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانستان 

به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را  قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح موضوعباشد، 
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و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز جع می گردد 

 فراهم میگردد.

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق 

 موضوع به محکمه ذیصالح راجع میگردد. 

شرایط  13ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 

 قابل اجرا نیست

شرایط  15ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

نمی }قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل 

 {باشد

 

شرایط  16ماده  1بند 

 عمومی قرارداد
 اجناس( مطابق به  Invoice)در مقابل رسید یک مرتبه پرداخت پول به صورت 

 تحویل داده شده صورت میگیرد.

( روز از تقدیم 30سی )مدت  الی{افغانی}باید به  مروجهپرداخت به اسعار 

اسناد پرداخت به پشتیبانی از تصدیق فرمایش دهنده با بیان این مطلب که 

 خدمات قرارداد شده اجرا شده اند اجناس تحویل داده شده و اینکه سایر

 صورت میگیرد.

شرایط  16ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

قابل اجرا }بپردازد  تکتانهپرداخت بعد ازاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده  میعاد تاخیر
 روز خواهد بود. {نمی باشد

 

شرایط  18ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 .استضرورت تضمین اجراء 

 می باشد.  قرار دادمجموعی مبلغ  فیصد پنج %5مبلغ ت مین اجراء 

 

شرایط  18ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد. {افغانی}درصورت نیاز به تضمین اجرا، تضمین اجراء به واحد پولی

 {ارائه می گردد. بانک گرانتی }تضمین اجراء به شکل 
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شرایط  18ماده  4بند 

 عمومی قرارداد

 یآخرین تحویل روز بعد از تسلیمی و قبولی 28}استرداد تضمین اجراء در زمان ذیل 
 .دصورت میگیر{اجناس مطابق شرایو قرارداد از طرف اداره به قراردادی مسترد میگردد

شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

می قابل تطبیق نیست{ }اسناد درداخل و بیرون بسته ها: ه بسته بندی، عالمه گذاری وارائ

 باشد. 

شرایط  24ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 انتقال اجناس، پوشش بیمه باید طوری ه در شرایو تجارت بین المللی مسوولیت

)Incoterms( بش ل  مشخص شده استDDP.می باشد 

شرایط  25ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

( مشخص شده Incotermsمسوولیت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بین المللی )
 است ، می باشد.

شرایط  26ماده  1بند 

 قرارداد عمومی

 :و معاینه  آزمایش

 تفتیش بصری اجناس 

 تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس 

  تفتیش و بررسی اینکه موبل و فرنیچر و پرده مطابق

 مشخصات تخنیکی باشد.

  از با کیفیت بودن مواد کار شده آن حصول اطمینان 

 و  موبل و فرنیچر و پرده بعد از تایید مسوولین شفاخانه

 اخذ میگردد. نماینده پروژه

  وغیره موارد که حصول اطمینان از کیفیت مواد بکند اجرا

 میشود.

شرایط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 { صورت میگیرد.استقالل}ریاست شفاخانه و معاینه در آزمایش

شرایط  27ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 

درفی هفته می از مجموع قیمت قرارداد {صفر اعشاریه پنچ فیصد %0.5}جریمه تآخیر 

 باشد. 

 

 می باشد.  قیمت مجموعی قرار داد فیصد{ %10} ده فیصد حد اکثرمبلغ جریمه تآخیر 

 

شرایط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

می }اسم و محل درج گردد{به منظور استفاده در امور مربوط به ورانتی، مقصد نهایی 

 باشد.

شرایط  28ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد. ت اطالعیه فپس از دریاروز  { روز 10جریان در }  مدت زمان ترمیم یا تعویض 
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 فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11فورمه اجناس/

 موافقتنامه قرارداد   12فورمه اجناس/

 فورم تضمین اجراء   13فورمه اجناس/

 فورم تضمینپیش پرداخت   14فورمه اجناس/
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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:   

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

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{آدرس:  

ت صادر و بموجب این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکا

}نام پروژه یا رکشمابرای تدابه ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{}تاریخ را آن اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ 
ت با طوریکه درمطابق }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{،به قیمت قطعی مجموعی مبلغقرارداد را بنویسید{، 

.است دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسطاین اداره قبول گردیده  

وق الذکر قانون و ( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد ف10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

وریکه در ططرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را 

ست و نهم قانون ، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیشرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده

 تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

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

ماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{}ششمارۀ تشخیصیه تدارکات:  

}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:   

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

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

 منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.
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قرارداد  موافقتنامه  

 12اجناس/ فورمه

 

 {داوطلب برنده این فورمه را درمطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نماید}

 {  میانروز، ماه و سال درج گردد}این موافقتنامه قرارداد به تاریخ

 و شود{جمهوری اسالمی افغانستان که منبعد بنام اداره یاد می نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد} (1)

{ که دفتر مرکزی نام کشور اکمال کننده درج گردد}کت ثبت شده تحت قوانین { که شرنام اکمال کننده درج گردد} (2)

 منبعد بنام "اکمال کننده" یاد میشود، عقد گردیده است. {آدرس اکمال کننده درج گرددآن }

آفر داوطلب برنده {و خدمات ضمنیدرج گردداجناس  جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

که منبعد  {قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه درقرارداد درج گردد}را برای تدارک اجناس فوق به مبلغ 

 بنام "قیمت قرارداد" یاد میشود، قبول نموده است. 

 این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مینماید:

کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمایند که درشرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته شده دراین موافقتنامه،  -1

 است.

اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط  -2

 میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

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

 آفراکمال کننده و جدول های اصلی قیمت  (5)

 اطالعیه اعطاء توسط اداره (6)

 }هرگونه اسناد دیگر عالوه گردد{ (7)

زگاری میان اسناد قرارداد، این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سا -3

 ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4

 نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه نماید که قیمت قرارداد و یا سایر  میاداره تعهد  -5

 خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

ن بوده و سر از تاریخ فوق بدینوسیله جانبین تصدیقمینمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستا

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

 به نماینده گی از اداره:

 {اسم درج گردد}اسم: 

 { امضای مقام ذیصالح}امضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 
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 گی از اکمال کننده:ازطرف و به نماینده 

 }اسم درج گردد{اسم: 

 عنوان وظیفه امضا کننده: }عنوان وظیفه امضا کننده درج گردد{

 }امضای مقام ذیصالح{امضاء: 

 }شهرت شاهد درج گردد{درحضورداشت 
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 اجراء ت مین

 13اجناس/ فورمه

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

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

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و عنوان داوطلبی : 

 {اسم بانک درج گردد}اسم بانک: 

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 تضمین اجرا درج گردد{ شماره} شمارۀ ت مین اجراء:

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

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

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

بمجرد دریافت را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ به درخواست اکمال کننده،

خطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا کتبی شما که نشان دهنده تتقاضای 

 ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 ود. از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده ش

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

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

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}

 


