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 مقدمه

مورد استفاده نهاد هاي چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و اوطلبی داسناد مشابه معیاري  طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معیاري این 
در روش هاي تدارکات داوطلبی باز، مقید، تمویل می گردند  1در تدارك اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامهتوسط ادارات تدارکاتی 
 . قرار می گیرداستفاده  موردو تدارکات از منبع واحد 

 
این شرطنامه به  مفادو تدارکات این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل 

 قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

دره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه صا PPU/C016/1386شماره با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاري تدارك اجناس منضمه متحدالمال 
 ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 

 
تمویل می گردند از اسناد  ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده 2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروي از حکم جزء 

 معیاري داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 
 
 مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:این شرطنامه از  قلن
 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوري
 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 
 قصر مرمرین، کابل، افغانستان

 
www.npa.gov.af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

مصارف عامه تصریح گردیده که شامل  عبارت از پول یا سایر دارائی هاي مالی و عایدات اداره است که در مادة هشتم قانون ادارة امور مالی و وجوه عامه1 
طی مراحل بودجوي و همچنان سایر وجوه بودجوي به شمول هزینه هاي کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با 

 اداره گذاشته می شود، می باشد.
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 دستورالعمل براي داوطلبان  :قسمت اول

تعالف.    مومیا
ت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس به منظور تدارك شرطنامه رااین  دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده  سم دول  5ق هاج دی زمن . صادر مینماید نیا

ح دراین داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش  نمبرتشخیصیه ،نام ت  هصف علوما م
ی   . درج می باشدداوطلب

 : شرطنامه این در
 یاسناد دریافتهمراه با مانند فکس، ایمیل و تلکس انجام ارتباطات طور تحریري به معنی  "کتبی"اصطالح  -1

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت
 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

 راتعهد شده از وجوه مالی  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی براي تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه -2ماده 
ه عبارت از هر وجو .گیردبه کار می  صادر گردیده است منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبراي تادیات 
از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت هاي و تصدي هاي دولتی، کمک ها و  اختصاص داده شده براي ادارات نوع منابع پولی

 د می باشد. قرضه هاي که در اختیار دولت قرار گرفته ان
 را داوطلبی و اجراي قرارداداصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادي و قراردادي فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: مایند. روي این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن
صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت ،درخواستاز : عبارت فساد -1

 . را تحت تاثیر قرار دهد) (کارمندان تدارکات صورت غیرمناسب کارکردهاي جانب دیگر
ارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و : تقلب -2

 منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجراي مکلفیت ها صورت گیرد.  مدیریت قرارداد جهت حصول
بدست آوردن دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور : عبارت از سازش میان تبانی -3

 سائرین طرح گردیده باشد. اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن امق
تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور عبارت از : اجبار -4

 ان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.تحت تاثیر قراردادن اعمال آن
و یا  تدارکاتتخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه عبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5

 می باشد. امور نظارتی مربوط
، اجبار یا تبانیفساد، تقلب، مرتکب  مستقیماً یا ازطریق نمایندهکه اي را برنده داوطلب ي قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2

 نماید. می در مراحل داوطلبی گردیده است لغو  وانعماخالل و ایجاد 
، موضوع را در اسرع ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، تقلب اداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

  ارجاع می نماید. وقت به مراجع ذیربط 
) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراك در 1فقره (در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادي را داوطلب اداره  3.4

 . نمایدمراحل تدارکات محروم می 
یادداشت ها و سایراسناد مربوط به ، حساباتادي و قراردادي فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی داوطلب، قرارد 3.5

 فراهم نماید.  موظف از جانب اداره مفتشین توسط  را اجراي قرارداد و تسلیمی آفر
واجد  داوطلب -4ماده 
 شرایط

 

داوطلبی هحصف مندرجمحدودیت هاي  رعایتبا  هرکشوري را تابعیتمیتوانند شرکاي وي داوطلب و  4.1 ت  علوما  م
بوده و یا مطابق یک کشور در ثبت  ساکن، تبعه و یا ،در صورت که داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعید. نداشته باش

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد. قوانین همان کشور فعالیت نماید
طرح،  هجهت انجام خدمات مشورتی براي تهی ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2

 یا  بیشتر از و ارتباط داشتهیا درگذشته  گماشته شده درحال حاضر کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادمشخصات، وسایر 
مجاز  این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهاي بدیل طبق ماده باشد ( ارائه نمودهتدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع،  وقوعدر صورت تضاد منافع واقع می گردد.  )باشد

و تحت   بان محروم شدهعقد نماید. لست داوطلمحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3
 قابل دریافت می باشد. ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه 
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 .تضاد منافع نداشته باشند که می باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط  4.4

، در غیر آن طبق قابل قبول اداره باشد ارایه نماید. به شکل کهمکلف است شواهد و مدارك تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 4.5
 تدارکات اجراات صورت می گیرد. طرزالعمل ) حکم چهل و پنجم 3هدایت فقره (

  و خدمات اجناس  -5ماده 
 واجد شرایط ضمنی 

حه می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1 صف
ت داوطلبی علوما  باشد.  م

تاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  5.2
  به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.  همربوط

 پروسس شده و یا در نتیجه ساخت، پروسس و یاو  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطالح من 5.3
 باشد.  اولیه آن تغییر نمودهماهیت سایر مراحل صنعتی   طی

تب.    شرطنامه محتویا

هاي  بخش -6ماده 
 شرطنامه

هاي ذیل می باشد. تمام ضمایم صادره طبق  قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 1هاي  بخشاین شرطنامه حاوي  6.1
 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8ماده 

 طرزالعمل هاي داوطلبی :1بخش
 دستورالعمل براي داوطلبان  :1قسمت 
 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 
 ارزیابی و اهلیت هايمعیار  :3قسمت 
 فورمه هاي داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 
 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :3بخش 
 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 
 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 
 هاي قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

ت داوطلبیطوري که در  ويده تقیماً از اداره و یا نماینمس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3 علوما حه م ذکر  صف
  شرطنامه و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشد شده،

عدم ارائه معلومات یا  بررسی نماید. داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4
  شده میتواند. رد آفر منتج به شرطنامه مندرجخواست شده اسناد در

ت بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1 توضیح شرطنامه -7ماده  علوما صفحه م
قبل از ) روز در داوطلبی مقید 4در داوطلبی باز و () روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ( داوطلبی

وطلب ارسال می ) روز توضیح کتبی را به دا3میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت (ختم 
 نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد. 

 هماد 2و بند  تدارکات طرزالعمل کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2
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 اجراآت می نماید.  دستورالعملاین  24

قبل  هد، از داوطلب براي اشتراك در جلسمیتوان دارها پیرامون مندرجات شرطنامه، االتوجواب به س توضیح و به منظور 7.3
ت  هصفح در مندرجوقت  محل، تاریخ و ازداوطلبی در علوما  دعوت نماید.  داوطلبیم

جلسه اري ) روز قبل از تاریخ برگز3(داشته باشد، آنرا بصورت تحریري حد اقل  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4
  قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. 

حد تهیه شده بعد از جلسه درمدت  باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5
  میگردد. ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه) روز به تمام 5(اکثر 

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

 تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.) روز قبل از 3حد اقل الی (، میتواند اداره 8.1 تعدیل شرطنامه ها -8ماده 

 ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال میگردد. صادر ایم ضم 8.2

جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را  داوطلبان براي وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3
 تمدید نماید. دستورالعملاین  24 هماد 2 بند در مطابقت با 

 تهیه آفرها  .ج

 گونههیچ  یاداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل تدارکاتتمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1 رف داوطلبیامص -9ماده 
 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس

ت داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1 بان آفرز - 10ماده  علوما اسناد د. درمشخص گردیده ترتیب میگ صفحه م
لزوم ترجمه در صورت اداره می تواند  ،سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان هاي دیگر ارایه میگرددحمایوي و 

   می گردد. استناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیح جهتتصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. 

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 11.1 اسناد شامل آفر -11ماده 
این  15و  14، 12 مواددرمطابقت با  قیمت هاي و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛
 ؛ این دستور العمل 21درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2
 ؛دستورالعملاین  22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3
  ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4
 ؛دستورالعملاین  17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارك  -5
 دستورالعمل؛این   30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارك اسناد و -6
 ؛  قبولی آفر صورتیدراین دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجراي قرارداد  اهلیتتثبیت مدارك  اسناد و  -7
ح سایر اسناد مطالبه شده در -8 ی هصف ت داوطلب علوما  .م

تسلیمی  هفورم - 12ماده 
 قیمت هاي   آفر و جدول

ت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1 داوطلبی ( 4سم بدون کدام تغییر خانه پري گردیده و  توسط   )فورمه هاي 
 ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وي رد میگردد.  شخص ب

آن را به صورت مناسب طبق اصل آن با استفاده از  ضمنی قیمت براي اجناس و خدمات هاي جدولباید داوطلب  12.2
ت  موجود درفورمه هاي  سم ی( 4ق (رئیس،  مهر و امضا شخص با صالحیت از دو بعترتیب  )فورمه هاي داوطلب
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 نماید. تسلیممعاون یا نماینده با صالحیت) 

حهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهاي بدیل  13.1 آفرهاي بدیل -13ماده  ی صف ت داوطلب علوما از قبولی آن تذکر رفته  م
 باشد. 

قیم آفر و  -14ه ماد
 تخفیفات 

قیمت باید درمطابقت با شرایط ذیل هاي تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 14.1
 د. باش

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  هاي در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها براي  14.2

 .  می باشد،  قیمت مجموعی آفر تخفیفات پیشکش شده بعد از اجراي قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3

و  خویش) 3(فورم شماره آفر  و روش اجراي آنرا در فورم تسلیمی شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 14.4
 در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود. نماید.  پیشنهاد جدول قیمت

 جدید شرایط بین المللی ویرایش سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5
ت داوطلبی هصفحطوریکه در پاریس،  اطاق بین المللی تجارت همنتشر )Incotermsتجارت ( علوما تذکر رفته  م

 است، می باشد. 

ت  صفحهاینکه در نمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجراي قرارداد، قابل قیمت هاي ارایه شده توسط داوطلب  14.6 علوما م
 دستورالعملاین  30ماده طوري دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده و مطابق  داوطلبی

اشد، آفر ارایه شده با میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قیم در جریان اجراي قرارداد مجاز ب رد
 رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته می شود.  قیمت ثابت

تمام در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت ها براي  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7
فقره  2 جزدر صورت عدم ارائه قیمت براي تمام اقالم شامل هر بخش اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدبخش ها و 

صورتیکه آفر هاي تمام بخش ها  داوطلب  می تواند درمیباشد.  قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ) 1(
  را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط براي عقد ،  گشائی شوند در عین زمان باز

حهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 15.1 اسعار آفر -15ماده  ی صف داوطلب ت  علوما طوري دیگر  م
 تذکر رفته باشد. 

 تثبیتاسناد  -16ماده 
 اهلیت داوطلب

ت  مندرجتسلیمی آفر  هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1 سم  ق
واجد شرایط پنداشته  نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صورت ناقصرا خانه پري  )داوطلبیه هاي فورم ( 4

 نمیشود. 

 اسناد ثبوت -17ماده 
واجد شرایط بودن 

خدمات  اجناس و
 ضمنی

جدول  که شاملور منشآ تولید اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1
ت  شاملهاي قیمت  سم  د.نمایخانه پري  دستورالعمل این  5ماده درمطابقت با را می باشد،  )فورمه هاي داوطلبی( 4ق

تثبیت  اسناد – 18ماده 
تطابق اجناس و خدمات 

 ضمنی آن

، داوطلب و معیارهاي مربوط آن شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1
ت  مندرجمعیارات  با مشخصات تخنیکی واجناس  تطابق مدارك مستند را مبنی بر خویش آفر ضمباید  سم  5ق

دول( دي ها ج زمن  ه نمایند.یارا )نیا

نقشه جات و اعداد و ارقام بوده و ، نوشته جات میتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ك مدار 18.2
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جوابگو بودن  و مشخصات تخمینی آن و نشان دهندهشامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 
آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند  دمات ضمنیو خاجناس 

 توضیح انحرافات و استثنآت از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید. 

ی مناسب کارآیو سایر ملزومات براي منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3
ح وم اجناس درجریان مدت مشخص درو مدا ی هصف ت داوطلب علوما  تهیه نماید. را م

که در جدول  ها توسط اداره كکتال وعالیم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برايهاي تعیین شده  معیار 18.4
بمنظور شرح نیازمندي بوده و ارایه سایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی  صرف نیازمندیها درج گردیده،

را در صورتی که معیارهاي کیفی، عالیم تجارتی و شماره هاي کتالگ  اجناس مطابق با سایر داوطلب می تواندسازد. 
 نماید.   ارایهاشد را ب امندرج جدول نیازمندیه بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره منديجوابگوي نیاز

 اسناد ثبوت -19ماده 
 اهلیت داوطلب

براي اداره با در نظر داشت حاالت ذیل قابل قبول  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجراي قرارداد درصورت تثبیت  مدارك  19.1
 می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب اجازه نامه  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1
ت تولید کننده را در فورم شامل  سم اجازه تولید کننده به داوطلب جهت  که نشان دهنده فورمه هاي داوطلبی )( 4ق

 ارایه نماید؛  را دمی افغانستان باشجمهوري اسالعرضه اجناس مربوط در 

ت داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2 علوما در جمهوري اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی نداشته و  داوطلب که ،م
انجام مکلفیت  به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و توانمند و مجهز را   با وي صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد 

   نماید؛ به اداره معرفی، طوري که در شرایط قرارداد تذکر رفته هاي عرضه پرزه جات

ت   اهلیت مندرج شرایط از هریکباید داوطلب  -3 سم عیار( 3ق تهاي م  بر آورده نماید.  را )ارزیابی و اهلی

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترك مکلف به رعایت موارد زیر ) JVشرکت مشترك (در صورت که داوطلب  19.2
 می باشد: 

 مشترك باشد؛ رکايشیک از براي هر اهلیت آفر شامل معلومات  -1

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

 تمامی شرکا بصورت مشترك مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛ -3

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی  -4
 شد؛از سایر شرکا می با

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

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

) 40) فیصد و شریک اصلی حد اقل (25، هر شریک باید حد اقل (داوطلبانبراي مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3
و مجموع ارقام   ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترك باهم جمع می گرددفیصد معیار هاي اهلیت را تکمیل نماید. 

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترك  ) فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.100اهلیت شرکا حد اقل (
 .وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شودمی گردد. تجربه و منابع قراردادي فرعی در تکمیل معیار ها ت

میعاد اعتبار  -20اده م
 آفرها

ح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1 ی هصف داوطلب ت  علوما نمی تواند در داوطلبی هاي ملی ید. این مدت درج می نما م
بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر هاي با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه،  ) روز90از ( کمتر

 روز بوده نمی تواند.  120از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر در داوطلبی بیغیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 
کتبی مطالبه نماید. در صورت تمدید میعاد  طور از داوطلب آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2
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تضمین آفر نیز براي مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش میعاد اعتبار اعتبار آفر، 
 گردد.  می مسترد وي ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید  در صورت رد درخواست .تغییرات وارد نماید

آفر بدون تضمین آفر یا اظهار  تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1 آفر تضمین -21ماده 
   نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 

ت داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2 علوما مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل  م
 تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

 هر گاه نهاد صادر کننده هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2
نهاد مالی مشابه در داخل جمهوري اسالمی موقعیت داشته باشد، باید خارج از جمهوري اسالمی افغانستان آفر تضمین 

 نماید.  تضمین آفر را  ضمانت افغانستان اجراي 

ت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم هاي  -3 سم و یا  )فورمه هاي داوطلبی( 4ق
 ، ترتیب گردد. منظور گردیده باشدفورمه هاي دیگري که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره 

 باشد.  پرداختبا درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل ،  این دستورالعمل 21 هماد 5بند  هدایت در صورت تطبیق -4

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

ز میعاد اعتبار آفر و یا ر ایشتب) روز 28( حد اقل ،لدستورالعماین  20 هماد 2بند مطابقت با اعتبار تضمین آفر در میعاد -6
 .میعاد تمدید شده آن باشد

این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام  21) ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ( 21.3
 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشآفر هاي که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر 

 .مسترد میگردد  به آنان دستورالعملاین   44 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4

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

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

 جدول قیمت هاي ارایه شده در آفر؛در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -2

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

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

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

بنام داوطلب مشترك باشد.  فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)( مشترك شرکت داوطلبکه در صورت  21.6
داوطلب  موافقت نامه ایجاد درصورت که داوطلب مشترك قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام تمامی شرکاي شامل

ت شاملمشترك  سم   ترتیب گردد.   )داوطلبی ه هايفورم( 4 ق

ت داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7 علوما   آفرالزم نباشد، و تضمین م

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

را درمطابقت با  اجراء تضمینامضاي قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل این 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2
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 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین  44 هماد

ت داوطلبی هصفحمدت مندرج را براي  متذکره میتواند داوطلب حکومت         علوما براي عقد قرارداد با غیر واجد شرایط ، م
ت داوطلبی هصفح درمشروط بر اینکه  نماید.اعالم همان اداره  علوما  تذکر رفته باشد.   آن از  م

کلمۀ ترتیب و با عالمه این دستورالعمل  11 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1 امضاء آفر  -22ماده 
 هصفحبه تعداد مندرج  شده و گذاريعالمه  "کاپی"کلمۀ نماید. بر عالوه کاپی هاي آفر با عالمه گذاري  "اصل"

ت داوطلبی علوما  . درصورت موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بودتسلیم گردد.  م

 

  نماینده قانونی داوطلب امضاء گردد. باید تایپ گردد و یا با رنگ پاك ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی هاي  22.2

را امضا نموده  توسط شخصیکه آفر  نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد کههرگونه وسط  22.3
 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب ن

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

و  تسلیمی، مهر -23ماده 
 آفر  مت گذاريعال

 صفحهدر آن  آفر ها در صورت تذکر یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصاًداوطلب می تواند آفر خویش را  23.1
ت داوطلبی علوما  ، امکان پذیر می باشد. م

آفرهاي بدیل،  به شمولآن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهاي خود را داوطلب -1
و باالي آنها  سربسته گذاشته هده شده باشد، در پاکت هاي جداگاندادستورالعمل اجازه این  13 هدرصورتیکه طبق ماد

متباقی  در داخل یک پاکت گذاشته شوند. هاي آفرحاوي اصل و کاپی پاکت ها بنویسند.  "کاپی"و  "اصل" کلمۀ
 ه صورت میگیرد. ماداین   3و  2 هاي بند اجراآت در روشنی 

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

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

 هصفح و هر نوع توضیحات اضافی مندرج  1ماده  1نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوي -3
  باشد.  معلومات داوطلبی

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

بازگشایی قبل از وقت آن  مفقود شدن محتویات و ول تعویض/ئعدم مهر و عالمت گذاري الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3
  نخواهد بود. 

تسلیمی  میعاد  –24ماده 
 هاآفر

ت داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 24.1 علوما  تسلیم گردند. م

 یتمامصورت   تمدید نماید. در اینمیعاد تسلیمی آفر ها را ،  8 لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2
  . ادامه می یابدمیعاد تسلیمی تمدید شده در طول مکلفیت هاي  اداره و داوطلب حقوق و 

آفر هاي  –25ماده 
 رسیده وقت نا

 د. نمیگرد مسترد دون باز شدنبر هاي ناوقت رسیده آف 25.1
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، انصراف -26ماده 
تعویض و تعدیل 

  هاآفر

با صالحیت داوطلب  سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  26.1
امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. 

 باید: بوده و این اطالعیه تعدیل شدهآفر هاي تعویض، انصراف یا اطالعیه کتبی توام با 
ارسال گردیده، بر عالوه پاکت هاي مربوط نیز با کلمات این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -1

  نشانی شده باشد. "تعدیل"یا  "تعویض"، "انصراف"
 توسط اداره دریافت شده باشد.   ها قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر -2

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

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر  طوري  در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3
 تواند.  صورت گرفته نمیآفر اعتبار تمدید شده که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

ت داوطلب در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخاداره آفر هاي دریافت ش 27.1 آفر گشایی – 27ماده  علوما تذکر رفته، باز می  یم
ت داوطلبی  صفحهدر  مربوط ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . نماید علوما درج م
 گردد.

 
نشانی شده و قبل از ختم  "انصراف" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهگشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2

اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید. هر  را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهمیعاد تسلیمی آفر ها 
گردد. انصراف از آفر ها باشد، باز میئه شده ناراصالحیت نامه توام با  "انصراف"گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

است. صالحیت نامه در موجودیت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز  صرف در صورت
باز خواهد شد.  هر گاه آفر  نشانی شده "تعویض"اي که با کلمۀ جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر ه

صالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی  توام با "تعویض"انی شده با کلمۀ پاکت آفر نش
موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر 

ز و محتویات آن به تفصیل خوانده می شود. نشانی شده، با "تعدیل"گشایی قرائت میگردد. بعداً آفر هاي که با کلمۀ 
تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. 

 صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. آفر هاي 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 هاي بدیل، موجودیت تضمین آفر یا  27.3
اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. آفر هاي بدیل و تخفیفات صرف در صورت 

در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند  اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بکه در 
 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1

و بمنظور  هیئت آفر گشایی، فورم هاي معیاري آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پري، امضاء 27.4
 با دقت چسپ شفاف (اسکاشتیپ) می نماید. ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئمص

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

عطاء اهلیت داوطلبان و پیشنهاد ا بعدي ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1 محرمیت -28ماده 
 افشاء گردد.  نبایدالی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،  قرارداد

تخنیکی و ارزیابی ، ارزیابی مالی و مقایسه، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2
 میگردد.وي  منجر به رد آفر بعدي اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطاي قرار دادارزیابی 

مورد  را درهر ادارهعقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضاي تماس با  آفر گشایی الی زمان ، از28 هماد 2علی الرغم بند  28.3
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 داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.  مراحل مربوط به 

 تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازي می نماید:اداره ارزیابی ابتدایی را جهت   29.1 ارزیابی ابتدایی  - 29ماده 

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

ت داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و براي مدت مندرج  -2 علوما  قابل اعتبار است؛ صفحه م

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

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

 آفر براي حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدي شرطنامه منطبق می باشد.

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

مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج در توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1 توضیح آفر ها –30ماده 
، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوي را صورت گرفته و نمیتواند در محتوا خواست،

 ون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. هر نوع توضیح ارایه شده بدقبول نماید. 

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

شرطنامه باشد.  با معیارات، شرایط و مشخصات مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2
 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شواستثناء و از قلم اانحراف، 

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

 بر خالف شرطنامه  اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت هاي داو طلب تحت این قرار داد را با ناسازگاري -2
 ؛نمایدمحدود 

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

یا قلم افتاگی جوابگو  و بعداً با اصالح انحرافات، استثناترد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3
 نمیگردد. 

عدم انطباق،  – 32 ماده
 و از قلم افتادگی اشتباهات،

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

به منظور معلومات ضروري یا سندي را  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2
غیر عمده مطالبه نماید. تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت  تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی

 در صورت عدم ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند.  آفر بوده نمی تواند.

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

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی فی واحد با قیمت مجموعیدر صورت عدم توافق قیمت  -1
بیجا تحریر  اعشاري درقیمت فی واحد المهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر تصحیح میگردد.

 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد
یا حاصل  موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل جمع درصورت -2

 تفریق باید اصالح گردد؛
اینکه مبلغ  اعتبار خواهد بود، مگر و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3
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داشت مندرجات اجزاي  درنظر با حسابی باشد، که درینصورت مبلغ به ارقام شده به حروف مربوط به اشتباه ذکر
 اعتبار خواهد بود. ) فوق مدار2) و (1(

وي غیر قابل استرداد دانسته  و تضمین آفروي رد  قبول نکند، آفر محاسبوي آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4
 اجرا می گردد.  21ماده 1بند  ) 2( جزءمطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر شده

ارزیابی  –34ماده 
 تخنیکی

 

تمام معیارات و شرایط مشخص در شرایط عمومی و آن با تثناي بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  34.1
 خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید. 

ت  مندرج شرایطتمام با  اتانحراف  یا یریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان دستورالعملاین  18 هماد مطابق اداره  34.2 سم  5ق
هاجدول  ( دی  می نماید. بررسی جنبه هاي تخنیکی آفر را  ،شرطنامه )نیازمن

تبدیل به  - 35ماده 
 اسعارواحد

را به واحد پولی مشخص  باید تمام قیمت هاي ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1
ت داوطلبی هصفحدر  علوما ت داوطلبی صفحهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  به م علوما  ، تبدیل می نماید. م

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

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

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

حطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی براي اقالم انجام  -1 ی هدرصف داوطلب ت  علوما که  تذکر رفته و قیمت آفر م
 ارایه گردیده؛  14 هرمطابقت با مادد

 ؛31 هماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2
 ؛14مادة  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3
ح مندرجناشی از تطبیق معیار هاي ارزیابی،  قیمت تعدیل -4 ت داوطلبی هصف علوما  م
 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

بر اجناسیکه در جمهوري اسالمی افغانستان توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1
 صورت اعطاء قرارداد؛ تولید شده باشد در

بر اجناسیکه در خارج از جمهوري اسالمی افغانستان هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2
   اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد تولید شده 

 در صورت تذکر در آفر.براي تعدیل قیمت درجریان اجراي قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

معیار هاي شرایط و  ،  فکتور هاي مربوط به مشخصات، کارایی،14 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4
عوامل در نظر گرفته اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. براي تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات  تدارك
 باشد.  36 ماده 3فکتور ها، روش ها و معیارات باید مطابق بند باید به مبلغ پولی بیان گردد. شده 

حهدر صورت تذکر در  37.5 ی صف داوطلب ت  علوما خویش را ارایه  قیمت ، داوطلبان می توانند براي یک یا چند بخشم
 تشخیص براينموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را براي بیشتر از یک داوطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی 

ت در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر سم ت( 3ق ی و اهلی اب رزی ا ت  را عیا   مشخص می گردد. تذکر رفته  )م

انجام مذاکره در روش اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید.  37.6
 تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 
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 تذکر نرفتهکه از آن در شرطنامه را لیت هاي گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7
 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد. 

اداره  آفر داراي نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه جهت  38.1 مقایسۀ آفرها - 38ماده 
 تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

 تشخیص جوابگو مفصل ارزیابی لزوم صورت در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین داراي آفر صورتیکه در 38.2
 نازلترین داراي آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء آمر به را خویش گزارش ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد،
 یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق يدارا يبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده یابیارز قیمت

  دهد. یقرار م مفصل ارزیابی لزوم صورت در و

ارزیابی بعدي  -39ماده 
 برنده داوطلب

برنده، ارزیابی  داوطلببمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجراي رضایت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.1
 بعدي را راه اندازي نماید.  

 

  صورت میگیرد.  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدي به اساس مدارك مستند ارایه شده  39.2

جوابگو جه ارزیابی، منتج به غیر یعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدي، پیش شرطمثبت ب 39.3
 انجام می دهد.   نازلترین قیمتآفر بعدي داراي  و اداره ارزیابی بعدي مشابه را باگردیده  آفر شدن

 

براي  ادارهحق  -40ماده 
قبولی یا رد یک یا تمام 

 آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات تخنیکی، شرایط  40.1
داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی براي تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارك (اسناد) سازش میان 

 طلبان فسخ نماید.داوع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین مناف

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

اجراي رضایت بخش ارایه نموده و توانایی  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1 اعطاء شرایط  – 41ماده 
  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  قرارداد را

حق تعدیل  –42ماده 
در زمان اعطاي مقدار 
 قرارداد 

ت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطاي قرارداد اداره می تواند 42.1 سم ها( 5ق دی  )جدول نیازمن
ت صفحهاز فیصدي مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده علوما  تجاوز ننموده و داوطلبی م

 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد.  هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیاردر برگیرنده 

اعطاي  – 43ماده 
 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطاي قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در  43.1
نماید، در صورتیکه قرارداد در میحیطه صالحیت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 

آفر به داوطلب برنده ارسال  یز منظوري این کمیسیون، نامه قبولحیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد ا
  می شود.

قت نامه قبولی آفر، تضمین اجراي قرارداد را در مطاب) روز بعد ازدریافت 10مدت (خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1 تضمین اجراء -44ماده
ت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  با شرایط عمومی قرارداد، سم د ه هايفورم( 8ق ردا را  می باشد، ارایه نماید. )ق

ارسال تضمین اجراي فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین آفر و یا  عدم 44.2
ا نازلترین قیمت ب بعدي که آفر جوابگو داوطلبمی گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به  آفراجراي اظهار نامه تضین 
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  را ارایه داشته، و توانمندي اجراي رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید. 

میعاد اعتبار  در طی اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوري آمر اعطاء  45.1 امضاي قرارداد -45ماده 
امضا  بعد از دریافت ) روز10ت (داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مد ارسال می نماید. به داوطلب برندهآفر 

 به اداره تسلیم نماید. نموده و 

به  اطالع -46ماده 
 داوطلبان غیر برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.1
 نماید.می را مسترد آنان موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات، مشخصات اداره و  46.2
در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که  تدارکات ، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانونقراردادي

 اداره تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر می کند.

حق شکایت –47 ماده
  داوطلب

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در  47.1
سی اداريصورت لزوم درخواست تجدید نظر را به  رر  ارسال نماید. کمیته ب

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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ت  سم م:ق ح  دو داوطلبی هصف ت  علوما  م

حتکمیل براي ها  رهنموددر صورت نیاز  ی هصف ت داوطلب علوما ن در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط  م داوطلبا راي  عمل ب ستورال  بشکل ایتالیک د
 ترتیب گردیده است. 

 یات عمومالف.  

دستورالعمل براي  1ه ماد
 داوطلبان

 می باشد.  }وزارت صحت عامه {اداره 

 :شماره این داوطلبی نام و

 Oxygen plant, Suction & Medical)و راه اندازي سیستم مرکزي  تجهیزاتتهیه و تدارك  نام:
Air)   شفاخانه صحت طفل اندراگاندي -وارد جراحی قلبی اطفالبراي 

  }NCB/G9/RMCM/9 MOPH/-20 {شماره داوطلبی 

 عبارتند از: این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

د ش ش میبا  } { یک بخ

دستورالعمل براي  4.1 هماد
 داوطلبان

 داوطلبان از کشورهاي ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 .درج گردد}"قابل تطبیق نیست       {

دستورالعمل براي  4.3 هماد
 داوطلبان

 می باشد:لست شرکت هاي محروم شده از اشتراك در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت 

www.npa.gov.af 

دستورالعمل براي   5.1مادة 
 داوطلبان

 ازکشورهاي ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 }قابل تطبیق نیست  {

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل براي  6.3مادة 
 داوطلبان

  دریافت می باشد:شرطنامه از مراجع ذیل قابل 

  }وزارت صحت عامه  –ریاست تهیه و تدارکات  {

 }  { مدیریت پذیریش

 { سایت اداره تدارکات ملی } 

دستورالعمل براي  7.1مادة  
 داوطلبان

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

 } وزارت صحت عامه {

 }ریاست تهیه و تدارکات {

 } آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی{

 } رشیبخش پذ{ مدیریت عمومی تدارکات اجناس 

 } 0706213511و  192 20 76 079{

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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دستورالعمل براي  7.3مادة 
 داوطلبان

 :جلسه قبل از داوطلبی 

 ) الزم نیست  (                       

 نشانی ذیل دایر میگردد:جلسه قبل از داوطلبی در 

 آفرها هتهیج.  

دستورالعمل براي  10.1 ماده
 داوطلبان

 ارایه گردد.  }دري {آفر به زبان

دستورالعمل براي  11.1ه ماد
 داوطلبان

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

، تعهد نامه مبنی سناد ثبوت اهلیتآخرین دوره ، اکاپی جوازفعالیت با اعتبار، کاپی سند تصفیه مالیات 
براینکه داوطلب ازپرداخت دیون عاجزنبوده ودرحالت ورشکستگی وانحالل قرارندارد، تعهد نامه مبنی 
برنداشتن تضاد منافع وتعهد نامه مبنی برعدم محکومیت باالثرتخلف درتجارت درخالل دوسال قبل 

 داوطلبی  ازاشتراك در

شرطنامه باید توسط داوطلبان مهرگردد وفورمهاي داده شده درشرطنامه غرض معلومات تمام اوراق 
داوطلب باید بصورت درست ومکمل خانه پري مهرشود وتعهد نامه داده شده باید توسط رئیس ، 

 معاون ویا نماینده باصالحیت مهروامضا گردد.

وطلب را پس ازمهروامضا داوطلب داوطلبان فورم تسلیمی آفر،جدول قیمت وفورم معلومات اهلیت دا
 بمنظورمصئونیت با دقت چسپ شفاف (اسکاشتیپ) نماید.

 کمپیوتري خانه پري نماید را باید بصورتداوطلب فورم هاي خواسته شده را با جدول قیمت ها 

دستورالعمل براي  13.1 ماده
 داوطلبان

 ارائه آفر هاي بدیل مجاز نمی باشد. 

دستورالعمل براي  14.5 هماد
 داوطلبان

 می باشد. }Incoterms(}2010ویرایش شرایط تجارت بین المللی (

دستورالعمل ) 1( 14.6 ماده
 براي داوطلبان

دي {محل مقصد:  دراگان ان ت طفل  خانه صح ن کابل شفا خا ر  ر اکب  } وزی

دستورالعمل براي  14.5 ماده
 داوطلبان

ت طفل  {مقصد نهایی: خانه صح ديشفا دراگان ن کابل ان خا ر  ر اکب  } وزی

دستورالعمل براي  14.6 ماده
 داوطلبان

ت  {  قیمت هاي ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل س  درج گردد. }نی

دستورالعمل براي  15.1 ماده
 داوطلبان

} قسمت از قیمت آفر را که مصارف مربوط به آن به واحد پول افغانی صورت گرفته، به پول افغانی مکلف است "{داوطلب 
 ارائه نماید.   

 در صورت تدارکات از روش داوطلبی باز داخلی، داوطلب قیمت آفر را به واحد پول افغانی ارایه نماید.  
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دستورالعمل براي  18.3 ماده
 داوطلبان

د {مدت کارآیی اجناس:  ش ا تطبیق نمی ب   } قابل 

دستورالعمل براي  19.1 ماده
 داوطلبان

م { اجازه نامه تولید کننده  راي اقال م ب تالز س  } ذیل ا

 1- Medical oxygen plant & center supply system 

System  2- Medical air plant & central 

  3- Medical vacuum suction plant & central system  

دستورالعمل براي  19.1ماده 
 داوطلبان

 } ستا ضروري{ خدمات بعد از فروش 

-  

دستورالعمل براي  20.1ماده 
 داوطلبان

ود 90{مدت اعتبار آفر   می باشد.  روز} ن

دستورالعمل براي  21.1ماده 
 داوطلبان

ت   {  تضمین آفر س م ا  }الز

ت آفر باید توام با تضمین آفر در فورم شامل  سم ی) فورمه هاي(  4ق  گردد.   ارایه ، داوطلب

ت شامل  هآفر با استفاده از فورم تضمینبا اظهارنامه توام باید  آفر سم داوطلبی(  4ق  ارایه گردد.  )فورمه هاي 

دستورالعمل براي  21.2ماده 
 داوطلبان

غ  مجموعآ  مقدار تضمین آفر{  ج  520,000 مبل د پن ت ص س ی و بی غان ف ر ا زا ر  ه عا س ه ا ن ب عادل ا ا م ی و 
د ش ه با دل تبا قابل  حتی  را ی   خارجی که ب رنت انک گ شکل  ب ه  وده ب د و  ب ق د پول ن ش قبول نمی با  }  قابل 

 .تضمین آفر باید به شکل اصلی باشد کاپی مدار اعتبار نمی باشد 

روز بیشتر از مدت اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. یعنی  28مین آفر باید براي مدت ضضمانت بانکی ت
 بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها اعتبار داشته باشد.  روز   118 براي مدت الی 

دستورالعمل براي  21.7 هماد
 داوطلبان

را نقض نماید، حکومت وي را ) 2) و (1جز ( یکی از اقدامات مندرج در پاراگراف هاي مرتکب اعمال مندرج هرگاه داوطلب
د{ به مدت توسط اداره مربوطاز اعطاي قرارداد  ش تطبیق نمیا  }  قابل 

دستورالعمل براي  22.1ماده 
 داوطلبان

ر{به تعدادآفر، اصل  عالوه بر ف  آن نیز باید تسلیم داده شوند. کاپی  }یک آ

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

براي دستورالعمل  23.1ماده 
 داوطلبان

د { داوطلبان   آفرهاي خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند.}  نبای

دستورالعمل براي  23.1ماده 
 داوطلبان

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

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل براي  23.2ماده 
 داوطلبان

م {باشند: ذیل می  اضافییم تشخیصیه عال حاوي پاکت هاي داخلی و بیرونی باید ا ا ن ی ت و  شرک ت  ج عالم در
ت روژه شرک پ م  ا ردد  ن ج گ د در ی ا ی ب داوطلب ره  شما  }و 
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دستورالعمل براي  24.1ماده 
 داوطلبان

 عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد 

ت عامه{: اداره  ت صح  } وزار

عود {آدرس:  س د م شهی راهی  حیه  –کابل  –چها ا  } 10ن

ت {ق: اطا همنزل وشمار رکا دا ت هیه و  ت ت  س ی  –ریا ئ شا رگ ف زل اول  –کمیته آ داري -من ا ت  س ریا ر  عمی   } ت

حیه {شهر:  ا  } کابل – 10ن

ت {در  }   1399/08/14   {ضرب العجل براي تسلیمی آفرها ر 10ساع ز ظه ا جه قبل   میباشد. }ب

 دستورالعمل براي 27.1ماده 
 داوطلبان

 محل ذیل صورت میگیرد: آفرها در بازگشایی

ت عامه{آدرس:  ت صح  } وزار

ت {: اطاق هشمار منزل و رکا دا ت هیه و  ت ت  س ی  –ریا ئ شا رگ ف ر کمیته آ زل اول –دفت  }  من

حیه {شهر:  ا ن  –کابل  – 10ن خا ر  اکب د  حم ر م عود –وزی س د م شهی راهی   } چها

 }     1399/08/14 {:تاریخ

ت {زمان:  ز ظهر 10ساع ا جه قبل   } ب

روز  در  ن  زما ن و  ن مکا ی در هما ئ شا رگ ف د آ ی صادف نما ت ی  صت ا روز رح ی ب ئ شا رگ ف سه آ جل تیکه  صور در 
رد  ت میگی دي صور ع سمی ب  ر

دستورالعمل   27.2ماده 
 براي داوطلبان

راي  23 هماد 1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند  عمل ب ستورال ند هاي  روش مجاز باشد، داوطلبا
ت{مشخص گشایش آفرها س تطبیق نی  خواهد بود.}  قابل 

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل براي  35.1ماده 
 داوطلبان

 .ندبه واحد پولی افغانی تبدیل شوارائه شده به واحد هاي پولی مختلف، باید آفرهاي 

انک{بادله تمنبع نرخ  ن ب ستا غان ف  است.  }د ا

عا{ :تاریخ تبادله اسعار س ه ا دل تبا خ  ری ا ش  ر ت رو ت ف ر مطابق قیم عا س ه ا دل تبا ت  وده و قیم شائ ب رگ ف م آ یو
د ش دي میبا  } نق

دستورالعمل براي  36.1ماده 
 داوطلبان

 مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. ترجیحات داخلی 

دستورالعمل براي  37.5ماده 
 داوطلبان

ش{: براي ارزیابی راي بخ  میگردد. اجرا }  ب

 ارائه هاي قیمت اوسط از است، نشده ارائه قیمت آن براي که اقالم یا قلم قیمت گیرد، می صورت بخش هر براي ارزیابی
 آفر صورتیکهگردد. در  یآفر داوطلب م یمتداوطلبان محاسبه و شامل ق یرسا يدر آفرها قلم یا اقالم همان براي شده

چند  ای کیداوطلب،  کهیدر صورتو  گردد می رد قانون پنجم و بیست ماده حکم طبق وي آفر باشد، نگردیده ارائه دیگري
 میشود. شمرده  رجوابگویغ يآفر  حذف نموده باشد، آفر و يها متیقلم را از جدول ق

آفر داوطلب تجاوز  ) فیصد قیمت10در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که براي آن قیمت ارائه نشده است، از (
   .نماید، آفر وي غیرجوابگو محسوب می گردد.
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دستورالعمل براي  37.3ماده 
 داوطلبان

ت  درات ذیل که معیاربه اساس تعدیالت  سم ا ( 3ق عی تم ت را ی و اهلی اب رزی  صورت می گیرد: تذکر رفته، )ا

ر{: سلیمیانحراف درجدول ت -1 خی  } ن
ر { :انحراف درجدول پرداخت -2 خی  } ن
ت: {، و خدماتی الزامی، پرزه جات اضافهتعویض اجزاي عمدف مصار -3 س م نی  }  الز

الزم ر جمهوري اسالمی افغانستانفر دارایه شده آ فروش تجهیزات خدمات بعد از موجودیت پرزه جات و -4
 }نیست

ر{تجهیزات عمر استفاده  درجریانپیشبینی شده عملیاتی و مراقبت  مصارف -5 خی  } ن
ر {شده؛ و مولدیت ارائه ی کارآی -6 خی  } ن
   }در صورت لزوم سایر معیارها درج گردد{ -7

دستورالعمل براي  14.2ماده
 داوطلبان

 باید براي هر بخش قیمت جداگانه ارائه نمایند. داوطلبان 

 اعطاي قراردادو.  

دستورالعمل براي  42.1ماده 
 داوطلبان

 }فیصد  52{عبارت است از  مقدار فی قلم که زیاد می گرددفیصدي  حد اکثر

 }فیصد   25{عبارت است از  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفیصدي 

دستورالعمل براي  47.2ماده 
 داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: شکایات 

ت عامه{اداره :  ت صح  } وزار

ت{آدرس:  رکا دا ت هیه و  ت ت  س  } ریا

ت {شماره اطاق:  منزل رکا دا ت هیه و  ت ت  س س  –ریا جنا ت ا رکا دا ت ت  ری زل اول  –آم ت –من س ریا ر  عمی  ت
داري  زل اول –ا  } من

حیه {شهر:  ا عود  – 10ن س راهی م ن –چها خا ر  اکب ر   } وزی
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ت سم م ق ر: سو عیا ت م تا ی و اهلی اب رزی  ا

ن مندرج قسمت این قسمت معیارات داوطلبا راي  عمل ب ستورال مد نظر می  داراي اهلیتکه اداره در ارزیابی آفر ها و تشخیص داوطلب  در توضیح معیاراترا  د
 سایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گیرد.گیرد تکمیل می نماید. 

 فهرست عناوین 

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

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

 )دستورالعمل براي داوطلبان 37 هماد 5(بند  چندگانهقرارداد هاي  .3

 دستورالعمل براي داوطلبان) 39 هماد 2(بند  بعديارزیابی  شرایط .4

 

خلی .1 ح دا رجی  داوطلبان) براي دستورالعمل 36 هماد 1 (بند ت

 و درجه بندي آفر ها طور ذیل صورت می گیرد:ترجیح داخلی  اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می نماید. تطبیق 

 گروب بندي آفر ها: -1

گردیده و قیمت آن آفر ها به ارائه نموده اند، شامل این گروپ  را  جمهوري اسالمی افغانستان:  آفر هائیکه اجناس ساخت  (الف) گروپآفر هاي  )1
 . شوندمی  قیمت مجموعی آفر کاسته) فیصد 25اندازه (

آفر هاي گروپ (ب): آفر هاي ارائه شده توسط شرکت هاي داخلی و شرکت هاي مقیم در افغانستان شامل این گروپ گردیده و قیمت  )2
 ) فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند. 10آن آفر ها به اندازه (

) فیصد 5آفر هاي گروپ (ج) : آفر هاي ارایه شده توسط داوطلب داخلی زن در مقایسه با داوطلب داخلی و خارجی مقیم افغانستان ( )3
 قیمت مجموعی آن کاسته میشود 

قایسه با داوطلب خارجی که شرکاي داخلی دارند و یا متعهد به داشتن قرار دادي فرعی داخلی میباشد در م ): آفر هايدآفر هاي گروپ ( )4
  ) فیصد قیمت مجموعی آن کاسته میشود.5سایر داوطلبان خارجی (

 مقایسه آفر ها -2

، قیم آفر هاي مستفید شونده را به میزان فیصدي ترجیح داخلی نسبت به قیم اصلی آفرکاسته و با نظر داشت میزان ترجیح داخلیاداره  )1
 این قیمت را در مقایسه با سایر آفر ها مندنظر می گیرد. 

ا .2 عی ت م یرا ضاف   ا

 مفصل طور داوطلبی معلومات هصفح 36 ماده 3بند  4ارزیابی و روش ارزیابی باید درجزء  قابل مالحظه در مشخص اضافی دیگر هرگونه معیار{
 }درج گردد

 

 دستورالعمل براي داوطلبان) 37 ماده 5(بند چندگانهقرارداد هاي .  3 

 قابل اجرا نمی باشد

 

ت.  4 عیارا ی  م اب رزی دي ا ع  داوطلبان) براي دستورالعمل 39 هماد 2(بند ب

ن،  38ه ماد 1داراي نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از داوطلبا راي  عمل ب ستورال  39ه را طبق ماد ارزیابی بعدي آفر می توانداداره  د
شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب  که  شرایطراه اندازي کند. شده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل براي داوطلبان، صرف با

 استفاده شوند:
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 8000000دواطلب به مبلغ, ينقد یی: {حداقل دارادیمطابقت داشته باشند، ارائه نما لیذ جاتمندررا که با  یمال  ياسناد دی: داوطلب بایمال ییتوانا -1
، اعتبار نامه (استتمنت) یاسناد معتبر مانند صورت حساب بانک ؛یمال يتوانمند زانیم تیباشد. جهت تثب و یا معادل ان به سایر اسعار یافغان ونیمل هشت

 قابل قبول است.  باشد داوطلب بوده و بنام شرکت یمال ياسناد و مدارك که نشان دهنده توانمند ریاسناد قابل معامله بها دار و سا ،یکبان

 باشد. یقابل قبول نم تیو سند ملک 16اجراء کار، فورم م نیافر، تضم نیتضم

و یا معادل  یافغان ونیملهشت  8000000به مبلغ  دیاستتمنت داوطلب با النسیب نیحد اقل آخر دینمایم هیارا یصورت که داوطلب استتمنت بانک در
توسط بانک و داوطلب  دیباشد و بانک استتمنت با یاعالن داوطلب خیبعد از تار دیبانک استتمنت داوطلب با النسیب خیتار نیباشد. آخر ان به سایر اسعار

در صورت که  و همزمان باشد دیها در استتمنت ها با النسیب خیتار دیارائه نما یاستتمنت بانک یکاز  شیو امضاء شده باشد، هرگاه داوطلب ب اپهت
 اعتبار نامه مطابق فورم د افغانستان بانک باشد دینما هیارا یداوطلب اعتبار نامه بانک

داشته باشند ارائه را  مندرج ذیل نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادي را که  -2
و یا  دو قرار داد مشابه که مجموع قیمت هاي آن  افغانی بوده ده ملیون   10,000,000مبلغ حد اقل اکمال یک قرار داد مشابه که قیمت آن {نماید: 

  اجرا گردیده باشد و  سال اخیر اکمال ) ده10(و در خالل ملیون افغانی بوده هفده  17,000,000حداقل 

سند بودجه همان سال مالی مدنظر قرار می  هیئت ارزیابی بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد هاي مشابه ارایه شده داوطلب اندازه نرخ تورم را طبق
 دهد.

باشد. جهت تثبت حجم ملیون فغانی هفده  17,000,000سال اخیر حد اقل به مبلغ  5 حجم معامالت دو سال داوطلب در خالل : معامالت  حجم -3
سایر اسناد مالی معتبر که حصول مبالغ درج گردیده باشد و ء بیالنس شیت که توسط مفتش مستقل ترتیب و با تصدیق معامالت داوطلب گزارش مالی

 .شده در اسناد ارایه شده نشان میدهد

داوطلب باید کاپی اسناد آخرین تصفیه مالیاتی تدارکات دوطلبان مکلف اند  استیر  NPA/PPD/NO.16/1395براساس متحدالمال شماره - -4
 وران باشد داوطلب اسناد تحت دوران آنرا ارایه نماید.خویش را ضم آفر خویش ارایه نماید در صورتیکه تصفیه مالیاتی تحت د

 مدت ورنتی اجناس که در مشخصات درج گردیده است باید یک سال میباشد. -5

 همرا با افر خویش ارایه نماید. ذیلداوطلب باید اجازه نامه تولید کننده را جهت تولید ویا فروش را براي اقالم  -6

1. Medical oxygen plant & center supply system 

2. Medical air plant & central system   
3. Medical vacuum suction plant & central system supply system       
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 قسمت چهارم: فورمه هاي داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه هاي داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 )JV(مشترك  شرکتشریک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   03فورمه اجناس/

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

 اسالمی افغانستان ساخته شده اندازجمهوري بیرون  که در اي وارد شده قبالً  جدول قیمت براي اجناس 05اجناس/فورمه 

 شده انداسالمی افغانستان ساخته  جدول قیمت براي اجناسیکه درجمهوري                  06اجناس/فورمه              

 ضمنی خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 اظهارنامه تضمین آفرتضمین آفر:  09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  10اجناس/فورمه 
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 معلومات داوطلب هفورم
 01اجناس/فورمه 

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 } درج گردد داوطلب قانونینام {داوطلب:  قانونینام   1.1

 }نام قانونی هر شریک مشترك درج گردد{شریک شرکت مشترك:  هر قانونینام درصورت شرکت هاي مشترك   1.2

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

 }درج گرددسال راجسترداوطلب {سال راجستر داوطلب:   1.4

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

 داوطلب باصالحیت ه مورد نمایند معلومات در  1.6
 }صالحیت درج گردد نام نماینده با{: نام

 }صالحیت درج گردد آدرس نماینده با{آدرس: 
 }صالحیت درج گردد شماره تلیفون/فکس نماینده با{شماره تلیفون/فکس: 

 }ایمیل آدرس نماینده باصالحیت درج گردد{ایمیل آدرس: 
 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت: 

 }درج گرددداوطلب  تشخیصیه مالیه نمبر{:   (TIN)داوطلب مالیه دهی تشخیصیهشماره   1.7

 
 ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه هاي مربوط را نشانی نمائید: کاپی هاي اصلی اسناد  1.8

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

ه ماد 1مطابقت با بند  درسند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت هاي مشترك شرکت هاي مشترك ،  درصورت �
 ؛دستورالعمل براي داوطلبان  4

که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با  نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سنددرصورتیکه  �
 قانون تجارت باشد؛

 سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛ �
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 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

درج حروف و ارقام  قرارداد هاتعداد {: سال اخیرده  داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد هاي تعداد   2.1
 }گردد

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

  { }: دارایی هاي نقدي در دسترس  2.3

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی تحویلی و اکمال تعهد {سال گذشته ده اکمال عمده اجناس مشابه در جریان   2.4
 }لست گرددشده را 

 .  معلومات مالی داوطلب3

 ازاینها ا ترکیبی یمربوط همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی یاتفتیش وضرر یا راپورهاي  مفاد حساب بیالنس شیت یاراپورهاي مالی یا   3.1
 }ضمیمه کنیدلست مندرجات ذیل را ترتیب داده کاپی هاي آن را {. دارایی نقدي در دسترسنمایانگر موجودیت که 

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

 }ه با صالحیت درج گرددنام نمایند{نام: 

 }ه با صالحیت درج گرددآدرس نمایند{آدرس: 

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

 }درج گردد باصالحیت هآدرس نمایندایمیل {ایمیل آدرس: 
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 كمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم

 02اجناس/ هفورم

 گردد. شده شرطنامه صادرنباید شامل  شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  تکمیل نمودن فورمه در در یتدارکات هاین یادداشت صرف جهت کمک به ادار

راي در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به  معلوماتیکه عمل ب ستورال د
ن  }، استفاده شودداوطلبا

 }                      { داوطلبی:شماره 

 }                              { :تاریخ

 }و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار{ حاتصف

 

 .  معلومات عمومی شرکت هاي مشترك1

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

 }درج گرددنام شریک شرکت هاي مشترك {مشترك:  داوطلب يکانام شر  1.2

 }، درج گرددشده است آن شرکت هاي مشترك راجستر کشوریکه در{مشترك:  داوطلب ياکشر راجستر  1.3

 }درج گرددشرکت هاي مشترك  هر  شریک سال راجستر{ مشترك: داوطلب ياکشرهر سال راجستر   1.4

راجستر  کشوریکه آدرس شریک شرکت هاي مشترك را در{کشوریکه راجستر شده است:  مشترك در داوطلب ياکشر هرآدرس قانونی   1.5
 }ه، درج گرددشد

 باصالحیت شرکت هاي مشترك همعلومات نمایند  1.6
 }درج گردد صالحیت با هنام نمایند{نام: 

 }درج گردد صالحیت با هآدرس نمایند{آدرس: 
 }درج گردد صالحیت با هشماره هاي تلیفون و فکس نمایند{فکس:  شماره هاي تلیفون و

 }درج گرددایمیل آدرس {ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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 }یدئبکس هاي اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نما{میباشند ذیل ضمیمه کاپی هاي اصلی اسناد   1.7

راي   4ماده  2و  1بند هاي پاراگراف هاي فوق، درمطابقت با  1.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه � عمل ب ال ستورا د
 . داوطلبان

 مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشداستقاللیت اوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی دصورتیکه  در �

 

 
  



شرطنامه معیاري تدارك اجناس  –اداره تدارکات ملی   
 

24 
 

 تسلیمی آفر هفورم
 03اجناس/ه فورم

 .گرددشده شامل  صادر هنباید در شرطنام اما وقت تهیه شرطنامه میباشد، تکمیل فورمه در در یتدارکاته این یادداشت صرف براي معلومات، جهت کمک به ادار

نه مربوطواد م واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در به مقاصد تشخیص اهلیت و ذیلصفحات  معلومات باید توسط داوطلبان دراین  راي داوطلبا عمل ب ورال ست تهیه شده  د
 گیرد. مورد استفاده قرار دولج است در

  }                                                                  { داوطلبی:شماره 

 }                                                                  { :تاریخ

      }تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحهه شمار{ حاتصف

 }                                              {به:

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

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

مورد اجناس و  مختصر درتوضیح    یک { راضمنی  ناس و خدماتنیازمندیهاي اججدول مندرج مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  در می نمائیم کهما پیشنهاد  .2
 م؛ئیاکمال مینما }ضمنی درج گرددخدمات 

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

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

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

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

 قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:........................ )3(

را که قابل اجرا  است، با نیازمندیها اقالم مشخص شده جدول   پیشنهاد شده وهر تخفیف {........قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... )4(
 ؛}جزئیات آن مشخص کنید

ستو  20ماده  1 براي میعاد مشخص در بند ما فرآ .5 ند راي داوطلبا عمل ب عمل   24ماده  2 مطابقت با بند در هاجل تسلیمی آفراز تاریخ  ضرب اال سر ،رال ستورال د
ن وطلبا راي دا  قابل قبول بوده میتواند؛باالي ما الزامی و آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاریخ هر داشته و در اعتبار ب

ن 44ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6 راي داوطلبا عمل ب ستورال  ، بخاطرادمومی قراردشرایط ع 18 هو ماد د
 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجراي

شامل داوطلبی، ملیت شرکاي ملیت داوطلب را بشمول { کشورهاي واجد شرایط داراي تابعیت قرارداد، از بخش گان براي هره فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمول ما .7
 می باشیم.}گردددرج تهیه کننده گان فرعی و  انهرگاه داوطلب شرکت هاي مشترك باشد، و ملیت هریک قراردادی

ن  4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8 راي داوطلبا عمل ب ستورال  تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، د

ن 4 هماد 3مطابقت با بند  ، درجمهوري اسالمی افغانستان ، تحت قوانینتهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9 راي داوطلبا عمل ب ستورال از  د
 ؛نشده ایم شناختهواجد شرایط  اسالمی افغانستان غیرجمهوري دولت  طرف

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شده قیمت نازلترین يآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .10

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

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

}روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد{تاریخ:
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 شده و وارد میگرددجمهوري اسالمی افغانستان ساخته  زکه در بیرون ا  جدول قیمت اجناس
عمل 15 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهاي ستورال راي د ن ب  داوطلبا

 04اجناس/ هفورم

 }                                                                        {   :داوطلبی شماره

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

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

 }و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه هر ه شمار{ حاتصف

ت1ره . لست اقالم در فقمربوط خانه پري می نمایدمطابقت با رهنمود هاي  {داوطلب این جدول قیمت را در دول قیم  .منطبق باشد ادارهنیازمندیهاي جدول  مشخص درضمنی باید با لست اجناس و خدمات  ج
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

شمار
  ه

س
توضیح اجنا

 
کشور 
 

منبع 
 

تعداد
واحد 
 

و  محمولهقیمت فی واحد پرداخت 
 } بیمه {محل مقصود

 قیمت پرداخت بیمه و محموله فی قلم
 )4x6(ستون

 

قیمت فی قلم براي انتقاالت زمینی و 
جمهوري  سایر خدمات الزم در

اسالمی افغانستان جهت رسانیدن 
 شده اجناس به محل مقصد مشخص

حدر  ی هصف ت داوطلب علوما  م

 قیمت مجموعی فی قلم
 )8+7( ستون

}
 ماره
 قلم
درج 

 }گردد

}

س   
 }رج گزددد

}

ولید  {تعداد ذکر   } درج گردد  
 گردد}

{.واحد فزیکی 
 ذکر گر دد}

قیمت فی واحد پرداخت بیمه {
 }درج گردد و محموله

قیمت مجموعی پرداخت بیمه و محموله {
 }درج گردد قلم درفی

فی قلم درج  مرتبطقیمت {
 }گردد

 }درج گردد قیمت مجموعی قلم{

1 
Medical 

Oxygen Plant & 
Center Supply 

System 

 سیت  1 

    

2 
Medical Air 

Plant & Central 
Supply System 

 سیت  1 
    

3 
Medical 
Vacuum/ 

Suction Plant & 
Central System  

 سیت  1 
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4 

Nitrous Oxide 
Central Supply 

System for 
Operation 

Room (OT) 

 سیت  1 

    

5 Electric Power 
Stabilizer 

     عدد  1 

6 Mechanical 
Room 

     باب 1 

 قیمت مجموعی  
 

 نوت :
در قیمت هاي را زدید از دستگاه ها مطابق در خواست فرمایش دهنده باو اموزش کارمندان  ,قسمت مشخصات تخنیکی ذکر شده ورانتی به مدت یکسال طوریکه در ,ها و راه اندازي سیستمتجهیزات و نصب  تهیهمصارف  بایدداوطلب (

 خویش در نظر گرفته باشد و بابت چنین مصارف هیچگونه مبلغ اضافی پرداخت نمیگردد.

 داوطلبان محترم جدول قیمت ها را باید  کمپیوتري خانه پري نمائید . 
 

 }درج گرددنام داوطلب {: نام داوطلب 
 }، درج گرددنمایدکه آفر را امضا می امضاي شخصی{ : امضاي داوطلب 
 تاریخ درج گردد{: تاریخ  
 
. 
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 گردیده استجمهوري اسالمی افغانستان که قبالً وارد  بیرون جدول قیمت براي اجناس ساخته شده در
عمل 15 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهاي ستورال راي د ن ب  داوطلبا

 05اجناس/ هفورم
 }                                                              {   :داوطلبی  شماره

 }درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن{   شماره آفربدیل:
 }درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر {   :تاریخ

در جدول  ادارهتوسط  شده مشخص ضمنیجدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  ) 1 ه (فقر کرد. لست اقالم درد خواهمربوط خانه پري مطابقت با رهنمودهاي  این فورمه هاي جدول قیمت را درداوطلب {
 }منطبق باشد. نیازمندیها

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

شماره 
 

س
توضیح اجنا

 

کشور
 

اصلی
 

تعداد 
واحد  
 

قیمت فی 
واحد به 
شمول 

مکلفیت هاي 
گمرکی و 

مالیات 
وارداتی 

 پرداخت شده، 

مکلفیت هاي گمرکی و 
مالیات وارداتی پرداخت 

 شده 

خالص قیمت فی واحد 
فیت هاي گمرکی و مکل

 مالیات 
 

 خالص قیمت فی قلم
مکلفیت هاي گمرکی و 

 مالیات وارداتی پرداخت شده، 
)4X  8( 

انتقاالت زمینی و مصارف
سایرخدمات الزم جهت 

رسانیدن اجناس به مقصد 
 نهایی

سایر  و فروشبر مالیات 
مالیات پرداخت شده یا قابل 

 پرداخت فی قلم در
 .گرددصورتیکه قرارداد اعطا 

قیمت مجموعی 
 قلم  ردیف فی

) 9 + 10( 
 

{تعداد اقالم
 {

 
 

}
س 

ت اجنا
توضیجا

س } }
شور اصلی اجنا

{ک
 

{تعداد 
{ 

{.واحد فزیکی 
{ 

{قیمت فی 
 } واحد

 
 
 
 
 
 
 

{مکلفیت هاي 
 گمرکی و مالیات در
فی واحد پرداخت 

 } شده

{قیمت خالص فی 
واحد مکلفیت هاي 

گمرکی و مالیات 
 حمایوي }

{قیمت خالص فی قلم 
مکلفیت هاي گمرکی و 

 مالیات وارداتی }

{قیمت فی قلم براي 
 انتقاالت زمینی و سایر

جمهوري خدمات الزم در 
 اسالمی افغانستان }

سایر مالیات  {فروشات و
 قابل پرداخت فی قلم در

صورتیکه قرارداد عقد 
 شده باشد}

{قیمت 
مجموعی فی 

 } قلم

   
 

  }درج گرددنام داوطلب {نام داوطلب 
  }دد درج گردامضا میکن  را امضاي شخصی را که آفر{امضاي داوطلب 

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

 داوطلبان براي دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار –ب  و الف گروپ آفرهاي
 06جناس/ا هفورم

 }                              {   :داوطلبی شماره

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

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

 ضمنیجدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  1 هفقر خواهد کرد. لست اقالم درخانه پري  مطابقت با رهنمود هاي داده شده {داوطلب باید این فورمه هاي جدول قیمت را در
 }باشد. یکسان اداره نیازمندیهاي جدول مشخص در 

 } درج گرددنام داوطلب {نام داوطلب 
 } ،درج گرددامضا میکند آفررا کهامضاي شخصی {:امضاي داوطلب 

 }درج گردد تاریخ{ :  تاریخ
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
س ماره 

توضیح اجنا
 

تعداد
واحد 
 

قیمت مجموعی   قیمت فی واحد 
 فی قلم 

)3  X 5( 
 

و  انتقاالت  مصارف
الی  سایرخدمات الزم 

 رسانیدن به مقصد نهایی

مصرف کارگر محلی، مواد خام و اجزاء اصلی 
 جمهوري اسالمی افغانستان از

 )5(فیصدي 
 

فروشات و سایر مالیات مالیه بر 
فی قلم  قابل پرداخت در

 درصورتیکه قرارداد عقد شده باشد 

 قیمت مجموعی 
)5+ 6 +7 
+8+9  ( 
 

}
شمار

  درج 
گر

 

}

حات 
 اجناس
 درج 

}

  شده 

تحویلی 
درج 

گر

 

واحد فزیکی  {
درج  اجناس

 }گردد

قیمت واحد {
محل  تحویل در

 }درج گردد کار

قیمت  مجموع{
محل کار  تحویل در

 }درج گردد فی قلم

درج قیمت فی قلم {
 }گردد

 از  و اجزاء محلی، مواد خام مصرف کارگر{
 جمهوري اسالمی افغانستان طور داخل

قیمت فی  محل کار فیصدي تحویلی در
 }قلم

فروشات و سایر مالیات قابل {
صورتیکه  پرداخت فی قلم در

 }قرارداد عقد شود

قیمت {
 مجموعی فی

 }درج گردد قلم

  قیمت مجموعی 
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین
 08اجناس/ه فورم

 

 }درج گردد دواطلبی شماره{  :داوطلبی شماره

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

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

 }تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار{ حاتصف

 }صادر گردد مندرجمطابقت با رهنمودهاي  شده در آفر باید توسط یک بانک راجسترتضمین ضمانت بانکی براي  هاین فورم{

 }درج گرددبانک  نام{ما: 

 }اداره درج گرددنام و آدرس مکمل {ذینفع: 

 }درج گرددتاریخ {تاریخ: 

 }شماره به ارقام درج گردد{شماره تضمین آفر: 

 هشمار{شماره  تدارکاتاعالن تحت  }درج گردد نام قرارداد{خود براي اجراي  آفر "داوطلب"منبعد به نام  }،درج گرددنام مکمل داوطلب {که  یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. }درج گردد تدارکاتاعالن 

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

درج  مبلغ به حروف و ارقام{، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  }درج گرددنام بانک {، ما براساس درخواست داوطلب
 در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:دریافت اولین تقاضاي تحریري شما  بعد از را }گردد

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

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

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

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

 ن قانونچهل و نهم ای مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  )5(

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

ن طبققرارداد  يامضا تضمین آفر درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت )6( راي داوطلبا عمل ب ستورال  ؛ یاد

به شمول میعاد  راعتبار آفروز بعد از ختم میعاد  28) 2( ؛ یاامضاي قرارداد با داوطلب برنده) 1( محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به )7(

 }درج گردد تاریخ ختم آفر{ تمدید مدت اعتبار آفر

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

 }درج گردد مسئول مربوطامضاي {امضا: 
 

 }مهر گردد{مهر: 
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  نیازمندیها  جدول  - پنجم قسمت
 
 
 
 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

  لست اجناس و جدول تحویل .1
 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2
  مشخصات تخنیکی .3
 نقشه هاي تخنیکی .4
 و معاینات آزمایشات .5

 

 }نیازمندیهاجدول  رتیبیادداشت ها براي ت{

دول  هاج دی زمن  و جدول تحویل باشد.ات ضمنی خدم، توضیح اجناس حاويحد اقل گردیده و  شامل شرطنامهاداره باید توسط   نیا

دوهدف از  هاج دی زمن به خصوص جدول  قیقد وموثر به صورت  شان يها معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان براي تهیه آفر فراهم نمودن ل نیا
ها در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، از عالوه برآن، درج گردیده است، می باشد.  4قسمت  در کهقیمت  دی زمن تو جدول نیا دول قیم  ج

ن  42ه مطابقت با ماد درمنحیث اساس  راي داوطلبا عمل ب ستورال  ، استفاده میگردد. د

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

داوطلبان مفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در .1 راي  عمل ب ستورال  (Incoterms2010) بین المللی شرایط تجارت مطابقت با احکام در د
تحویلی زمانی  )الی کشتی ، انتقال رایگاناجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محمولهمصارف یا اجناس در مبداَ،  ی(تحویل داللت به

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

 لیتر آف کریدت)تائید  یا گشایش ،(امضاي قرارداد تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت هاي تحویلی اداره  از   .2
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دول  .1 س و ج جنا ت ا س ی ل حویل  ت

 که توسط داوطلب تکمیل میگردد، خانه پري نماید.  "شده  پیشنهاد یتاریخ تحویل" ستونبه استثناي  این جدول را  مکلف است اداره{

واحد  کمیت اجناس توضیح هشمار
 فزیکی

 مندرجنهایی محل 
ح تصف علوما  ه م

 داوطلبی

 Inco terms)( طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

تاریخ آغاز تحویلی 
 اجناس

 تاریخ ختم تحویلی اجناس

 

تحویلی  تاریخ
 ه توسط پیشنهاد شد
ط داوطلب { س تو

ب  ري داوطل پ ه  خان
ردد  }گ

واحد { }اقالم  مقدار{ } توضیح اجناس{ }ه شمار{
 } فزیکی

تاریخ تحویلی پیشنهاد { }آخرین تاریخ تحویلی { }اولین تاریخ تحویلی { }محل تحویلی {
 }شده داوطلب درج گردد

قلم  6تمام  1   
طابق جدول م

 قیمت
 مطابق جدول

 قیمت
شفاخانه صحت طفل 

 اندراگاندي
ماه بعد از صدور چهار الی 

 کارمکتوب آغاز 
ماه بعد از صدور مکتوب چهار الی 

 کارآغاز 
 

 

 
 2. لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل:
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 :. لست مشخصات تخنیکی 3

S.N Item  Specification  QTY Unit 

1 

Medica
l 

Oxygen 
Plant & 
Center 
Supply 
System 

Central Medical Oxygen Plant or Supply System  
Capacity: 11.2 Nm³/hour (187 Litr/min) PSA Technology 
 
European Product or Equivalent   
                                                                                                                               
General Information  

• The Central Medical Oxygen, Medical Air and Suction System is 
needed for Child Cardiac Surgery Ward of Indira Gandhi Child 
Hospital which has (2) operation theater, (4) Intensive Care Unit 
which may increase the amount to (6) and (20) Ordinary Beds. 

 
Contents of the plant: 
 

a) Screw Air Compressor 
 Compressor SK 25 
 5.5 - 8.0 bar G screw compressor 
 400V / 3Ph / 50Hz (15.0 kW) 
 High CONTROL BASIC 
 Filter Package 0210 
 Micron and 0,01-micron filter. 

 
b) Air Dryer  

 Refrigeration dryer Donaldson Buran DC0300AB or Equivalent 
from each side 

 Flow 300 m3/h 
 Filter Package 0210S 
 micron and 0,01-micron filter 

 
c) Coal CARBON Tower 

 L40 Coal tower  
 Filter 0210SS 

d) Air Tank 
 750 Liter Air tank 
 DN40(1 1/2'') 
 11 bar, PED, with handhold 
 3/4" hose Generator and Other Outlet Connections 

e) Oxygen Generator 
 Application: Medical 
 Generator Specification: 
 Capacity: 11.2 Nm³/hour 
 Purity: 95% +/-1% 
 Min. inlet pressure: 6 bar(g) 
 Outlet pressure: 4 bar(g) 
 Max. Opre.  pressure: 10 bar(g) 
 Air consumption: 2.48 m³/min FAD 
 Hose connection: 3/4" hose 

 سیت  1
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 Color: RAL7012 Grey 
 Climatic Conditions: Ambient temp.: 10°C to 35°C 
 Altitude: less than 1800 meters a.s.l. 
 Air delivery: 2.50 m³/min FAD 
 Air quality spec.: ISO 8573.1:2010.2.4.1 
 Dew point: +3°C 
 Filtration grade: 0.01 micron 
 Display Control DCP2+ 25001 - NEW DESIGN 
 Oxygen monitor for oxygen generators (standard)/OM1 26101 
 Range 0,1-100% Includes alarm function (through control) 
 External audio / visual alarm/EAV1 26202 
 Audio and visual alarm in one unit which can be placed 

anywhere. 
 Visual alarm is active whenever an alarm is present in the 

system 
 Audio will turn on when an alarm appears but can be turned off 

from for control Panel.                           
 Purity control excl. valve kit/26011 
 Purges product outside valid purity range. Placed after product 

tank. 
 Valve kit 2/VALVE002 

 
 

f) Production Tank 
 470 Liter O2 Buffer Product Tank 
 11 bar, PED, with hand hole  
 Filter 0070SS 
 micron Filter A3022 
 Medical Sterile/Bacterial Filter A3022 

 
g)  Filling Station for Oxygen Cylinders 

                Oxygen Cylinder Filling Station II Ramp 
                High Pressure O2 Compressor Booster pump  
                Flow 1.7 to 3.2Nm3/h  
                Discharge Pressure 150bar Filling Ramp for 6 Cylinders in one time  
                Total 12 Cylinders/day filing 

h) Oxygen Manifold System 
 6 cylinders (bulk cylinder of D type) Cylinders Having top frame 

comprising   of high pressure copper pipe of size 5/8’’ ID x 7/8’’OD   
with high pressure brass fitting made of high tensile brass, NRV and 
high pressure copper tailpiece made of high pressure copper size 3/16” 
x 3/8” OD. 

 This will be a secondary source of oxygen supply, shall automatically 
supply the pipeline when primary source (Oxygen Generator) of supply 
become exhausted or fails.  

 Reserve source of supply will be provided by the 6 cylinders’ manifold 
system with high flow regulator with gauges    and safety valves. 

 Reserve system will be operational in case primary and secondary 
system fails in emergency. 
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Note: All the Medical Grade Copper Pipe Distributions /Installation and related 
material from Mechanical room up to OT/ICU/Ordinary beds in the hospital. 
Furthermore, functionalization, running test for some period of time and 
training of its application and maintenance is also included and it’s the contractor 
company responsibility. 

Warranty One Year 

Manufacturer Company Authorization Letter  is Required 

2 

Medica
l Air 

Plant & 
Central 
Supply 
System 

Central Medical Air Supply System:  
European Product or Equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 Med Air Plant 580l/min Duplex –  
 2x 5.5kw Oil Lubricated Screw Compressors 
 1 x 350ltr Vessel 
 4 bar outlet, 50hz 

 Specification 
• Fully complies to HTM 02-01, HTM 2022, C11, BS EN 7396, CE0086 Class IIb 
• Control and highly visible indication panel 
• All interconnecting pipework is included 
• Outlet pipework for connecting to the pipeline 
• Anti-vibration mounts on all pumps 
• Isolator to each pump unit as standard 
• Alarm and BMS outputs for remote status indication 
• Digital display available on request 
• All settings are factory set and verified with certificates of inspection 
 
The air compressor will have Air-cooled, oil free, at least three-air compressor 
source for continuous duty application. 
Air compressors should be critical maintenance free (CMF) and seizure free 
technology, which ensures that the compressors can with, stands continuous use 
under high temperature and possess high resistance to extreme environments.  
Type of compressor: oil scroll technology  
Capacity: 1500-2000 liters per minute and maximum pressure 121 psi. 
 
 Following should be provided with compressors: 
 
 Inlet filter O2 Check valve delivery pipe of Two Conditioning systems 

of Two compressed air receiver of One dew point alarm sensor shall be 
fitted to the pipeline system down stream of all conditioning system.  

 One dryer with shut-off valve and automatic drains.  
 An absorber, a catalyst and filter as required removing contaminants.  
 Supply system of medical grade air with compressor should comply with 

the following: 
• Oxygen ≥ 20.4% and ≤ 21.4%  
• Total oil concentration V/V ≤ 0.1mg/m3 measured at ambient     
pressure  
• Carbon monoxide conc. ≤ 5ml/m3  

 سیت  1
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• Carbon dioxide conc. ≤ 500ml/m3   
• Water vapour content ≤ 67ml/m3   
• Sulfur dioxide ≤ 1ml/m3  
• NO+NO2≤ 2ml/m3  

Note: All the Medical Grade copper Pipe Distributions /Installation and related 
material from Mechanical room up to OT/ICU/Ordinary beds in the 
hospital.Furthermore functionalization, Running test for some period of time and 
training of its application and maintenance is the contractor company 
responsibility. 

Warranty: One Year 

Manufacturer Company Authorization Letter  is Required 

3 

Medica
l 

Vacuu
m/ 

Suction 
Plant & 
Central 
System  

Central Vacuum Central Supply System: 
European Product or Equivalent 
 Best Zone Receiver System   
 Med Vac. Plant 675l/min 
  Duplex   2 x 2.2kw Vacuum Pumps 1 x 675ltr Vessel Packaged, 50hz   
 Standard Vacuum Suction Regulator with 2liters Jar Washable 29 Sets             

 Specification:  
 Fully complies to HTM 02-01, HTM 2022, C11, BS EN 7396, CE0086 Class 

IIb  
 Control and highly visible indication panel  
 All interconnecting pipework is included  
 Outlet pipework for connecting to the pipeline  
 Anti-vibration mounts on all pumps  
 Isolator to each pump unit as standard  
 Alarm and BMS outputs for remote status indication  
 All settings are factory set and verified with certificates of inspection 

 
A): 
 Supply system for vacuum shall comprise at least three sources of 

supply, one reservoir, two parallel bacterial filter and one drainage trap, 
to suitably ensure flow rate of vacuum as per the international norms at 
each outlet.  

 The system should be fully compliant with NFPA latest 
recommendation.  

 Three oil sealed rotary vane vacuum pumps; a control panel and a 
receiver mounted on a common base frame should comprise the 
package. 

  Out of three, each vacuum pump shall be capable of supplying the 
system design flow to ensure continuity of supply.  

 Each pump shall be oil lubricated, dynamically balanced multi-vane 
design with heavy- duty aluminum alloy vanes. 

  The vane housing shall be a double walled construction.  
 The oil lubrication system shall be a pressure differential design with 

full re-circulation and multi-stage exhaust oil separation rated at 
minimum 99.99% efficiency.  

 سیت  1
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 Water vapor condensation in the cylinder shall be prevented by means of 
an automatic gas ballast valve. 

 A non-return valve to prevent oil migration upon shutdown.  
 Each pump should have a 5-micron inlet filter.  
 Each reservoir shall be fitted with shut-off valve(s), a drain valve, and a 

vacuum gauge.  
 Exhaust from vacuum pump shall be piped outside and shall be provided 

with the means of to prevent insect, debris & water.  
 Exhaust shall be located remote from any air intake, doors, window and 

other opening in the building.  
 The exhaust shall be provided with a drain at its lowest point. Means 

shall be provided to prevent transmission vibrations to the pipeline.  
 All sources of electrical supply should be connected to the emergency 

supply. 
 The control system should provide automatic lead / lag sequencing with 

circuit breaker disconnects for each vacuum pump visual and audible 
reserve unit alarm, with isolated contacts for remote alarm, manual-off-
auto lighted selector switches and runtime hour.  

 A programmable logic controller should control the automatic alteration 
of the vacuum pumps with provisions for simultaneous operation if 
required and automatic activation of reserve unit if required. 

 The control system shall include an automatic minimum run time 
adjustment to control run time based on demand.  

  
B): AGSS (anaesthetic gas scavenging system)  
 AGS system shall have two oil less rotary compressor and other 

associated accessories to provide service to all the operation theatre.  
  
C): Electrical Control Panel (For Compressor & Vacuum Pump) 
 The complete system should work on duplex sequencing and cascading 

system.  
 The panel should be floor mounted enclosed type.  
 Panel must have one common electrical control panel for both vacuum 

pumps and both air compressors with automatic switch gear system, for 
motors, two vacuum switches, two Air pressure switches, complete with 
wiring & cabling, electrical contractors with single phase preventing 
units, and Main voltmeter, Ampere meters-4, hour meters-4, duplex 
system, sequencing & cascade system for vacuum pumps and air 
compressors. 

 The electrical control panel shall be of cubical type made of CRCA sheet 
of 16 g with epoxy power coating. 

  The panel shall offer the following facilities.  
  

Note: All the Medical Grade Copper Pipe Distributions /Installation and related 
material from Mechanical room up to OT/ICU/Ordinary beds in the hospital. 
Furthermore, functionalization, running test for some period of time and 
training of its application and maintenance is the contractor company 
responsibility. 
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One Year Warranty  

Manufacturer Company Authorization Letter  is Required 

4 

Nitrous 
Oxide 

Central 
Supply 
System 

for 
Operati

on 
Room 
(OT) 

Nitrous oxide manifold system.  
 
 
 Nitrous manifold system shall have only 3 x40liter cylinders (bulk 

cylinder of D type) with source shut-off valve and reserve source of 
nitrous oxide will be supplied by three-cylinder manifold with source 
shut-off valve and main shut off valve. 

 Rest will be same as applicable to oxygen manifold system.  
 All the standard Pipping work and connectors, controller and proper 

installation will include from Mechanical room up to the OT rooms. 
 
 

Note: All the Medical Grade Copper Pipe Distributions /Installation and related 
material from Mechanical room up to OT in the hospital. Furthermore, 
functionalization, running test for some period of time and training of its 
application and maintenance is contractor company responsibility. 

One Year Warranty 

 سیت  1

5 

Electric 
Power 
Stabiliz

er 

Electric Power Stabilizer 200KVA  
 
European Product or Equivalent 
 (SVC) 3Phase, 50/60MHz, online motorized control, 100% copper coil  
 With Electric Wiring and others from source to Oxygen Room 
 With Electric Control Box & with all the Electric fuses and others … 

Time delay /Anti Shock, Phase Control and Display unit.  
 Service & Installation  

Warranty: One Year 

 عدد  1

6 
Mecha
nical 

Room 

Safe Room /Mechanical room  
For the Central Supply Oxygen Plant, Medical Air Plant, Suction Vacuum 
Plant, Manifold System, Oxygen filling station & Nitrous Oxide supply. 
 
 Size of Room: 40 Square Meters. 
 Height of room: 3.5 Meters 
 15cm doubly reinforced floor slab 
 Room Should Cover with MS Sheets with Proper Ceiling System and 

room lights 
 Main Entrance Door Size: 190Cm wide, 250cm High Made of PVC 

Materials 
 4 Windows Each Windows Size 100cm x 60cm Made of PVC with 

double Glass 
 Fully ventilated with 30 x 40cm ventilation Fan 2 sets. 
 HEPA Filters for the Mechanical room 30 X 40cm HEPA Filters 

should installed in the Mechanical room with all the wiring system 2 
sets. 

 A/C unit for 24000BTU should install to control the ambient 
temperature as per Machines requirement. 

 Room thermometer with Humidity detector should instatalled. 

 باب 1
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 Medical Gas Alarm System should install for all the Gases with 
Digital display. 

 Gas Control box should install for each site   
 Medical Gas Control Box (3Gases) with Alarm  

o the box is stainless steel 
o the hose is brass  
o With alarm 
o In the wall  
o GAS: Oxygen & Medical Air  
o hose size:15mm 

  
Note: wiring system for all electrical equipment’s should be completely 
installed according to the requirement. 50mm Electric wire from Source to 
The mechanical room and 16mm wire for Machines with power control boxes 
and circuits  and fuses 

Note: In this project the preparation, installation, test operation or running test, medical staffing 
training at least for ten days after installation and One-year warranty after it is activation is the 
contractor company responsibility. 
 

 

ت  .6 شا زمای ت و آ ینا عا  م

 :می گردندذیل اجرا  معایناتآزمایشات و 
 ازمانیش کیفیت و کمیت -1
 مطابقت با مشخصات تخنیکی توسط تیم تخنیکی -2
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رداد را ق ط عمومی  شرای شم:  ش ت  سم  ق

 تعریفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوري اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

 و شمول ضمایم، ملحقاتشامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار میان اکمال کنندهکتبی  هقرارداد: موافقتنام -2
 میباشد. آناسناد مربوط 

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

گردیده و می تواند قرارداد مشخص  هموافقتنام در است کهقیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -4
 و یا تعدیل گردد. بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید مطا

 روز تقویمیروز:  -5

مطابقت با شرایط  دراکمال کننده توسط اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن (در صورت موجودیت) : تکمیل -6
 قرارداد. مندرج

براي این قرارداد اکمال کننده آن را تحت شرایط موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیاي که  اجناس: -7
 نماید.می تهیه  اداره

ردادضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهادیستاداره:  -8 را ص ق  تدارك می نماید. شرایط خا

 وحفظ و مراقبت ابتدائی  بیمه، نصب، آموزش ومتمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی: -9
 هاي اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد. مکلفیت سایر

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالي قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت ماهیت و نوعیت  -10
 تدارکات تعیین می گردد. 

 یا اجراي تحت این تدارکاتاجناس  از یقسمتحقیقی و یا حکمی است که اکمال  قراردادي فرعی: شخص -11
 ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.خدمات از  بخش

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با وي عقد قراداد کننده: شخص  اکمال -12
 گردیده باشد.

رارداد درمحل که : اجناس تدارك شدهتسلیمی  محل -13 ص ق  .مشخص می گردد شرایط خا

 
 اسناد قرارداد -2ماده 

 

مبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و ملزوم یکدیگر  و متمممرتبط،  ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1
 موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. و ترتیب تقدم آن ها در بوده 

ي در مراحل داوطلبی یا اجري قرارداد اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1 تقلب و فساد  -3ماده 
روز قرارداد را فسخ نماید. در این  )14اطالع کتبی به قراردادي در خالل مدت (میتواند با اطمینان حاصل نماید، 

ط  35ماده  1قرارداد در روشنی بند  صورت فسخ رارداد شرای  35صورت گرفته و احکام ماده  عمومی ق
رارداد ط عمومی ق  قابل تطبیق می باشد.  شرای

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

مستقیم هرچیز با صورت مستقیم یا غیر هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد )1(
را (کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد)  هاي جانب دیگر غیرمناسب کارکرد ارزشیکه به صورت
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 ؛تحت تاثیر قرار دهد
ارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال : تقلب )2(

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجراي 
 ورت گیرد؛مکلفیت ها ص

کارمندان اداره که به ر داوطلبان و یا میان داوطلبان و دو یا بیشت: عبارت از سازش میان تبانی )3(
سائرین طرح  اعمال نادرستقراردادن  صد نامناسب به شمول تحت تاثیرابدست آوردن مقمنظور 

 گردیده باشد؛
رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به تهدید و یا ضرر  :اجبار )4(

 منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛ 
 اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات. ایجاد  )5(

این ماده گردد، مطابق احکام قانون  1اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2
 مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز می گردد.  

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

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

راردادوجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1 ص ق مشخص  شرایط خا
 می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛

ط این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی پاریس که در در  -2 شرای
رارداد ص ق  ه صورت می گیرد.  استفاد، مشخص می گردد خا

 تمامیت توافق  4.3

مذاکرات کتبی و این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 
 میان جانبین ملغی می گردد.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 مکلفیت ها توسط  یکی تخفیف،   این بند، هیچگونه 2با رعایت جز  -1
نقض و استثنا قرار دادن مجاز نبوده از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید 

  را مجاز نمی سازد. تداوم نقض قرارداد  از جانبین، یکیقرارداد توسط 

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشته و توسط  هیا جبران خسارالحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، ص -2
 نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

، این امر منجر به الغا و عدم شودتطبیق دانسته  قابل غیرملغی یا یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه
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 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و تطبیق سایر 

اسناد مربوط آن به یکی از زبان هاي ملی ترتیب میگردد. در سایر در داوطلبی هاي ملی اسناد قرارداد و  5.1 زبان -5ماده 
د  داوطلبی هاي بین المللی این اسناد به زبان که در ردا را ق ص  خا ط  گردیده، ترتیب میگردد. مشخص شرای

آن یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترت
 نیز ضم قرارداد میگردد، که 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 می باشد.  5.2

اکمال کننده یک شرکت مشترك، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت مشترك در قبال ایفاي هرگاه  6.1 شرکت هاي مشترك -6ماده 
تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده صالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا 

 وده نمی تواند. تشکیل شرکت مشترك، کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نم

اکمال کننده و یا  کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت اکمال کننده و قراردادي هاي فرعی می تواند  7.1 بودن واجد شرایط -7ماده 
قراردادي هاي فرعی وي در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان 

 کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند. 

اصطالح منشآ عبارت منشا از کشور واجد شرایط را داشته باشند. س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2
ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی از کشوري  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و ی

  سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد. 

هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از تبادله  8.1 یه ها اطالع -8ماده 
 اطالعات بصورت نوشتاري توام با سند دریافت آن می باشد.  

ر همان اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی و تاریخ اعتبا 8.2
 تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. 

جمهوري اسالمی بوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین  قوانین جمهوري اسالمی افغانستاناین قرارداد تابع  9.1 قانون نافذ -9ماده 
 صورت میگیرد.  افغانستان

هاي خویش را براي حل منازعات و اختالفات ناشی از این قرارداد با اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش  10.1 حل منازعات  -10ماده 
 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااستفاده از مذ

موضوع به مرجع ، به نتیجه نرسندمشورة دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در) 28در خالل (هرگاه  10.2
راردادحل وفصل منازعات مندرج  ص ق  ارجاع میگردد.  شرایط خا

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

 ؛ ونمایندطرفین به اجراي وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگري موافقه  -1

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

تفتیش و بررسی ها  -11ماده 
 حکومتتوسط 

مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت هاي خود و قراردادي هاي فرعی مربوط این  اکمال کننده 11.1
از تفیتش و  ياکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیرقرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 
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بررسی دولت از جانب قراردادي مطابق ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ 
 قرارداد می گردد. 

دول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1 تاکماال حدود -12ماده  ها ج دی زمن  می شود. مشخص  نیا

ها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1 مربوط و اسناد تحویل -13ماده  دی ماده  1با رعایت بند جدول نیازمن
ط عمومی  33 رارداد شرای صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد که توسط اکمال کننده باید تسلیم داده  ق

راردادشوند، در  ص ق  مشخص میگردد.  شرایط خا

ي اکمال لیت هاوومس -14ماده 
 کننده

ط عمومی 12ماده  مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 14.1 رارداد شرای جدول تحویل و  ق
رارداد 13در مطابقت به ماده و تکمیل  ط عمومی ق  اکمال می نماید.  شرای

کننده صورت میگیرد. هر نوع تعدیل  اکمالو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر  پرداخت ها به اجناس 15.1 قیمت قرارداد -15ماده 
راردادقیمت مجاز در  ط عمومی ق   از این امر مستثنی است.  شرای

راردادطبق ، )پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1 شرایط پرداخت -16ماده  ص ق صورت  شرایط خا
 میگیرد. 

درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال کننده  16.2
  اکمال شده و ایفاي تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید. 

) روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادي توسط اداره، صورت میگیرد. 30به اکمال کننده در خالل مدت ( پرداخت ها 16.3
 در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می گردد.  

علوماافغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادي به 16.4 ت صفحه م
 طور دیگر تذکر رفته باشد. داوطلبی 

تانه مندرج شرایط مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکدر صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5
 خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. 

مالیات و مکلفیت  -17ماده 
 هاي گمرکی

جمهوري اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1
معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از جمهوري اسالمی افغانستان قابل پرداخت 

 باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

تمام مالیات، پرداخت مسؤلیت کلی  شده باشد،داخل جمهوري اسالمی افغانستان ساخته  درصورتیکه اجناس در  17.2
 عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. 

(در  امتیازاتا معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها یاداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.3
 ، استفاده نماید. کشورفرمایش دهنده در صورت موجودیت)

رارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1 تضمین اجرا -18ماده  ص ق روز بعد از در  10تذکر رفته، اکمال کننده باید در مدت شرایط خا
راردادیافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را براي مبلغ  مشخص شده در  ص ق   تهیه نماید.  ،شرایط خا
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 در صورت عدم اجراي تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد می باشد.  18.2

ط باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده تضمین اجرا  18.3 شرای
رارداد  ص ق  یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  خا

) روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت هاي ورنتی، به 28تضمین اجرا در خالل مدت ( 18.4
 مشخص شده باشد. دیگر طورشرایط خاص قرارداد  مگراینکه دراکمال کننده مسترد میگردد، 

حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده به اداره ارائه  19.1 و نشر حق چاپ -19ماده 
میگردد براي اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط اکمال کننده و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه 

 گردیده باشد، این حق براي شخص ثالث محفوظ می باشد. 

اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سایر طرف  20.1 معلومات محرم -20ه ماد
هاي مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات 

یا ختم قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند  قبل، در جریان و یا بعد از فسخ
اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادي فرعی صرف در حد که براي انجام وظایف وي 

ادي فرعی را به منظور حفظ محرمیت تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد قرارد
رارداد  20در مطابقت با ماده  ط عمومی ق  اخذ می نماید.  شرای

منظوریکه به این قرارداد ارتباط  دریافت شده از اکمال کننده را به هر ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  20.2
 ر معلومات دریافت شده ازارقام و یا سای اسناد، کننده نباید همچو، اکمال ترتیب. به همین نمایدنداشته باشد، استفاده 

 .نمایداز اجراي این قرارداد، استفاده  غیر مقاصدرا به  اداره

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

 و دولت با سایر نهاد هاي تمویل کننده این قرارداد شریک می سازند؛ اکمال کننده آن معلومات که  -1

 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 طرف علنی کننده  -3
 بوده است ؛ یا 

اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به رعایت محرمیت نمی باشد، معلومات که بطور قانونی در  -4
 قرار گرفته باشد.

جانبین را قبل از تاریخ  رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از نباید هرگونه تعهد دراین ماده احکام  20.4
 د.ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نمای قرارداد در

  این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  احکام 20.5

 آفر داوطلب  صورتیکه قبًال در تحت این قرارداد، در فرعی هايقرارداداعطاي  مورد در تباًکه باید اداره را اکمال کنند 21.1 عقد قرارداد فرعی -21ماده 
. واگذاري بخشی قرارداد به قراردادي فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون باشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص 

تدارکات صورت میگیرد. اعطاي قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت هاي اکمال کننده تحت این قرارداد را 
 متاثر نمی سازد. 
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رارداد  7و  3 موادهاي فرعی باید احکام  قرارداد 21.2 ط عمومی ق  رعایت نمایند.را  شرای

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، یا قرارداد فرعی  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3
این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  20بیشتر از 

گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجراي قرارداد قابل استرداد نبوده 
 و محرومیت قراردادي اصلی طی مراحل میگردد.  

 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1 معیارها مشخصات و -22ماده 

ت  مندرجقابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد هاي اجناس و خدمات  -1 سم  5ق
دیهاجدول  ستندردهاي نشده باشد،  قابل اجرا ذکرستندرد صورتیکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نیازمن

 آن قابل اجرا می باشد.  از باالتررایج در کشور منشا و یا 

که به اسناد  مشخصات یا سایرمی تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات،  اکمال کننده -2
نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وي قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره 

 انکار نماید.

ابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر رفته باشد، مط از کودها و ستندردهایکه قرارداد دررارداد در صورتیکه در ق -3
هاویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در  دی مشخص گردیده است. در جریان  جدول نیازمن

تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 
رارداد  33 ط عمومی ق  قابل اجرا می باشد.  شرای

منظور جلوگیري از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به مقصد نهایی ه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1 و اسناد بسته بندي -23ماده 
ی د. بسته بندي باید توانایی مقاومت در برابر گرما، سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هواینمای بسته بندي می

باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندي باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین 
  گردد. 

با معیارات خاص که در قرارداد درج گردیده  داخل یا بیرون بسته ها باید درو نوشته ها بسته بندي، عالمه گذاري  23.2
ط بشمول معیارات مندرج   راردادشرای ص ق   و سایر رهنمود هاي ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.  خا

از  که به آسانی قابل تبدیل پولی واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1 بیمه  -24ماده 
جریان تولید، انتقال، نگهداري و تحویل در مطابقت ، تخریب در مقابل مفقودي در –بوده  کشور واجد شرایط

یبا  الملل ن  ت بی جار ت ط  ی ص اجراء یا به طوریکه در  قابل(Incoterms2010) شرا خا ط  شرای
د ردا را د، مگر اینکه در بیمه شده باشد ،مشخص شده است ق ردا را ق ص  خا ط  ی طوري دیگر ذکر شده  شرا

 باشد. 

یانتقال اجناس در مطابقت با  25.1 انتقال  -25ماده  الملل ن  ت بی جار ت ط  ی صورت میگیرد، مگر (Incoterms2010) شرا
داینکه در  ردا را ق ص  خا ط  ی  ي تذکر رفته باشد.طور دیگر شرا

آزمایشات و   -26ماده 
 معاینات 

اجناس و خدمات  معاینات  تمام آزمایشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1
 نجام خواهد داد.درج گردیده، اشرایط خاص قرارداد  را طوریکه درضمنی مربوط 

در محل تحویل، مقصد  ،قراردادي فرعی ، اکمال کننده مربوط محالت درفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2
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ط سایر محالت در داخل جمهوري اسالمی اقغانستان که در   یا ونهایی  راردادشرای ص ق از آن تذکر رفته  خا
این ماده در صورتیکه آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادي  3باشد انجام یابد. با رعایت بند 

فرعی وي انجام یابد، تسهیالت و همکاري الزم بشمول فراهم سازي زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید 
 بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. به معاینه کننده گان 

رارداد  26.2 ماده مندرج معاینات آزمایشات و یا نمایندة مؤظف وي حق حضور در اداره 26.3 ط عمومی ق را  شرای
 ف مربوط به همچو حضور را متحمل شود. تمام مصاراداره  اینکهخواهد داشت، مشروط بر

ه قبلی که محل و زمان انجام معاینه و اطالعیمعاینات باشد، با همچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4
آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق 

 حاصل می نماید.ضروري را مبنی بر اشتراك اداره و یا نماینده وي در جریان معاینه و آزمایش را 

نبوده اما بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات قرارداد درج  را که دریا معاینه  و اکمال کننده هر آزمایش  میتواند از اداره 26.5
و ستندرد هاي مندرج این قرارداد  ضروري پنداشته شود، تقاضا نماید. با مشخصات تخنیکی  و کار آیی اجناس

ات و آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین مشروط بر اینکه مصارف انجام معاین
جایب وي تحت این قرارداد را متآثر سازد، وآزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر 

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

 ماید. نمی  ارائه ادارهرا به شات و معاینات راپور نتایج همچو آزمای اکمال کننده 26.6

پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت به مشخصات   یاو میتواند اجناس  اداره 26.7
نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که 

ب اداره، انجام دهد. اکمال کننده بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جان
 آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید. 

و پرزه جات آن، حضور اداره و یا نماینده وي در اجناس معاینه اکمال کننده موافقه مینماید که اجراي آزمایش و  26.8
فراهم سازي ورنتی ها و سایر مکلفیت هاي تحت این  این ماده  6 یا ارائه گزارش بر مبناي بند جریان آزمایش و

 قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 

در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن در  27.1 ریمه تاخیر ج -27ماده 
طرزالعمل  قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

فیصد قیمت  10قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر تدارکات، از پرداخت هاي قراردادي وضع میگردد. در صورتیکه م
رارداد  35مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده  ط عمومی ق  فسخ میگردد.   شرای

مودلها میباشد و اینکه آنها تمام جدید ترین  مستعمل و از جدید، غیر اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس 28.1 ورانتی -28ماده 
 گردیده باشد.  تصریحدیگري  قرارداد طور ، مگراینکه درمی باشند طرح و مواد را شامل درسازي ها به

د  22ماده  1بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2 راردا ط عمومی ق اکمال کننده تضمین مینماید که  ،شرای
اجراآت ، فروگذاري یا کتمان و یا نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت  اجناس عاري از نواقص ناشی از

 استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  

ص ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در  12ورانتی باید براي مدت  28.3 شرایط خا
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رارداد ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیري از کشور منشا، هر دوره که زدوتر  18تذکر رفته است و یا به مدت  ق
راردادمگر اینکه در تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت.  ص ق  طور دیگر تذکر رفته باشد. شرایط خا

مول شواهد موجود مطلع می سازد. اداره اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بش 28.4
 زمینه هاي مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم میسازد.  

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

رارداددر صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6 ص ق نشود،  شرایط خا
اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روي دست میگیرد. این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این 

  قرارداد را متآثر نمی سازد.   

این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1 حق ثبت اختراع -29ماده 
موجود در معیاد اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکري و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . یردمی پذتوسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل قرارداد 

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

 آنجا تولید شده اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزاي آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا در قرارداد ضمنًا از این 
آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزاي آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در 

 این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد. 

با اطالعیه کتبی را این ماده، اداره اکمال کننده  1در صورت اقامه دعوي و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2
یا بمنظور تسویه ادعا به طی مراحل دعوي و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات و اکمال کننده اقدام مطلع ساخته 

  را به مصرف خود انجام می دهد.دعوي 

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خویش به منظور حل  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3
 منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

به درخواست اکمال کننده انجام داده، و اکمال کننده و مذاکره را طی مراحل دعوي  به منظور کمک هاي الزم اداره  29.4
 مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق  29.5
داره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده مالکیت فکري و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط ا

 می گیرد.  

 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثناي 30.1 لیتوومسود حد -30ماده 
تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از دست کننده  اکمال -1

اینکه این استثنا وجایب  دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر
 اکمال کننده که عدم اجراي منجر به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد بوده ممج -2
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نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا 
 ه تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  خسارکلفیت اکمال کننده براي جبران م

قوانین و  در یریغت -31ماده 
 نافذه مقررات

 ) روز قبل از28هشت ( بیست و مدتبعد از در صورتیکه دیگري ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثناي اینکه در 31.1
جمهوري اسالمی  حیثیت قانونی در داراينظامنامه که قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا  تاریخ تسلیمی آفر

طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد  تعدیل گردیده باشد، یا ملغی ،افغانستان باشد، تصویب، نشر
ردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت وارد میگ در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، گردد، تغییرات معادل

 . قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود

 حاالت غیرمترقبه -32ماده 
)Force Majeure( 

استرداد تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در  در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم 32.1
 اثر تخطی قراردادي قابل اجرا نمی باشد. 

) در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از کنترول اکمال Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ( 32.2
نباشد. این حاالت می تواند کننده که قابل پیش بینی و جلوگیري نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وي 

جنگ ها یا انقالبات، آتش سوزي ها، سیالب ها، بیماري هاي واگیر، محدودیت  شامل اما نه محدود به اعمال اداره،
 می تواند. بوده  تحریم حمل و نقل، قرنطینهاي 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع  32.3
می سازد. اکمال کننده به مکلفیت هاي خویش تا حدي امکان ادامه داده و راه  هاي بدیل اجراي قرارداد که متآثر از 

 ه اداره هدایت کتبی دیگري را صادر نموده باشد. نباشد را جستجو می نماید. مگر اینک غیرمترقبهحاالت 

و  دستور تغییر  - 33ماده 
 تعدیالت قرارداد

رارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1 ط عمومی ق ، در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییرات الزم را در شرای
  محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید:

تحت این قرارداد صرف براي اداره تولید  صورتیکه اجناس یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزاینترسیماتدر  -1
 گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندي؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز براي اجراي مکلفیت هاي  33.2
اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد 

روز بعد از تاریخ در یافت  28ال کننده تحت این ماده باید طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل توسط اکم
 دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد. 

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد. اما نمی  قیم 33.3
 تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده براي عرضه خدمات مشابه براي سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

 صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر می باشد.  هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.4

میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وي در اکمال به موقع  هرگاه در 34.1 تعدیل میعاد قرارداد  -34ماده 
رداد  13اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده  را ط عمومی ق گردد، موضوع را فورًا طور  شرای
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صورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی تآخیر و دالیل آن اطالع می دهد. در کتبی با ذکر مدت محتمل
 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمام قانون تدارکات و حکم نو

را  32 مندرج ماده به استثناي حاالت غیر مترقبه، 34.2 ط عمومی ق ، تاخیر توسط  اکمال کننده در انجام  ردادشرای
د  26اد، منجر به وضع جریمه تآخیر در مطابقت با ماده دمکلفیت هایش تحت این قرار راردا ط عمومی ق  شرای

  این ماده تعدیل گردیده باشد.   1میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند 

 به اثر تخطی قرارداديفسخ  35.1 قرارداد فسخختم و  -35ماده 

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد را تماماً یا قسماً  -1
 فسخ نماید. 

مندرج قرارداد یا در مدت  تمد بخش یا تمام اجناس دریک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  )1(
ی  34هآن طبق ماد هتمدید شد ط عموم ی د شرا ردا را   ، نگردد. ق

 ؛ یاموفق به اجراي سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده )2(
هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجراي قرارداد دست به اعمال  )3(

د  3فساد کارانه مندرج ماده  ردا را ق ط عمومی   زده باشد.  شرای
د 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2 ردا را ق ط عمومی  ی ، اکمال کننده شرا

اکمال در صورت فسخ قسمی قرارداد مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 
 کننده مکلف به اجراي قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1

اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را فسخ در صورت افالس اکمال کننده،  -1
 نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

. اطالعیه باید مبین فسخ یک جانبه توسط فسخ نماید قرارداد را قسماً یا کالً ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1
 اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

مطابق شرایط قرارداد و قیمت قرارداد  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2
 از موارد ذیل را انتخاب می نماید: پذیرفته میشود.  براي اجناس باقیمانده، اداره یکی

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

که قسماً  ضمنیخدمات  قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده براي اجناس وانصراف از  )2(
 که قبالً توسط اکمال کننده تهیه شده است.ئیبخش ها مواد و تکمیل و

انب قبلی جه اینکه موافق د، مگرنکرده نمیتوان اکمال کننده مکلفیت هاي خود تحت این قرارداد را کًال یا قسماً واگذار و اداره 36.1 واگذاري -36ماده 
 شده باشد. کسبدیگر

در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه اداره، جمهوري اسالمی اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1 منع صادرات -37ماده 
منشا اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور یت وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجندافغانستان و یا محدو

اکمال کننده را از مکلفیت ایفاي تعهداتش معاف  دات مندرج قرارداد را سلب نمایدتوانائی اکمال کننده در ایفاي تعه وضع گردد و
   اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.   براینکه سازد، مشروطمی 
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

  استناد می گردد. احکام ذیل به تناقض  درصورت، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید. خاص قرارداد ذیل شرایط

د{رهنمود  تکمیل   ردا را ق ص  خا ط  د هماده هاي مربوط در ایتالیک به شکل ها یادداشت در در صورت لزوم، شرای ردا را ق ط عمومی  ی ذکرشده  شرا
 }نماید درج مناسب را با استفاده از نمونه هاي ذیل و کلمات جاگزینداخل قوس ها را حذف نموده  هاي رهنمود باید ادارهاست. 

شرایط عمومی  ه ماد
 قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

شرایط  1ماده  1بند  8جز 
 عمومی قرارداد

ت {: ادارهنام  رکا دا ت هیه و  ت ت  س ت عامه  –ریا ت صح  }وزار

شرایط  1ماده  1بند  13جز 
 عمومی قرارداد

 }  کابل وزیر اکبرخان – شفاخانه صحت طفل اندراگاندي{ از: اند عبارت مقصد نهایی محل  پروژه

شرایط  4ماده  2بند  1جز 
 عمومی قرارداد

 .بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده است. شرایط تجارتیاصطالحات  نیامع

شرایط  4ماده  2بند  2جز 
 عمومی قرارداد

 میباشد.    Incoterms( }2010{  DDP( بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

شرایط عمومی  5ماده  1بند 
 قرارداد

 می باشد.  } دري{زبان قرارداد: 

 

شرایط عمومی  8ه ماد1بند 
 قرارداد

 :می باشدقرارذیل  اداره، آدرس ارسال اطالعیه ها براي

 }  وزارت صحت عامه{: اداره 

 } وزیر اکبر خان – 10ناحیه  –چهاراهی مسعود { آدرس:

 }منزل اول  –وزارت صحت عامه  –ریاست تهیه و تدارکات {اطاق: ه طبقه یا شمار

 } وزیر اکبر خان –چهاراهی مسعود  – 10ناحیه {شهر: 

 }0202302409    { تلیفون: 

 }ه فکس درج گردد{شمارفکس:  هشمار

 ایمیل آدرس: 

} moph.rmcmprogram@gmail.com    وprocurement.directorate@moph.gov.af 
 { 

شرایط عمومی  10 هماد 2بند 
 قرارداد

د شرایط 10ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل  ردا را ق  ذیل خواهد بود: طور عمومی 

mailto:%7d
mailto:%7d
mailto:moph.rmcmprogram@gmail.com
mailto:procurement.directorate@moph.gov.af
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ن:   -1 ستا غان ف ا ی  سالم جمهوري ا ی  خل ده دا ا اکمال کنن دها ب ردا را  ق

کننده که تبعه جمهوري اسالمی افغانستان باشد، موضوع قبل از ارجاع به در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال 
محاکم ذیصالح به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع می گردد و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی 

 قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه ذیصالح راجع 
 میگردد. 

 طرزالعمل فوق باالي اکمال کننده گان خارجی نیز قابل تطبیق است 

شرایط عمومی  13ماده  1بند 
 قرارداد

 قابل تطبیق نیست 

شرایط عمومی  15ماده  1بند 
 قرارداد

 }نمی باشد{اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل قیمت قابل تادیه براي اجناس 

شرایط عمومی  16ماده  1بند 
 قرارداد

فورم  –فیصد قیمت قرارداد پس از معاینه اجناس و گزارش و تصدیق هیئت معاینه   90%
باقیمانده پس از سپري شدن مدت  %10و   پرداخت میگردد روز  30 در جریان   7م 

 . ورنتی با توجه به مکلفیت هاي قرار دادي پرداخت میگردد

شرایط عمومی  16ماده  5بند 
 قرارداد

ت قابل {بپردازد  تکتانهاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده  پرداخت بعد از میعاد تاخیر س روز }تطبیق نی
 خواهد بود. 

شرایط عمومی  18ه ماد 1بند 
 قرارداد

 میباشد }فیصد از مجموع قرارداد  %5{اجراء  تضمین

شرایط عمومی  18ماده  3بند 
 قرارداد

گرانتی  بشکل  تضمین اجرا نیاز میباشد و باید{ واحد پولی اجراء به تضمین، نیاز به تضمین اجراصورت  در
 می باشد.  }از یک بانک معتبر ارایه گردد ی بانک

 }ارائه می گردد. گرانتی بانک{به شکل اجراء  تضمیندرصورت ضرورت، 

شرایط عمومی  18ماده  4بند 
 قرارداد

د 18ماده  4بند مطابق {در زمان ذیل تضمین اجراء استرداد  ردا را ق ط عمومی  ی  .گیردمیصورت }باشد شرا

شرایط عمومی  23ماده  2بند 
 قرارداد

 می باشد.  } قابل اجرا نیست{داخل و بیرون بسته ها:  اسناد دره ارائ بسته بندي، عالمه گذاري و

رایط عمومی ش 24ه ماد 1بند 
 قرارداد

 قابل تطبیق نیست

شرایط عمومی  25ماده  1بند 
 قرارداد

می  ،مشخص شده است (Incoterms2010) طوریکه در شرایط تجارت بین المللی لیت انتقال اجناسوومس
 باشد. 



شرطنامه معیاري تدارك اجناس  –اداره تدارکات ملی   
 

51 
 

شرایط عمومی  26ماده  1بند 
 قرارداد

 که توسط هئیت معاینه صورت میگیرد. باشدمی  }ضروري {ینه و معا آزمایش

شرایط عمومی  26ماده  2بند 
 قرارداد

 میگردد. راه اندازي  } در قسمت آزمایش و معائینه مراجعه شود{ درمعاینه  و آزمایش

شرایط عمومی  27ماده  1بند 
 قرارداد

 

  می باشد.  } هفتهفی در از قیمت مجموعی قرار داد فیصد  0.5{جریمه تآخیر 

 می باشد. فیصد }  ده فیصد 10{جریمه تآخیر  حد اکثرمبلغ

شرایط عمومی  28ماده  3بند 
 قرارداد

 . می باشد  t }یک سال { مدت اعتبار ورانتی

شرایط عمومی  28ماده  5بند 
 قرارداد

 میباشد.می تقویروز  } 20{رمیم یا تعویض مدت زمان ت

  

م  -1 شت ت ه سم د –ق ردا را ق   فورمه هاي 

 فورمه هاي قرارداد

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   14/اجناسفورمه 
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 2نامه قبولی آفر

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 وي را ذکر نمایید} :به  

نمایید}{آدرس داوطلب برنده را درج  آدرس:  

ارائه  ود که آفراطالع داده میش این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن
{مبلغ را به ارقام  لغقطعی مجموعی مب یمتبه ق{نام پروژه یا قرارداد را بنویسید}،  تداركبراي  شما {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}مؤرخ  شده

 گردیده قبول رهاین ادا توسطشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،  طوریکه درمطابقت با دستورالعمل براي داوطلبان و حروف بنویسید}،
 است.

ت و ابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بیس) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مط10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (
م نمایید، در لیهشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجراي قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تس

:ین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشدغیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضم  

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

{شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید} :تشخیصیه تدارکاتشمارة   

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

{نوعیت تضمین اجراي قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید}نوعیت تضمین اجراي قرارداد:   

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

را بنویسید.} {تاریخ و ساعت عقد قراردادزمان 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

                                                 
 

طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطاي قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  پنجم) حکم هشتاد و 1طبق فقره ( 2 
یون تدارکات ملی طه صالحیت کمیسصورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حی

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یباشد، بعد از منظوري این کمیسیون، نامه قبول
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 }پري می نماید مربوط خانهمطابقت با رهنمودهاي  این فورمه را در دهداوطلب برن{

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

 و که منبعد بنام اداره یاد می شود جمهوري اسالمی افغانستان }اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل{ )1(
 آدرس اکمال کننده{} که دفتر مرکزي آن درج گرددل کننده نام کشور اکما{کت ثبت شده تحت قوانین که شر }درج گردد نام اکمال کننده{ )2(

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

داوطلب برنده را براي تدارك اجناس فوق  فرآ }درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئیات {طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 
 ، قبول نموده است. یاد میشود "قیمت قرارداد"منبعد بنام  که }درج گرددقرارداد  اسعار مشخصه در قرارداد را به ارقام و حروف، باقیمت {به مبلغ 

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

 است.در نظر گرفته شده  آنهاشرایط قرارداد براي  که درافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -1
 بوده و براي هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد: اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 موافقتنامۀ قرارداد )1(
 شرایط خاص قرارداد )2(
 شرایط عمومی قرارداد  )3(
 و مشخصات تخنیکی) نیازمندیهاتخنیکی (به شمول جدول نیازمندیهاي  )4(
 اصلی قیمت  هاي آفراکمال کننده و جدول )5(
 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  )6(
 }عالوه گرددهرگونه اسناد دیگر {  )7(

تیب فهرست این قرارداد باالي سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاري میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به تر  -3
 فوق خواهد بود.  

هر نوع نواقص را در مطابقت همه  اکمال و خدمات ضمنی را تهیه واخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4
 جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و رفع نواقص در نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5
 زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

 روز، ماه و سال{و سر از تاریخ فوق الی تاریخ  مطابقت با قوانین جمهوري اسالمی افغانستان بوده مینمایند که این موافقتنامه در جانبین تصدیق بدینوسیله
 قابل اعتبار می باشد.  }درج گردد

 اداره:به نماینده گی از 

 }اسم درج گردد{اسم: 

 } امضاي مقام ذیصالح{امضاء: 

 }عنوان وظیفه درج گردد{عنوان وظیفه امضا کننده 

 }شهرت شاهد درج گردد{در حضور داشت 
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 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 }اسم درج گردد{اسم: 

 }عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: {

 }مقام ذیصالحامضاي {امضاء: 

 }شهرت شاهد درج گردد{حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

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

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

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

 }گردد اسم بانک درج{انک: اسم ب

 }اداره درج گرددنام مکمل {: مستفید شونده

 }اجرا درج گرددتضمین  هشمار{ شمارة تضمین اجراء:

مؤرخ } درج گرددقرارداد  هشمار{شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"منبعد بنام که }، درج گرددنام مکمل اکمال کننده {حاصل نمودیم که  اطالع 
 }ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات { اکمال را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  }درج گردد سال روز، ماه و{

 عقد می نماید. 

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

کتبی شما که نشان بمجرد دریافت تقاضاي  را} مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 
  دهنده تخطی قراردادي از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه هاي ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا براي پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک  }روز، ماه و سال درج گردد{این تضمین الی تاریخ 
 تسلیم داده شود. 

 (الف) آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثناي فقرة  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

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

 

انک مهر{  }ب

 

هر{ ده اکمال م  }کنن
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

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

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

 }تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و {:  داوطلبیه و عنوان شمار

 }اسم بانک درج گردد{انک: اسم ب

 }گردداستفاده ورق رسمی بانک {

 }اداره درج گرددنام مکمل {: مستفید شونده

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

یاد می شود،  "اکمال کننده"منبعد بنام  که}، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام{حاصل نمودیم که  اطالع }نام قانونی و آدرس بانک درج گردد{ما 
توضیح { اکمالرا که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  }درج گردد روز، ماه وسال{مؤرخ } درج گرددقرارداد  هشمار{شماره قرارداد 

 عقد نماید. }ضمنی درج گرددمختصر اجناس و خدمات 

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

دریافت تقاضاي کتبی شما که نشان بمجرد  را} مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 
  دهنده تخطی قراردادي ناشی از استفاده پیش پرداخت براي اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

 تبار و قابل اجرا می باشد.  اع }روز، ماه و سال درج گردد{الی تاریخ  }روز، ماه و سال درج گردد{ این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده

 }ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام{

هر  بانک} {م
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