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 مقدمه
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 رزالعمل استناد می گردد. این شرطنامه به قانون و ط مفادو تدارکات 
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مصارف عامه تصریح  ور مالی وعبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ ام وجوه عامه 1

ی و ای کمکهگردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه 

 اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.
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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

 ساحه -1ماده 

 داوطلبی

جدول  5قسمت اجناس و خدمات ضمنی مندرج  به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 1.1

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و  نمبرتشخیصیه ،. نامصادر مینماید نیازمندیها

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  صفحه درنمبر تشخیصیه هربخش 

 : شرطنامه این در

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

 می باشد؛سط طرف مقابل تو یهمراه با اسناد دریافت

 ع به عوض مفرد بکار برده می شود؛ر صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمد -2

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

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

به منظور آن  شرطنامهقرارداد که این تحت  موجهاز وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات 

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

از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه  برای ادارات

 های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد. 

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

ی مفاهم ذیل را مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن را داوطلبی و اجرای قرارداد

 افاده می نمایند: 

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

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

 را تحت تاثیر قرار دهد. 

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

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

 ای مکلفیت ها صورت گیرد. اجتناب از اجر

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

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

 سائرین طرح گردیده باشد.

ان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندعبارت از اجبار:  -4

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

 مستقیم می باشد.

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

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط در پروسه تدارکات

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

می ، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو تبانیفساد، تقلب، 

 نماید. 

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

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

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

 . نمایدقانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

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

موظف از  مفتشین یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط 

 فراهم نماید.  جانب اداره

 داوطلب -4ماده 

 واجد شرایط

 

ه حصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  تابعیت هرکشوری رامیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1

ساکن،  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی. دداشته باشن معلومات داوطلبی

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

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

مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال  اسنادوسایر  برای تهیه طرح، مشخصات،

تدارکاتی ارائه یک آفر را درعین مراحل  یا درگذشته ارتباط داشته و یا  بیشتر از حاضر

تضاد منافع  (مجاز باشد این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده نموده باشد )

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

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

یافت قابل درویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت   بان محروم شدهداوطل

 می باشد. 

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

اشد بقابل قبول اداره  به شکل کهداوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  4.5

راات تدارکات اجطرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3، در غیر آن طبق هدایت فقره )ارایه نماید.

 صورت می گیرد. 

و اجناس  -5ماده 

واجد ضمنی   خدمات 

 شرایط 

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

 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیذکر شده در 

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

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

  ابتدائی می گردد. 

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

 د. باش ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی   طی در نتیجه ساخت، پروسس و یا

 شرطنامه محتویاتب.  

های  بخش -6ماده 

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

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

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

 معلومات داوطلبی صفحه  :2قسمت 

 اهلیتارزیابی و  هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 
 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد: 3بخش 
 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

ً امس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3 فحه صطوری که در  ویده ز اداره و یا نماینتقیما

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

  و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. 

بررسی  داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4

شده  رد آفر منتج به شرطنامه مندرجخواست شده لومات یا اسناد درعدم ارائه مع نماید.
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  میتواند.

توضیح  -7ماده 

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

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

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

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

است نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخو

 دهنده ارسال میگردد. 

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

 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 24 ماده 2و بند  تدارکات طرزالعمل

طلب ود، از دامیتوان دارها پیرامون مندرجات شرطنامه، االتجواب به سو توضیح و به منظور 7.3

معلومات  صفحهدر  مندرجوقت  محل، تاریخ و قبل ازداوطلبی در برای اشتراک در جلسه

 دعوت نماید.  داوطلبی

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

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

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

 ارسالد، نموده ان داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ( روز به تمام 5)حد اکثر بعد از جلسه درمدت 

  میگردد.

 ثر نمی سازد. را متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیدر جلسه  داوطلب عدم حضور 7.6

تعدیل  -8ده ما

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

 نماید.

 ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه راصادر ضمایم  8.2

 دریافت نموده اند ارسال میگردد. 

یک  ر، طیجهت تهیه آف داوطلبان قراردادن وقت کافی برای ختیاربه منظور درا اداره می تواند 8.3

 نماید. تمدیددستورالعمل این  24 ماده 2 بند در مطابقت با ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

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

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئگونه مسهیچ  یمراحل تدارکات

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

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

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

   می گردد. استناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیح جهت

اسناد شامل  -11ماده 

 آفر
 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 11.1

 موادمطابقت با در قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛این  15و  14، 12

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

 ؛ العمل
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 ؛این دستورالعمل 22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

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

 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرایط تثبیت منشااد و مدارک اسن -5

 ؛این دستورالعمل 17

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

 دستورالعمل؛این   30

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

 ؛  صورتی قبولی آفردرتورالعمل دس

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 فورمه - 12ماده 

  تسلیمی آفر و جدول

 قیمت های 

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

در غیر آن آفر وی ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، شخص بپری گردیده و  توسط 

 رد میگردد.  

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

و یب ترت (فورمه های داوطلبی) 4قسمت  موجود درطبق اصل آن با استفاده از فورمه های 

 اید.منتسلیم )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت(  مهر و امضا شخص با صالحیت از دبع

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

 از قبولی آن تذکر رفته باشد. 

قیم آفر  -14ه ماد

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

 د. ذیل باش درمطابقت با شرایط

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

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

 .  می باشدمجموعی آفر 

آفر  یآنرا در فورم تسلیم و روش اجرای شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 14.4

قبول  در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابلنماید.  پیشنهاد و جدول قیمت خویش( 3)فورم شماره 

 نخواهد بود. 

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

وریکه طپاریس،  ن المللی تجارتمنتشره اطاق بی (Incotermsتجارت ) جدید شرایط بین المللی

 تذکر رفته است، می باشد.  معلومات داوطلبی صفحهدر 

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

گو ر جوابطوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غی معلومات داوطلبی صفحهدر 

علومات میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه م رددستورالعمل این  30شده و مطابق ماده  دانسته

ه د نگردیدر ابتاشد، آفر ارایه شده با قیمت ثداوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته می شود. 

حکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم در روشنی ا را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

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

حکم و چهل و هشتم طرزالعمل  ( 1فقره ) 2 جزارائه قیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش 

ر های تمام بخش ها در عین داوطلب  می تواند در صورتیکه آفمیباشد.  قابل تطبیقتدارکات 
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  را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند زمان باز

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

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  معلومات داوطلبی

اسناد  -16 ماده

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

 باید فورمهداوطلب  دستورالعمل،این   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1

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

 یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود. 

اسناد  -17ه ماد

واجد شرایط  ثبوت

 بودن اجناس و

 ضمنیخدمات 

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

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

 د.ماینخانه پری دستورالعمل  این  5درمطابقت با ماده 

تثبیت  اسناد – 18ماده 

تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

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

اجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر ، داوطلب باید ضممعیارهای مربوط آن

 ه نمایند.ارای (دی هانیازمن جدول) 5قسمت  مندرجمعیارات  با مشخصات تخنیکی و

قشه نوشته جات، ن میتواندک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه مدار 18.2

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

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

ت ات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافامشخص

 و استثنآت از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید. 

یر و سامنابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3

معلومات  صفحهمشخص در  وم اجناس درجریان مدتکارآیی مناسب و مداملزومات برای 

 تهیه نماید. را داوطلبی

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

وده و بمنظور شرح نیازمندی ب صرف که در جدول نیازمندیها درج گردیده، ها توسط اداره

ناس اج داوطلب می تواند. ارایه سایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد

ه را در صورتی کمعیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ  مطابق با سایر

اشد ب دیهامندرج جدول نیازمن بوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندیجوابگوی نیاز

 نماید.   ارایهرا 

اسناد  -19ماده 

اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر  قبولی آفر  وطلب جهت اجرای قرارداد درصورتاهلیت دا تثبیت  مدارک  19.1

 داشت حاالت ذیل قابل قبول می باشد.

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

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

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

 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش

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

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

طوری که در  انجام مکلفیت های عرضه پرزه جات به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و 

   به اداره معرفی نماید؛، شرایط قرارداد تذکر رفته

را بر )معیارهای ارزیابی و اهلیت(  3قسمت  شرایط اهلیت مندرج  از هریکباید داوطلب  -3

 آورده نماید. 

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

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

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

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

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

 رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

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

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

یصد و ( ف25ابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل )برای مط 19.3

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

یار ( فیصد مع100شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )

ه . تجربمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گرددعدم تکاهلیت را تکمیل نماید. 

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

میعاد  -20ماده 

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

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر  ( روز90از ) کمترواند نمی تداوطلبی های ملی 

های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد 

 روز بوده نمی تواند.  120از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر در داوطلبی بیمیگردد. 

کتبی مطالبه  طور از داوطلب آنفر را قبل از ختم میعاد اعتبار آ تمدید اداره می تواند 20.2

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

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

 گردد.  می مسترد وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید  رد درخواست

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

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

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

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

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

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

باشد،  موقعیت داشتهخارج از جمهوری اسالمی افغانستان آفر تضمین  گاه نهاد صادر کننده

مانت تضمین آفر را  ضنهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای باید 

 نماید.  

ورمه ف) 4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3

، اشدیده بمنظور گردکه قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  و یا فورمه های دیگری (های داوطلبی

 ترتیب گردد. 

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

 باشد.  پرداختوقت  قابل 

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

( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین  20 ماده 2بند طابقت با ممیعاد اعتبار تضمین آفر در -6

 .ز میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشدر ایشتب

این  21( ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 21.3
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ا اظهار نامه تضمین آفر دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر ی

 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشمطابق بند فوق الذکر 

این   44 طبق ماده  داوطلب برندهاز عقد قرارداد با بعد  موفق آفر داوطلبان غیر  تضمین 21.4

 .مسترد میگردد  به آناندستورالعمل 

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

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

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

 در آفر؛

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

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

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

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

مین تض بنام داوطلب مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد،

 ایهفورمه ) 4 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد آفر بنام تمامی شرکای شامل

  ترتیب گردد.   داوطلبی(

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی صفحهطبق  هر گاه  21.7

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

 ین دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ ا

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

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

اجد وغیر ، داوطلبیصفحه معلومات مدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت        

ومات صفحه معلمشروط بر اینکه در  نماید.اعالم برای عقد قرارداد با همان اداره شرایط 

 از آن تذکر رفته باشد.   داوطلبی 

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

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

درصورت موجودیت تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی صفحهعالمه گذاری شده و به تعداد مندرج 

 . تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

انونی قاینده نموشته شده و توسط باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی ن آفراصل و کاپی های  22.2

  داوطلب امضاء گردد. 

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

 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نرا امضا نموده  شخصیکه آفر

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

تسلیمی،  -23ماده 

 گذاریو عالمت  مهر

 آفر 

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

 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحهدر آن  صورت تذکر

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

 ده شده باشد، دستورالعمل اجازه دااین  13 درصورتیکه طبق ماده آفرهای بدیل، شمول
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پاکت ها  بنویسند. "اصل" و "کاپی" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته در پاکت های جداگانه -2

 بند ی اجراآت در روشنمتباقی  در داخل یک پاکت گذاشته شوند. حاوی اصل و کاپی های آفر

 . این ماده صورت میگیرد  3و  2 های

  معلومات داوطلبی ارسال میگردند. صفحهطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -3

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

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

و هر نوع  1ماده  1مات داوطلبی مندرج بند نمبر تشخیصیه و سایر معلونام،  حاوی -3

  معلومات داوطلبی باشد.  صفحه توضیحات اضافی مندرج 

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

  باشد. 

 وویات مفقود شدن محت ول تعویض/ئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

  بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود. 

 میعاد  –24ماده 

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

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

ید یمی تمدمیعاد تسلدر طول امی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب صورت  تم نماید. در این

 .  ادامه می یابدشده 

آفر های  –25ماده 

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

 -26ماده 

، انصراف

تعویض و تعدیل 

  هاآفر

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

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

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

 بوده و این اطالعیه باید: تعدیل شدهانصراف یا 

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

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

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

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

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

اعتبار  د شدهتمدیختم میعاد اعتبار آفر  طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 صورت گرفته نمی تواند. آفر 

 آفر گشایی – 27ماده 
معلومات  در صفحهزمان که  و حضر عام در محل، تاریخده را در ماداره آفر های دریافت ش 27.1

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

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط آفر گشایی
 

" "انصراف ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهدر مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گش 27.2

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

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

 گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز میارائه شده نصالحیت نامه توام با 

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

ای که با کلمۀ "تعویض" نشانی نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر ه
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صالحیت نامه  توام باباز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ "تعویض"  شده

تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعویض آفر که نباشد، باز میگردد. 

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

قرائت میگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ "تعدیل" نشانی شده، باز و محتویات آن به تفصیل 

ی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با تعدیل آفر ها صرف در صورتخوانده می شود. 

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

 آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند. 

 ر هایو آف هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف 27.3

داند بناسب بدیل، موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره م

 جلسه داوطلبی قرائتقرائت می نماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 

ابق بند که مطدر ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر این گردیده باشند

 نا وقت رسیده باشد.  25ه ماد 1

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

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

 )اسکاشتیپ( می نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 محرمیت -28ماده 
 بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییلومات مربوط به مع 28.1

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

 افشاء گردد.  نبایدبوده، 

الی و مارزیابی ، ی ابتداییارزیاباحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

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

 وی میگردد. آفر

ب تقاضای عقد قرارداد، درصورتیکه داوطل آفر گشایی الی زمان ، از28 ماده 2علی الرغم بند  28.3

ا کتبی آن ر داوطلبی داشته باشد، باید به صورت مراحل مورد مربوط به  را درهر ادارهتماس با 

 انجام دهد. 

ارزیابی  - 29ماده 

 ابتدایی 

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

 اندازی می نماید:

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

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

 قابل اعتبار است؛ داوطلبی

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

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 دی شرطنامه منطبق می باشد.آفر با سایر شرایط کلی

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

توضیح آفر  –30ماده 

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

اهیت، و قیمت آفر ، مصورت گرفته و نمیتواند در محتوا بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست،

هر نوع توضیح ارایه تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 
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 شده بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. 

جوابگویی  -31ماده 

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

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

 که: دمی شو فتادگی زمانی عمده پنداشتهشرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم ا و مشخصات 

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

 د؛باش

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

 ؛نمایدمحدود  بر خالف شرطنامه  داد را

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

ت، اح انحرافو بعداً با اصالرد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

 یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد.  استثنات

عدم  – 32 ماده

و  انطباق، اشتباهات،

 از قلم افتادگی

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

  نظر نمی گیرد. 

معلومات  باز داوطلب در میعاد زمانی مناس  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

د. ه نمایبه منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی غیر عمده مطالبضروری یا سندی را 

دم رت عدر صو تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.

 ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

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

ه ، قیمت فی واحد مد نظر گرفتدر صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی -1

ح کدام یبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

ر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت عالمه اعشاری درقیمت فی واحد بیجا تحری

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

تبار موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اع درصورت -2

 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ بوده و حاصل جمع

ر اعتبا رداشته باشد، مبلغ به حروف مداو ارقام وجود  مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

 شده به حروف مربوط به اشتباه حسابی باشد، که اینکه مبلغ ذکر خواهد بود، مگر

بار اعت ( فوق مدار2( و )1داشت مندرجات اجزای ) درنظر با درینصورت مبلغ به ارقام

 خواهد بود.

 ین آفرو تضموی رد  ول نکند، آفرقب محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتطلب تصحیح وهرگاه دا 32.4

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

 می گردد. 

 –34ماده 

ارزیابی 

 تخنیکی

 

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

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

نحرافات با ا  یایر یاز مطابقت بدون تغ، جهت اطمینان این دستورالعمل 18 ماده مطابق اداره  34.2

ررسی بجنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت  مندرج شرایطتمام 

 می نماید. 

یل تبد - 35ماده 

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

نرخ فروش اسعار در روز  به معلومات داوطلبی هصفحرا به واحد پولی مشخص در  درآفر
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 ، تبدیل می نماید. معلومات داوطلبی صفحهمندرج 

 ترجیح -36ماده 

 داخلی
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددرجیح داخلی ت 36.1

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

 ارزیابی میگردند.

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

ته و تذکر رف معلومات داوطلبی درصفحهطوریکه  ،بخش ها یارزیابی برای اقالم اانجام  -1

 ارایه گردیده؛  14 رمطابقت با مادهدکه  قیمت آفر

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

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

 معلومات داوطلبی صفحهمندرج ناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  تتعدیل قیم -4

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

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

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

 جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛

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

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

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

 آفر.

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

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

د. یان گردبباید به مبلغ پولی  عوامل در نظر گرفته شدهبرای تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات 

 باشد.  36 ماده 3فکتور ها، روش ها و معیارات باید مطابق بند 

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

ک یر از خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشت قیمت

در ه کبا نازلترین قیمت کیب بخش ها تر تشخیص برایطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی داو

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

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

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

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

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفتهدر شرطنامه 

مقایسۀ  - 38ماده 

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

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

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

سه ارزیابی را ختم، لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پرو

گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی 

شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد 
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  ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.

رزیابی ا -39ماده 

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

 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.   داوطلبتوسط 

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

  د. میگیر

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

دی آفر بع و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باگردیده  آفر جوابگو شدنارزیابی، منتج به غیر 

 انجام می دهد.   نازلترین قیمتدارای 

 ادارهحق  -40ماده 

برای قبولی یا رد یک 

 تمام آفرها یا 

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

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

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

 طلبان فسخ نماید.داوتآمین منافع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط  – 41ماده 

 اعطاء

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

  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  ااجرای رضایت بخش قرارداد رتوانایی 

حق  –42ماده 

در تعدیل مقدار 

زمان اعطای 

 قرارداد 

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

از فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده (جدول نیازمندیها)

هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر در برگیرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی لوماتمع صفحه

 ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد.  معیار

 – 43ماده 

 اعطای قرارداد

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

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

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

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

تضمین  -44ماده

 اجراء

 

 

 

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

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

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

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

داد ه قرارمی گردد. در اینصورت ادار آفراسترداد تضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

رای دی اجا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمنب را به داوطلب بعدی که آفر جوابگو

 رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید.  

امضای  -45ماده 

 قرارداد
وری خذ منظااداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از  45.1

رنده داوطلب ب میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. آمر اعطاء در طی 

سلیم به اداره تامضا نموده و  بعد از دریافت ( روز10ت )مکلف است، قرارداد را در مد

 نماید. 

 اطالع -46ماده 

داوطلبان غیر به 

 برنده

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

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

 نماید.می مسترد 

طلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر همزمان با اطالع داو 46.2

مشخصات تدارکات، مشخصات اداره و قراردادی، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل 
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در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز  تدارکات و دوم قانون

 می نماید، نشر می کند.

حق –47 ماده

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

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

 ارسال نماید.

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

ن  رای داوطلبادستورالعمل بدر داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط  صفحه معلومات داوطلبیتکمیل برای در صورت نیاز رهنمود ها 

 ترتیب گردیده است.  بشکل ایتالیک

 عمومیات الف.  

 

 

 

 

 

دستورالعمل  1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.  استقالله ریاست شفاخان : اداره

 استقاللریاست شفاخانه  : نیاز مندشعبه 

  :عبارت اند از نام و شماره این داوطلبی

 قلم مواد تنظیفاتی 29تدارک تهیه و

  MOPH/EH/NCB/1400/G05 داوطلبی: شماره

 باالمقطعد قراردا نوع قرارداد:

 4.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ل واجد شرایط نمی باشند:داوطلبان از کشورهای ذی

 "قابل تطبیق نیست" 

 4.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

www.npa.gov.af 

  5.1مادۀ 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 خدمات ضمنی آن ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند:اجناس و

  قابل تطبیق نیست" "

 

 مندرجات شرطنامهب.  

 6.3مادۀ 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: 

 تیریدم -استقاللشفاخانه  استیر -اراالمانسرک عمومی د -سه راهی عالوالدین -ششم  هیناح شهرکابل ،}

 خدمات وتدارکات{

 7.1مادۀ  

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 {  رک عمومی داراالمانس -ه راهی عالوالدینس -ریاست شفاخانه استقالل ششم هیشهرکابل ،ناح}

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

 خدمات وتدارکات تیریمد :مسومنزل  

 { شخص ارتباطی: مدیر تدارکات }

 93744320282+ :شمارۀ تلیفون

 ندارد :ایمیل/کترونیکیآدرس ال

 

 

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 7.3مادۀ 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 یگردد.مجلسه قبل از داوطلبی دایر 

 بتاریخ:      داوطلبیمجلس قبل از 

 1399  قوس 12تاریخ: 

 قبل از ظهر  10:00ساعت : 

 محل: مدیریت عمومی اداری شفاخانه استقالل 

 مسول ارتباطی: محمدناصر"سدید" مدیر تدارکات

 744320282-0093ره تماس: شما

 تهیه آفرهاج.  

 10.1 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ارایه گردد.  دری آفر به زبان

 11.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

ن ویا ا معاویانه پری، مهر و امضاء توسط ریئس که باید خ معلومات اهلیت داوطلب مفورو  فورمه تسلیمی آفر

امه حیت نقیمت، تضمین آفر، صال و جدول  .نماینده با صالحیت شرکت شده باشد، در غیر آن آفر رد میگردد

 و همچنان معتبر کتبی، اسناد واجد شرایط بودن داوطلب

 یرسا و تجارتی زجوا حقوقی، هویت نامۀ تصدیق داوطلب، راجستر های نامه تصدیق از نقل یک  .1

 اسناد؛

 دوره؛ آخرین مالیات حساب تصفیه از تصدیق سند مالیه، راجستر و ثبت اوراق از نقل یک  .2

 و ستگیورشک حالت در و نبوده عاجز دیون پرداخت از داوطلب اینکه بر مبنی شده امضا نامه تعهد .3

 ندارد، انحالل قرار

 تدارکات در منافع تضاد نداشتن بر مبنی داوطلب توسط شده امضا نامه تعهد  .4

 دو خالل در تجارت در تخلف باالثر محکومیت عدم بر مبنی داوطلب توسط شده امضا نامه تعهد  .5

 داوطلبی؛ در اشتراک قبل از سال

 مربوط نمدیرا و کارمندان از یکی یا و موصوف اینکه بر مبنی داوطلب توسط شده امضا نامه تعهد  .6

 .است نگردیده روممح قانون نهم و چهل مادۀ وی مطابق

 د ارایهدرجدول های قیمت بای و قیمت ها وتخفیفات ارایه شده توسط داوطلب درفورمه تسلیمی آفر .7

 .گردد

ز اداوطلب، جدول قیمت های ارائه شده در آفر خویش و فورم معلوماتی اهلیت داوطلب را پس  .8

 .نماید )اسکاشتپ (مهرو امضاء بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

 13.1 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ارائه آفر های بدیل مجاز نمی باشد. 

 

 

 

 14.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد.  2010سال  (Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )
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( 1) 14.6 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .داد، قابل تغییر نمی باشدقیمت های ارایه شده توسط داوطلب در جریان اجرای قرار

 14.5 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  مقصد نهایی:

رداخت تحویلی اجناس در مقصد نهایی با پ( 2010سال  DDP  به اساس اصطالح شرایط تجارت بین المللی 

 میباشد. استقاللریاست شفاخانه  )تمام مالیات و محصوالت گمرکی

 منزل نهایی:

 ل میباشد.ریاست شفاخانه استقال

 

 14.6 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  نیست.  قیمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل

 15.1 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ارائه نماید. به واحد پول افغانی نرخ خویش را  مکلف استداوطلب 

 .مرجع تعیین کننده نرخ  تبادله دافغانستان بانک خواهد بود

 18.3 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 قابل تطبیق نیستمدت کارآیی اجناس: 

 

 19.1 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .نیست"ضروری"   :اجازه نامه تولید کننده

 

 19.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .نمیباشدزم ال :خدمات بعد از فروش

 20.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد. تقویمی  روز (90نود )ر آفر مدت اعتبا

 21.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

رط شبشکل ضمانت بانکی صادر شده توسط یکی از بانک ها بدون قید و  آفر باید همراه با تضمین آفر

 شرطنامه موجود است ارائه گردد.  4که در قسمت  8م نمبر مطابق به فور

ضمین آفر برای ت)میعاد اعتبار ، روز اضافه تر از میعاد اعتبار آفر باشد 28میعاد اعتبار تضمین آفر باید  

 روز از تاریخ آفر گشائی میباشد(.  118مدت 

ده آفر ارایه ش از تاریخ آفرگشائی باشد،روز تقویمی اعتبار سر  118هرگاه میعاد اعتبار تضمین آفر کمتر از 

 داوطلب غیر جوابگو پنداشته و رد میگردد.  

تمام  بنام تضمین  آفر در حالت معامله مشترک باید به نام شرکاء معامله مشترک باشد. هر گاه تضمین آفر

 ( نباشد، منجر به رد آفر میگرددJVشرکاء معامله مشترک )

ی سکن ا کاپفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و ییادداشت: ضمانت بانکی تضمین آ

 .شده قابل اعتبار نمی باشد.
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 21.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

   می باشد. افغانی{ شصت و پنج هزار { }65000 }: مقدار تضمین آفر 

 21.7ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

ض نماید، را نق( 2( و )1جز ) ندرج یکی از اقدامات مندرج در پاراگراف هایهرگاه داوطلب مرتکب اعمال م

   نماید.غیرواجد شرایط اعالم می{ سال (1)حکومت وی را از اعطای قرارداد مربوط توسط اداره به مدت }

 22.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 د. باید تسلیم داده شو یک نقل اصل آفر

 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. 28ر باید برای مدت ضمانت بانکی تضمین آف

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

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

 23.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 23.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  .نیستآفر بصورت الکترونیکی مجاز ارائه 

 23.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

  قلم مواد تنظیفاتی 29تدارک تهیه و

  MOPH/EH/NCB/1400/G05 داوطلبی: شماره

  -، مدیریت عمومی ادارای، مدیریت خدمات ،کابلاسقاللوزارت صحت عامه، ریاست شفاخانه  :توجه

 افغانستان

 24.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 مدیریت عمومی اداری شفاخانه استقالل  توجه:

 { رک عمومی داراالمانس -الوالدینع سه راهی -ریاست شفاخانه استقالل}آدرس: 

 اطاق کنفرانس{ -}منزل چهارممنزل وشماره اطاق: 

 } کابل {شهر: 

 

 

 27.1ماده 

 دستورالعمل برای

 داوطلبان

 بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد:

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

 اطاق کنفرانس{ -}منزل چهارمق: منزل وشماره اطا

 { کابل} شهر: 

 { از ظهر قبل 00:10ساعت  19/09/1399مورخ  شنبه چهارروز  : }تاریخ
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ده اوطلبان باید أفر شرکت خویشرا  درصندوق/ باکس آفرها  که در داخل شفاخانه استقالل نصب گردید -1

 به تدارکات اخذ نمایند.یک یا دو روز قبل از آفر گشایی انداخته وسند رسید را از شع

جا یده یکنماینده با صالحیت شرکت و هیات آفرگشایی در روز  و ساعت آفر گشایی که در ذیل تعین گرد -2

را  فرگشاییآانتقال و پروسه  اطاق کنفرانس شفاخانهدر صندوق/ باکس آفرها را باز نموده تمام آفر ها را 

 آغاز مینمایند.

 .از ظهر بعد 00:03ساعت  18/09/1399مورخ  شنبه سهروز  ها:ضرب االجل برای تسلیمی آفر-3

ی کاری درصورتیکه تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید، آفر ها در روز بعد نوت :

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

 

  27.2ماده 

دستورالعمل برای 

 وطلباندا

باشد،  مجاز دستورالعمل برای داوطلبان 23ماده  1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

   خواهد بود. {مجاز نیست}ص گشایش آفرهاروش های مشخ

 

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

 35.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 است.  د افغانستان بانک  منبع نرخ تبادله

 } یوم آفرگشائی {تاریخ تبادله اسعار:

 

 36.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.  چهارمترجیحات داخلی مطابق حکم 

 37.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 اجرا میگردد. اقالم"تمام  "برای : ارزیابی

 یکی ازدو موارد ذیل درج گردد:

 یا اشدبه می عطا شده به داوطلب برندآفرها برای هریک قلم ارزیابی گردیده و قرارداد دربرگیرنده اقالم ا

ت یمقز اوسط قیمت قلم یا اقالم که برای آن قیمت ارائه نشده است، اصورت می گیرد،  قلمارزیابی برای هر 

 می گردد. اوطلبهای ارائه شده برای همان قلم یا اقالم در آفرهای سایر داوطلبان محاسبه و شامل قیمت آفر د

 ردد. گدر صورتیکه آفر دیگری ارائه نگردیده باشد، آفر وی طبق حکم ماده بیست و پنجم قانون رد می 

آفر داوطلب  ( فیصد قیمت10است، از ) در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده

  تجاوز نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد.

 37.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 "نخیر"انحراف درجدول تسلیمی:  -1

 "نخیر"اخت: انحراف درجدول پرد -2

  "نخیر" تعویض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدمات:ف مصار -3

 نستانموجودیت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیزات ارایه شده آفر در جمهوری اسالمی افغا -4

 "نخیر"

 "خیر"نمصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت درجریان عمر استفاده تجهیزات  -5

   "نخیر"ائه شده؛ و مولدیت اری کارآی -6
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 14.2ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

یم قهر حصه  داوطلبان باید برای،ه قیم ارائه نماید و در صورت حصقیمت  قلم جدولداوطلبان باید برای هر 

 جداگانه ارائه نمایند. 

 

 اعطای قراردادو.  

 42.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ات قابلطرزالعمل تدارکهنمود ور: مطابق عبارت است از که زیاد می گرددحد اکثر فیصدی مقدار فی قلم 

 اجرا است.

را قابل اج طرزالعمل تدارکاترهنمود ومطابق : عبارت است از  حد اکثرفیصدی مقدار فی قلم که کم می گردد

 است.

 47.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 شکایات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 استقاللیاست شفاخانه ر-1

  وزارت صحت عامه-2

 کمیته بررسی اداری، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور جمهوری اسالمی افغانستان -3

 سرک پشتونستان واتآدرس: 

 منزل پنجمشماره اطاق:  -منزل

 کابل، افغانستانشهر: 
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 معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم

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

 د.می گیره قرار نسایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفادمد نظر می گیرد تکمیل می نماید.  دارای اهلیتداوطلب 
 

 {اختصاص داده شده به مراحل تدارکات را درج شرطنامه مربوط نماید اداره مکلف است، معیار های}

 فهرست عناوین 

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

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

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

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

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

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

 صورت می گیرد:طور ذیل 

 گروب بندی آفر ها: -1

ترجیج داده  ( فیصد مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات عامه25تولیدات داخلی در مقایسه تولیدات خارجی؛ ) (1

 می شود. 

یصد ف( 10) داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان در مقایسه داوطلب خارجی غیر مقیم به اندازه (2

 مل تدارکات عامه ترجیج داده می شود.مطابق حکم چهارم طرزالع

فیصد، مطابق  (5داوطلب داخلی زن در مقایسه با داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان به اندازه )  (3

 حکم چهارم طرزالعمل تدارکات عامه ترجیج داده می شود.

خلی می ردادی فرعی دادارد ویا متعهد به داشتن قرا (Joint Venture)داوطلب خارجی که شرکای داخلی  (4

ات عامه مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارک( فیصد 5به اندازه )باشد، در مقایسه سایر داوطلبان خارجی 

 ترجیج داده می شود.

 ها مقایسه آفر -2

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

 نظر می گیرد.  دت را در مقایسه با سایر آفر ها مفرکاسته و این قیمنسبت به قیم اصلی آ

 

 معیارات اضافی  .2

ربع میگردد  ازطرف قراردادی به وقت معینه که ازطرف شفاخانه تعیین مواد تنظیفاتیقلم   29و تدارک تهیه  }(1)

اس یرآن اجنت داشته باشد درغمطابقو سمپل درمحل مقصود به شفاخانه تسلیم گردد، وباید با مشخصات تخنیکی  وار

یداری بازار خر راطبق حواله شعبه نیازمند از ربعتوسط هیئت مسترد گردیده واداره مواد مورد ضرورت همان 

رداخت مکلف به پو با درنظرداشت مندرجات شرطنامه میباشد ربع نموده وقراردادی مکلف به پرداخت پول همان 

  {جریمه نیز میشود .

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

 د برای هرقراردا قرارداد را به داوطلبیکه ترکیب آفرهای دارای نازلترین قیمت را ارائه نموده )یک بیشتر از یکاداره 

 ، اعطا می نماید.را بر آورده نماید 4فقره مندرج ارزیابی بعدی  آفر( و با معیارهای

 :مکلف استاداره 
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رای دستورالعمل ب 14ماده  7و کمیت فی قلم طوریکه دربند  بخشفیصدی اقالم فی  یکهو قراردادهائ بخش هارف ص -1

 نماید.شده است ارزیابی داوطلبان مشخص 

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)

 وش اجرای آن طوریکه در آفر داوطلب پیشنهاد شده است.و ر هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)
 

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

ارزیابی  ی تواندمدستورالعمل برای داوطلبان، اداره   38ماده  1آفر دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از

د. شرایطیکه تورالعمل برای داوطلبان، صرف با استفاده از شرایط مشخص شده راه اندازی کندس 39بعدی آفر را طبق ماده 

 شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:

 حد اقل داوطلب باید استتمنت حساب بانکی خود را ارائه نماید و بیالنس استتمنت بانکی بایدتوانایی مالی:  -1

   باشد. {افغانی چهارصد هزار} {  400000}

رای بمعیار هر گاه صورت حساب بانکی که منحیث سرمایه نقدی شرکت ارایه میشود باید بیالنس کافی را مطابق 

اریخ تئی نقدی مندرج شرطنامه که در فوق تذکر رفته داشته باشد. تاریخ صدورصورت حساب بانکی باید از دارا

 ریخ آفر گشائی باشد.اعالن دعوت به داوطلبی الی تا

باید  از یک بانک منحیث سرمایه نقدی شرکت ارایه میگردد یا ستتمنت بانکیهرگاه فورمه معیاری خط اعتباری 

ً حد اقل مبلغی کافی که در اسناد داوطلبی خواسته شده است، ه معیاری خط ارایه نمایند و مطابق نمونه فورم واضحا

باشد.  اداره محترم تدارکات صادر گردیده است، باید  NPA/PPD/No.12/1395اعتباری که طی متحد المال شماره 

 در غیر آن خالف متن نمونه صادر شده به هیج صورت قابل قبول نمی باشد

کی ت تخنیتجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادی را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفی -2

 طبق حکم پنجم طرزالعمل تدارکاتی قابل تطبیق نیست. :ارائه نمایدذیل  را داشته باشند مندرج 

:  ریاست پالیسی تدارکات اداره تدارکات ملی 2/12/1395مورخ  NPA/PPD/NO.16/1395مطابق متحد المال  -3

ا ر( الیه موزارت محترم  هصادر) داوطلب مکلف است ، مکتوب تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی

وران تحت د وی میتواند سند مبینداوطلب در جریان باشد، م آفر خویش ارایه نماید هرگاه تصفیه حسابات مالیاتیض

 .ارایه نماید را( وزارت محترم مالیه  هصادر)  بودن تصفیه حسابات مالیاتی
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی -4

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 فورمه معلومات داوطلب 01مه اجناس/فور

 (JVمشترک ) شرکتفورمه معلومات شریک  02فورمه اجناس/

 فورمه تسلیمی آفر   03فورمه اجناس/

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

 بیرون ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اند که در ای ت برای اجناس قبالً وارد شدهجدول قیم 05فورمه اجناس/

 شده اندجدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری اسالمی افغانستان ساخته                   06فورمه اجناس/             

 جدول قیمت و تکمیل خدمات ضمنی  07فورمه اجناس/

 ن آفر: ضمانت بانکیتضمی 08فورمه اجناس/

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09فورمه اجناس/

 اجازه نامه تولید کننده  10فورمه اجناس/
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 فورمه معلومات داوطلب

 01فورمه اجناس/

 MOPH/EH/NCB/1400/G05  شماره داوطلبی:

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

 }شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{صفحات 

 .  معلومات عمومی داوطلب1

 

 

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

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

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

 سال راجستر داوطلب: }سال راجسترداوطلب درج گردد{  1.4

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

1.6  
 مورد نماینده باصالحیت داوطلب  معلومات در

 {رج گرددصالحیت د نام نماینده بانام: }

 {صالحیت درج گردد آدرس: }آدرس نماینده با

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

 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیل آدرس: }ایمیل

 

 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

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

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

  برای داوطلبان؛

 1بند  مطابقت با یل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک دردرصورت شرکت های مشترک ، سند تما 

 دستورالعمل برای داوطلبان؛  4ماده 

 طابقت با ملب در درصورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوط

 قانون تجارت باشد؛

 ره؛سایر اسناد در صورت لزوم دید ادا 

 

 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

 الزم نیست. در پنج سال اخیر: تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط  داوطلب  2.1

 الزم نیست. سال اخیر: 5حجم معامالت ساالنه داوطلب در   2.2

 
 دارایی های نقدی در دسترس:   2.3

 

 
 الزم نیست.در جریان پنج سال گذشته: یک قرارداد مشابه اکمال عمده اجناس   2.4

 
 .  معلومات مالی داوطلب3

ه با اسناد مربوط های تفتیش یا سایر معلومات بانکی همرا ضرر یا راپورو  های مالی یا بیالنس شیت یا حساب مفاد راپور  3.1

ی آن را اپی هاداده ک }لست مندرجات ذیل را ترتیبیا ترکیبی  از اینها که نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس. 

 {ضمیمه کنید

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

 نام: }نام نماینده با صالحیت درج گردد{

 آدرس نماینده با صالحیت درج گردد{آدرس: }

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

 ایمیل آدرس: }ایمیل آدرس نماینده باصالحیت درج گردد{
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 مشترک داوطلب هر شریکه معلومات فورم

 02اجناس/ فورمه

امل باید شاین یادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکمیل نمودن فورمه در حین تهیه شرطنامه میباشد، اما ن

 دد.شرطنامه صادر شده گر

تبط واد مرممعلوماتیکه در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق 

 ، استفاده شود{دستورالعمل برای داوطلبانبه 

 MOPH/EH/NCB/1400/G05 شماره داوطلبی:

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

 عداد مجموعی صفحات درج گردد{صفحات }شماره صفحه و ت
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

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

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

 است، درج گردد{مشترک: }کشوریکه در آن شرکت های مشترک راجستر شده  داوطلب یاکشرراجستر   1.3

 }سال راجستر شریک هر  شرکت های مشترک درج گردد{ مشترک: ی داوطلباکشرسال راجستر هر   1.4

ر مشترک در کشوریکه راجستر شده است: }آدرس شریک شرکت های مشترک را د داوطلب یاکشر آدرس قانونی هر  1.5

 کشوریکه راجستر شده، درج گردد{

1.6  
 حیت شرکت های مشترکمعلومات نماینده باصال

 صالحیت درج گردد{ نام: }نام نماینده با

 آدرس: }آدرس نماینده با صالحیت درج گردد{

 {درج گرددصالحیت  با هفکس: }شماره های تلیفون و فکس نمایند شماره های تلیفون و

 ایمیل آدرس: }ایمیل آدرس درج گردد{

 

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

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

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

 طابقت موطلب در د که نشان دهنده فعالیت دااستقاللیت مالی و سناوطلب باشد، سند تثبیت صورتیکه نهاد دولتی د در

 با قانون تجارت باشد
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 فورمه تسلیمی آفر

 03فورمه اجناس/

باید ند، اما تدارکاتی در تکمیل فورمه در وقت تهیه شرطنامه میباشه این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار

 در شرطنامه صادر شده شامل گردد.

د موا در به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه صفحات ذیل داوطلبان در این معلومات باید توسط

 جدول مورد استفاده قرار گیرد. تهیه شده است در دستورالعمل برای داوطلبانمربوطه 

 MOPH/EH/NCB/1400/G05 شماره داوطلبی:

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{و  صفحهصفحات }شماره 

 

 {ریاست شفاخانه استقالل} به:

 

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

مه دور ضمیو هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره:}شماره و تاریخ ص مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق  .1

 { نداریم؛درج گردد لزوم را درصورت

 ت ضمنی راناس و خدمانیازمندیهای اججدول مندرج در مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  .2

 م؛اکمال مینمائی توضیح مختصر در مورد اجناس و خدمات ضمنی درج گردد{   }یک 

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

 {                                                                                                                     }به ارقام و حروف 

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

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

دول شده ج اقالم مشخص  قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:.....................}هر تخفیف پیشنهاد شده و (2)

 را که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید{؛نیازمندیها 

لیمی آفرها در ضرب االجل تس، سر از تاریخ  دستورالعمل برای داوطلبان  20ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ .5

ی ما اعتبار آن باال اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  2مطابقت با بند 

 الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛
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و ماده  داوطلبان لعمل برایدستورا 44مطابقت با ماده  تضمین اجراء را در کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

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

}ملیت  د شرایطقراردادیان فرعی یا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعیت کشورهای واج بشمولما  .7

ادیان ت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردداوطلب را بشمول ملیت شرکای شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرک

 {می باشیم.درج گرددتهیه کننده گان فرعی و 

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

ند ببقت با طام ، درجمهوری اسالمی افغانستان ، تحت قوانینتهیه کننده گان وو قراردیان فرعی  شرکاشرکت ما، بشمول  .9

 شده ایم؛نجمهوری اسالمی افغانستان غیر واجد شرایط شناخته دولت از طرف دستورالعمل برای داوطلبان  4 ماده 3

 .نیست دیگر و یا هر آفر دریافت شده ارائه شده قیمت نازلترین یآفر دارامکلف به قبولی  که ادارهما میدانیم   .10

 

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

 

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

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

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 ماده با قتمطاب در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 04اجناس/ فورمه

 MOPH/EH/NCB/1400/G05                       شماره داوطلبی:

 

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

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحه وهر صفحات }شماره 

منی مشخص در جدول باید با لست اجناس و خدمات ض جدول قیمت1}داوطلب این جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری می نماید. لست اقالم در فقره 

 اداره منطبق باشد.نیازمندیهای 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ره 
شما

 

س
جنا

ح ا
ضی

تو
 

ر  
شو

ک
منبع 

 

تعداد
 

حد
وا

 

قیمت فی واحد 

پرداخت محموله و 

 بیمه }محل مقصود{ 

قیمت پرداخت بیمه و 

 محموله فی قلم

 (4x6)ستون

 

قیمت فی قلم برای انتقاالت زمینی 

و سایر خدمات الزم در جمهوری 

اسالمی افغانستان جهت رسانیدن 

اجناس به محل مقصد مشخص شده 

 صفحه معلومات داوطلبیدر 

قیمت مجموعی 

 ی قلمف

 (8+7ستون )

ج 
ر
ره قلم د

شما
{

}
ردد

گ
 

ت 
حا

ضی
}تو

ج 
ر
س د

جنا
ا

}
زددد

گ
 

ر تولید 
شو

}نام ک

ج 
ر
کننده د

}
ردد

گ
 

}تعداد 

ذکر  

 گردد{

}.واحد 

فزیکی ذکر 

 گر دد{

}قیمت فی واحد 

پرداخت بیمه و 

 {درج گردد محموله

}قیمت مجموعی پرداخت 

 بیمه و محموله درفی قلم

 {درج گردد

}قیمت مجموعی  درج گردد{}قیمت مرتبط فی قلم 

 {درج گردد قلم

  قیمت مجموعی 

 نام داوطلب : }نام داوطلب درج گردد{

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

 تاریخ درج گرددتاریخ : } 
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 دیده استجدول قیمت برای اجناس ساخته شده در بیرون جمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد گر

 (05اجناس/ )فورمه داوطلبان. برای دستورالعمل 15 ماده با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 MOPH/EH/NCB/1400/G05                   شماره  داوطلبی:

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

ا لست اجناس و خدمات (  جدول قیمت باید همراه ب1را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری خواهد کرد. لست اقالم در فقره ) }داوطلب این فورمه های جدول قیمت 

 توسط اداره در جدول نیازمندیها منطبق باشد.{ شده ضمنی مشخص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ره 
شما

 توضیح اجناس 

حد 
وا

ر 
مقدا

ع 
ر منب

شو
ک

قیمت فی واحد  

حموله و پرداخت م

بیمه }محل 

 مقصود{ 

قیمت پرداخت بیمه و 

 محموله فی قلم

 (4x6)ستون

 

قیمت فی قلم برای انتقاالت زمینی و 

سایر خدمات الزم در جمهوری 

اسالمی افغانستان جهت رسانیدن 

اجناس به محل مقصد مشخص شده 

 صفحه معلومات داوطلبیدر 

 قیمت مجموعی فی قلم

 (8+7ستون )

 

1     

 

    

2     

 

    

3         

4     

 

    

  قیمت مجموعی

 نام داوطلب : }نام داوطلب درج گردد{

 امضای داوطلب:  }امضای شخصی که آفر را امضا مینماید، درج گردد{ 

 تاریخ : }تاریخ درج گردد 
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 سالمی افغانستان ساخته میشوندجمهوری ا که درجدول قیمت  اجناس                                                  

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

 06جناس/ا فورمه

               MOPH/EH/NCB/1400/G05                            شماره داوطلبی:

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

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

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

 ضمنی

 ن باشد.{اداره یکسا نیازمندیهای جدول مشخص در 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ره 
شما

 

س
جنا

ح ا
ضی

تو
 

تعداد
 

حد
وا

 

قیمت فی 

 واحد 

قیمت مجموعی  

 فی قلم 

(3  X 5) 

 

  مصارف

و  انتقاالت

 سایرخدمات الزم 

الی رسانیدن به 

 مقصد نهایی

مصرف کارگر 

محلی، مواد خام و 

اجزاء اصلی از 

جمهوری اسالمی 

 افغانستان

 (5)فیصدی 

 

ات و فروشمالیه بر 

سایر مالیات قابل 

پرداخت در فی قلم 

درصورتیکه قرارداد 

 عقد شده باشد 

قیمت 

 مجموعی 

(5+ 6 +7 

+8+9  ) 

 

1.  
کاغذ تشناب اصل باکیفیت دو 

 الیه به رنگ سفید
  رول 3218

     

2.  
جاروب محکم اصل مزاری 

 رنگ پخته
  دسته 29

     

  بوتل 323 ملی 300اسپری خوشبو اصل   .3
     

4.  

س تاری سایز خورد و پاسپا

کالن معه دسته آن باکیفیت تار 

 دبل

  دانه 155

     

5.  
پمپ کمود معه دسته طویل 

 مختلف السایز
  دانه 19

     

6.  
دستکش رابری بند کرمچی تا 

 ارنج اصل
  جوره 340
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7.  
موزه ساق بلند مختلف السایز به 

 رنگ سیاه اصل
  جوره 110

     

  بوتل 25 تیزاب گوگرد اصل باکیفیت  .8
     

9.  

سطل پالستیکی سایز کالن 

لیتره به رنگ سرخ سبز و 50

 زرد اصلی

  دانه 10

     

10.  
ملی  800مایع ظرفشویی بوتل 

 لیتره اصل باکیفیت
  بوتل 200

     

11.  
 500مایع دستشویی بوتل های 

 گرامه اصل باکیفیت
  بوتل 1459

     

12.  
مایع سفید کننده لباس بوتل چهار 

 لیتره اصل
  بوتل 50

     

13.  
مایع سفید کننده کاشی یا ضد لکه 

 گرامه اصل  750جرم گیر 
  بوتل 690

     

14.  
ملی  500مایع شیشه پا ک کن 

 لیتره اصل باکیفیت
  بوتل 190

     

  بوتل 200 گرامه450پودر میکس بوتل   .15
     

16.  
پودرمخصوص ماشین الندری 

 اصل باکیفیت
  کیلو 452

     

17.  
صل % ا 35پودر کلورین 

 باکیفیت
  کیلو 127

     

18.  
جاروب نیلونی معه دسته مختلف 

 السایز 
  عدد 28

     

19.  

پالستیک استر دار یا نخدار 

 180اصل باکیفیت به عرض 

 سانتی

  متر 1000

     

20.  
 50خریطه پالستیکی کالن 

 کیلویی سیاه اصلی
  کیلو 843
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 { درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

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

 {درج گردد }تاریخ :  تاریخ

 

 

 

 

 

 

21.  

 14خریطه پالستیکی خورد 

کیلویی به رنگ زرد، سیاه، 

 سرخ باکیفیت

  کیلو 2400

     

22.  
عینک محافظوی چشم به رنگ 

 سفید بند دار اصلی
  عدد 250

     

23.  
چپلک مردانه مختلف السایز 

 پنجه دار از مواد اصلی
  جوره 194

     

24.  
ماسک کشک دار یکبار مصرف 

 دو الیه سایز کالن اصلی
  عدد 30000

     

25.  
پاپوش کشک دار یکبار مصرف 

 یفیت اصلیسایز کالن با ک
  جوره 1600

     

26.  
کاله کشک داریکبار مصرف 

 اصلی
  تاقه 1500

     

27.  
ملی  500هندرب اصل باکیفیت 

 گرامه
  بوتل 1000

     

28.  

لیتره 30زباله دانی پالستیكي 

معه سرپوش به رنگ سیاه، 

 سرخ، زرد اصل با کیفیت

  عدد 25

     

29.  
برگ  100دستمال کاغذی قطی 

 اصلی
  قطی 500

     

  قیمت مجموعی
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 بعد از فروش  /دمات ضمنیخ تکمیلبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 ماده با مطابقت در اسعار

 07اجناس/ فورمه

 MOPH/EH/NCB/1400/G05                  داوطلبی: هشمار

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

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

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

 گردد.{ درج نیازمندیها جدول در اداره توسط  شده مشخص

 

1 2 3 4 5 6 7 

شماره 

 خدمات 

انتقاالت زمینی و توضیح خدمات )به استثنای 

جمهوری اسالمی  درسایرخدمات الزم 

مقصد  افغانستان جهت رسانیدن اجناس در

 نهایی آنها(

تاریخ تحویلی در  منبعکشور 

 مقصد نهایی 

 قیمت مجموعی فی خدمت قیمت فی واحد کمیت و واحد فزیکی

 یا تخمیناً( X 6 5)ستون  

}شماره 

خدمت 

درج 

 گردد{

 منبع }کشور {درج گردد}نام خدمات 

درج خدمات 

 {گردد

}تاریخ تکمیل 

خدمات در  مقصد 

 نهایی فی خدمت{ 

 

حد  اکمالی  و نام }تعداد وا

 {درج گرددواحد فزیکی 

}قیمت فی قلم 

درج خدمت 

 {گردد

}قیمت مجموعی فی قلم 

 {درج گردد خدمت 

  قیمت مجموعی آفر 

 

 نام داوطلب }نام داوطلب درج گردد{ 

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

 {درج گردد تاریخ }تاریخ
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 بانکی تضمین آفر: ضمانت

 08فورمه اجناس/

 MOPH/EH/NCB/1400/G05 :داوطلبی شماره

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

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

 صفحات }شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گردد{

 د{در گردصا مندرجین آفر باید توسط یک بانک راجستر شده در مطابقت با رهنمودهای }این فورمه ضمانت بانکی برای تضم

 {درج گرددما: }نام بانک 

 ذینفع: }نام و آدرس مکمل اداره درج گردد{

 {درج گرددتاریخ: }تاریخ 

 شماره تضمین آفر: }شماره به ارقام درج گردد{

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

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

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

ی بلغ مجموع، مبدون تعللصورت قطعی تعهد میسپاریم که به گردد{ بدینوسیله براساس درخواست داوطلب، ما }نام بانک درج 

 عمال ذیلادر صورت که داوطلب مرتکب بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما  را {درج گردد }مبلغ به حروف و ارقام

 گردیده باشد، بپردازیم:

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

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

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

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

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

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

دستورالعمل برای طبق قرارداد امضای  تضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت  (6)

 ؛ یاداوطلبان

د از ختم روز بع 28( 2) ؛ یارداد با داوطلب برندهامضای قرا( 1درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

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

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

 

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

 

 درج گردد{ مسئول مربوطامضا: }امضای 

 

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

 09فورمه اجناس/

 

 MOPH/EH/NCB/1400/G05 شماره داوطلبی:

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

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

 شماره صفحه  و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{}
 

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

 به: }نام مکمل اداره درج گردد{

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

 باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد.  ا، آفرما میدانیم که، طبق شرایط شم

از  سر ردد{گسال درج  }تعداداز عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 

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

 نادرست در مورد اهلیت داوطلب ارائه معلومات (1)

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

 جدول قیمت های ارائه شده در آفرز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در انکار داوطلب ا (3)

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

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

نده فاقد وطلب بردر صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با دااین اظهار نامه تضمین آفر 

 اعتبار می گردد. 

 {داردصالحیت امضای این اظهار نامه را  امضای شخصی کهامضا : }

 {نام داوطلب درج گردد: }امضای این اظهار نامه از طرف ای صالحیتدار

 {ل درج گرددتاریخ: }روز، ماه و سا

 {مهر گرددمهر :  }
 

 {گرد آفر را ارائه آفر باید به نام تمام شرکا مشترک، این اظهار نامه تضمین یادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه تولید کننده

 10اجناس/ فورمه

 

 :MOPH/EH/NCB/1400/G05 طلبیشماره داو

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

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{و صفحات }شماره صفحه 
 

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

 به: }نام مکمل اداره درج گردد{
 

 

ه فابریکن با داشتکننده رسمی}نوع اجناس تولید شده درج گردد{ ولید }نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد{ت ما

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

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

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

 می نماییم. 

 د{امضا: }امضا نماینده با صالحیت تولید کننده درج گرد

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

 عنوان وظیفه: }عنوان وظیفه درج گردد{

 امضا از جانب: }نام مکمل داوطلب درج گردد{

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

 
 

 

 محتویاتفهرست 

 عنوان  

 دی  ناس و جدول تحویللست اج .1

 لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل .2

 مشخصات تخنیکی  .3

 نقشه های تخنیکی .4

 آزمایشات و معاینات .5

 

 }یادداشت ها برای ترتیب جدول نیازمندیها{

ویل دول تحباید توسط اداره شامل شرطنامه گردیده و حد اقل حاوی توضیح اجناس، خدمات ضمنی و ج  جدول نیازمندیها

 باشد.

رت موثر و به صو فراهم نمودن معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفر های شان جدول نیازمندیها هدف از

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

، رای داوطلباندستورالعمل ب  42در مطابقت با ماده منحیث اساس  جدول قیمتو جدول نیازمندیها زمان اعطا قرارداد، از 

 استفاده میگردد. 

 تاریخ یا میعاد تحویل باید بدقت با در نظرداشت موارد ذیل مشخص شود:

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

(Incoterms2010) ( مصارف اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه تحویلی اجناس در مبداَ، یا داللت به

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

 تائید لیتر آف کریدت( یا ایشگش)امضای قرارداد،  تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت های تحویلی اداره  از   .2
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i. تحویلی لست اجناس و جدول 

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

 

 

 شماره

 

 

 توضیح اجناس

 

 

 کمیت

 

 

واحد 

 فزیکی

 

 

محل نهایی مندرج 

صفحه معلومات 

 داوطلبی

 Incoterms))طبق  شرایط تجارت بین المللی  یخ تحویلیتار

تاریخ آغاز تحویلی 

 اجناس

تاریخ ختم 

 تحویلی اجناس

تاریخ تحویلی پیشنهاد 

شده توسط  داوطلب 

}توسط داوطلب خانه پری 

 گردد{

 

}شماره 

درج 

 گردد{

 

 }توضیح اجناس درج گردد{

اقالم که در }

لیست احجام 

 {وجود دارد

}واحد 

کی فزی

درج 

 گردد{

 

 
}محل تحویلی درج 

 گردد{

}اولین تاریخ تحویلی درج 

 گردد{

}آخرین تاریخ 

تحویلی درج 

 گردد{

}تاریخ تحویلی 

پیشنهاد شده داوطلب 

 درج گردد{

 استقاللشفاخانه  ضرورت قلم مواد تنظیفاتی  29

 شفاخانه استقالل رول 3218 کاغذ تشناب اصل باکیفیت دو الیه به رنگ سفید  .1
و  س از عقد قرار دادپ

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل دسته 29 جاروب محکم اصل مزاری رنگ پخته  .2
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل بوتل 323 ملی 300اسپری خوشبو اصل   .3
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

4.  
پاسپاس تاری سایز خورد و کالن معه دسته آن 

 باکیفیت تار دبل
 شفاخانه استقالل دانه 155

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل دانه 19 پمپ کمود معه دسته طویل مختلف السایز  .5
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل جوره 340 کش رابری بند کرمچی تا ارنج اصلدست  .6
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل جوره 110 موزه ساق بلند مختلف السایز به رنگ سیاه اصل  .7
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل بوتل 25 تیزاب گوگرد اصل باکیفیت  .8
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

9.  
لیتره به رنگ 50سطل پالستیکی سایز کالن 

 سرخ سبز و زرد اصلی
 شفاخانه استقالل دانه 10

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  
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10.  
ملی لیتره اصل  800مایع ظرفشویی بوتل 

 باکیفیت
 شفاخانه استقالل بوتل 200

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

11.  
گرامه اصل  500مایع دستشویی بوتل های 

 باکیفیت
 شفاخانه استقالل بوتل 1459

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 ستقاللشفاخانه ا بوتل 50 مایع سفید کننده لباس بوتل چهار لیتره اصل  .12
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

13.  
 750مایع سفید کننده کاشی یا ضد لکه جرم گیر 

 گرامه اصل 
 شفاخانه استقالل بوتل 690

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

14.  
ملی لیتره اصل  500مایع شیشه پا ک کن 

 باکیفیت
 قاللشفاخانه است بوتل 190

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل بوتل 200 گرامه450پودر میکس بوتل   .15
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل کیلو 452 پودرمخصوص ماشین الندری اصل باکیفیت  .16
و  پس از عقد قرار داد

 یشصدور مکتوب فرما
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل کیلو 127 % اصل باکیفیت 35پودر کلورین   .17
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل عدد 28 جاروب نیلونی معه دسته مختلف السایز   .18
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

19.  
نخدار اصل باکیفیت به پالستیک استر دار یا 

 سانتی 180عرض 
 شفاخانه استقالل متر 1000

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 شفاخانه استقالل کیلو 843 کیلویی سیاه اصلی 50خریطه پالستیکی کالن   .20
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

21.  
لویی به رنگ کی 14خریطه پالستیکی خورد 

 زرد، سیاه، سرخ باکیفیت
 شفاخانه استقالل کیلو 2400

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

22.  
عینک محافظوی چشم به رنگ سفید بند دار 

 اصلی
 شفاخانه استقالل عدد 250

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

23.  
ز پنجه دار از مواد چپلک مردانه مختلف السای

 اصلی
 شفاخانه استقالل جوره 194

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

24.  
ماسک کشک دار یکبار مصرف دو الیه سایز 

 کالن اصلی
 شفاخانه استقالل عدد 30000

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

25.  
ز کالن با پاپوش کشک دار یکبار مصرف سای

 کیفیت اصلی
 شفاخانه استقالل جوره 1600

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

Page 41 of 68 
 

 شفاخانه استقالل تاقه 1500 کاله کشک داریکبار مصرف اصلی  .26
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 استقالل شفاخانه بوتل 1000 ملی گرامه 500هندرب اصل باکیفیت   .27
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

28.  
لیتره معه سرپوش به 30زباله دانی پالستیكي 

 رنگ سیاه، سرخ، زرد اصل با کیفیت
 شفاخانه استقالل عدد 25

و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  

 استقالل شفاخانه قطی 500 برگ اصلی 100دستمال کاغذی قطی   .29
و  پس از عقد قرار داد

 صدور مکتوب فرمایش
30/09/1400  
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 نی /بعد از فروش وجدول تکمیل آنلست خدمات ضم-2

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

 

 07شرطنامه/اجناس/ فورمۀ

 

  شماره دعوت به داوطلبی:

 }شمارۀ پکیج یا بسته را بنویسید{ شماره پکیج یا بستۀ داوطلبی:

 بدیل: شماره

 

 }نمبرتشخیصیه درصورتیکه آفربدیل باشد بنویسید{

 ید{}تاریخ تسلیمی را به ترتیب روز، ماه وسال بنویس تاریخ

 صفحه }شماره صفحه را بنویسید{ }تعداد مجموعی صفحات را بنویسید{ صفحات

 

 مربوطه خدمات و اساجن لست با همراه باید قیمت جدول 1 فقرۀ در اقالم ردیف لست کند. پری خانه ذکرشده های رهنمود با درمطابقت را قیمت جدول های فورمه باید }داوطلب

 بنویسید.{ را ضروریات لدرجدو دهنده فرمایش توسط مشخص

1 2 3 4 5 6 7 

شماره 

 خدمات

توضیح خدمات )انتقاالت زمینی و سایرخدمات الزم 

درکشورجمهوری اسالمی افغانستان جهت رسانیدن اجناس 

 درمقصد نهایی شان مستثنی است(

تاریخ تحویلی در محل  کشور اصلی

 نهایی تحویلی

 ی فی خدمتقیمت مجموع قیمت فی واحد کمیت و واحد فزیکی

 (Col. 5x6 or 

estimate) 

 یا تخمیناً( 5X6)ستون 
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ii. مشخصات تخنیکی 

  مشخصات تخنیکی{ یهته رهنمود}

ه باید توسط اداره میباشد. ادار مربوط اجناس و خدمات ضمنیالزم  ، تعریف خصوصیات تخنیکی هدف از مشخصات تخنیکی

 ذیل تهیه نماید:مشخصات تخنیکی مفصل را با در نظرداشت موارد 

 خنیکی مشخصات تخنیکی مشتمل است بر  معیار  های که توسط اداره به منظور بررسی جوابگو بودن آفرها از نظر ت

ن همچنا تعیین میگردد. ازین جهت، ترتیب مشخصات تخنیکی واضح سبب تسهیل تهیه آفر های جوابگو توسط داوطلبان و

 اره میگردد. آزمایش، ارزیابی و مقایسه آن ها توسط اد

 بوده  جدید  مشخصات تخنیکی مستلزم  آن است که تمام اجناس و مواد که وارد میگردند جدید، غیر مستعمل، و مودل های

 قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد. مگر اینکه در اند، آوری های جدید را شاملنو و اینکه آنها تمام 

  اس خوب یک اس ونه های مشخصات از تدارکات مشابهنم. گرفته شود د بکارمشخصات تخنیکی بایبهترین شیوه های رایج

 برای ترتیب مشخصات تخنیکی می باشد. 

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

  ت مشخصامشخصات تخنیکی بستگی به پیچیده گی  تدارکات و  تکرار  شیوه تدارکات دارد. مفیدیت معیاری سازی

اع اخت انوسبه صورت عموم در  که کافی داشته باشد تا از محدودیت های طرز کار، مواد و تجهیزات وسعتتخنیکی باید 

 گردد.   جلوگیری مشابه اجناس مورد استفاده قرار میگیرد

  بر تا حد لی معتالملمعیارات  تجهیزات، مواد و طرز کار که در اسناد داوطلبی مشخص گردیده، محدود نباشد. معیارات بین

به یک ه کم را ممکن  باید مشخص گردد.  ذکر نام های تجارتی، شماره های کتالگ یا سایر تفصیالت هر گونه مواد یا اقال

، باید ن باشدتولید کننده مشخص محدود میسازد، باید تا حد ممکن اجتناب شود. در صورت که توضیح همچو اقالم غیر ممک

ات ر مشخصدمعادل آن" متعاقبا ًذکر شود. هرگاه معیارات خاص دیگر یا کود های قابل اجرا  همیشه عبارات "همچو یا

بر  د مبنیتخنیکی مورد نظر باشد، خواه از طرف  اداره تدارکاتی یا کشور دیگری واجد شرایط باشد، در اینصورت سن

ات ه مشخصر شده اطمینان حاصل شود، کسایر معیارات معتبر که حد اقل از داشتن کیفیت اساسی برابر  با مشخصات ذک

 تخنیکی و کود های خاص،  نیز قابل قبول خواهد بود. 

  محدود به موارد ذیل نباشد:  ومشخصات تخنیکی باید نیازمندیهای مربوطه را بصورت مکمل توضیح نموده 

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

 )شماره و نوع( آزمایشات مفصل الزم  .2

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

 فعالیت های مفصل که توسط اکمال کننده انجام می شود و اشتراک  اداره در آن  .4

ر بلست مفصل ضمانت های کارآیئ که توسط ورنتی تحت پوشش قرار گرفته و  تطبیق جریمه  تاخیر در صورت   .5

  آورده نشدن آن ضمانت ها.   

  ا ی شده رتعداد/مقدار حد اکثر و حد اقل گرانت بشمول کارایی و شرایطمشخصات تخنیکی باید تمام خصوصیات تخنیکی

ب داوطل نموده وضمیمه فورمه تسلیمی آفر را  در صورت ضرورت، اداره یک فورمه داوطلبی اضافیمشخص نماید. 

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

ی در تخنیک خواست نماید که داوطلب یک بخش یا تمام مشخصات تخنیکی، جدول های تخنیکی یا سایر معلوماتاداره در هرگاه

ا ر ر داوطلبدر آف ه این معلوماتئآفر را  تهیه نماید، در اینصورت  اداره  باید ماهیت و  اندازه معلومات الزم و شیوه ارا

 مشخص نماید.  

اید اوطلب بدرا درج جدول ذیل نماید. مربوط  مشخصات تخنیکی الزمی باشد، اداره باید معلومات ارائه خالصه در صورت که

 را نشان دهد ترتیب نماید. معیارات  یک جدول مشابه را که مطابقت با 

 یل باشد:اجناس و خدمات  ضمنی  باید در مطابقت با معیارات و مشخصات تخنیکی ذ
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 خالصه مشخصات تخنیکی

 شماره
نام اجناس یا خدمات 

 ضمنی
 مشخصات تخنیکی وستندردها

 کاغذ تشناب اصل باکیفیت دو الیه به رنگ سفید کاغذ تشناب  .1

 جاروب محکم اصل مزاری رنگ پخته جاروب مزاری  .2

 ملی 300اسپری خوشبو اصل  سپری خوشبو  .3

 و کالن معه دسته آن باکیفیت تار دبل پاسپاس تاری سایز خورد پاسپاس تاری  .4

 پمپ کمود معه دسته طویل مختلف السایز پمپ تشناب  .5

 دستکش رابری بند کرمچی تا ارنج اصل دستکش  .6

 موزه ساق بلند مختلف السایز به رنگ سیاه اصل موزه  .7

 تیزاب گوگرد اصل باکیفیت تیزاب  .8

 ره به رنگ سرخ سبز و زرد اصلیلیت50سطل پالستیکی سایز کالن  سطل کالن پالستیکی  .9

 ملی لیتره اصل باکیفیت 800مایع ظرفشویی بوتل  مایع ظرفشوئی   .10

 گرامه اصل باکیفیت 500مایع دستشویی بوتل های  مایع دستشوئی  .11

 مایع سفید کننده لباس بوتل چهار لیتره اصل مایع سفید کننده لباس  .12

 گرامه اصل  750یا ضد لکه جرم گیر مایع سفید کننده کاشی  مایع سفید کننده کاشی  .13

 ملی لیتره اصل باکیفیت 500مایع شیشه پا ک کن  مایع شیشه پا ک کن  .14

 گرامه450پودر میکس بوتل  پودر میکس  .15

 پودرمخصوص ماشین الندری اصل باکیفیت پودر الندری   .16

 % اصل باکیفیت 35پودر کلورین  پودر کلورین   .17

 عه دسته مختلف السایز جاروب نیلونی م جاروب نیلونی  .18

 سانتی 180پالستیک استر دار یا نخدار اصل باکیفیت به عرض  پالستیک استردار  .19

 کیلویی سیاه اصلی 50خریطه پالستیکی کالن  خریطه پالستیکی   .20

 کیلویی به رنگ زرد، سیاه، سرخ باکیفیت 14خریطه پالستیکی خورد  خریطه پالستیکی   .21
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 وی چشم به رنگ سفید بند دار اصلیعینک محافظ عینک محافظوی  .22

 چپلک مردانه مختلف السایز پنجه دار از مواد اصلی چپلک مردانه   .23

 ماسک کشک دار یکبار مصرف دو الیه سایز کالن اصلی ماسک  .24

 پاپوش کشک دار یکبار مصرف سایز کالن با کیفیت اصلی پاپوش  .25

 کاله کشک داریکبار مصرف اصلی کاله  .26

 ملی گرامه 500هندرب اصل باکیفیت  گرامهملی  500هندرب   .27

 زباله داني پالستیكي   .28
 لیتره معه سرپوش به رنگ سیاه، سرخ، زرد اصل با30زباله دانی پالستیكي 

 کیفیت

 برگ اصلی 100دستمال کاغذی قطی  دستمال کاغذی   .29

تعیین  نه که ازطرف شفاخانهازطرف قراردادی به وقت معی قلم مواد تنظیفاتی 29) مشخصات تخنیکی مفصل ومعیارات

 جناس توسطآن ا مطابقت داشته باشد درغیرو سمپل به شفاخانه تسلیم گردد، وباید با مشخصات تخنیکی  ربعوارمیگردد 

ردادی موده وقرابازار خریداری ن طبق حواله شعبه نیازمند از را ربعهیئت مسترد گردیده واداره مواد مورد ضرورت همان 

   {ود .مکلف به پرداخت جریمه نیز میشو با درنظرداشت مندرجات شرطنامه میباشد ربع ول همان مکلف به پرداخت پ

 

 نقشه های تخنیکی

 . باشدنمی ترسیماتاین شرطنامه ها شامل 

 را نیز درج نمایید{ ترسیمات }در صورتیکه اسناد شامل شوند،  لست

 ترسیماتلست 

 مقصد ترسیماتنام  ترسیماتشماره 
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 معاینات آزمایشات و 

 آزمایشات و معاینات ذیل اجرا می گردند:

ند اداره میتوا ،مورد ضرورتمواد تنظیفاتی صحت بودن بخاطر مطمئین شدن از : تفتیشات و آزمایشات

نه و ، نمومطابق به مشخصات داده شده اجناساز مشخصات آن اطمینان حاصل نمایند تا توسط هیئت موظف 

خالف از طرف هیئت موظف  مورد ضرورت مواد یکهدر صورتو شرایط مندرج شرطنامه باشند.  سمپل

 توسط هیئت معاینه چکضرورت )جنس مورد  دگردمی درمورد نظر جنس  گردد، تیتثبو نمونه  مشخصات

  وبعد از تائیدی  تسلیم خواهد شد.(

 تفتیش بصری اجناس 

 تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس 

 سی اینکه مواد مطابق مشخصات تخنیکی باشدتفتیش و برر 

  حصول اطمینان از با کیفیت بودن مواد 

 .مواد بعد از تست و امتحان و تایید مسوولین شفاخانه اخذ میگردد 

 حصول اطمینان از جدید بودن تاریخ های مواد 

 .وغیره موارد که حصول اطمینان از کیفیت مواد بکند اجرا میشود 
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 ومی قراردادقسمت ششم: شرایط عم

 تعریفات -1ماده 

 
 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

د به رارداقرارداد: موافقتنامه کتبی میان اکمال کننده و اداره است که شامل اسناد ق -2

 شمول ضمایم، ملحقات و اسناد مربوط آن میباشد.

 اشد. نامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می بتمندرج موافقاسناد قرارداد: اسناد  -3

ارداد موافقتنامه قر قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده است که در -4

 ردد. و یا تعدیل گبق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید مشخص گردیده و می تواند مطا

 روز تقویمیروز:  -5

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

 در مطابقت با شرایط مندرج قرارداد.

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

 شرایط این قرارداد برای اداره تهیه می نماید.

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

 تدارک می نماید.

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

 اشد.حفظ و مراقبت ابتدائی و سایر مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میب

 ره باشرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف ادا -10

 یت تدارکات تعیین می گردد. نظرداشت ماهیت و نوع

ن قراردادی فرعی: شخص حقیقی و یا حکمی است که اکمال قسمتی از اجناس تحت ای -11

خدمات ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و یا اجرای بخش از  تدارکات

 طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.

کات رزالعمل تدارکننده: شخص حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طاکمال  -12

 با وی عقد قراداد گردیده باشد.

 مشخص می گردد. شرایط خاص قرارداد: محل که در اجناس تدارک شدهمحل تسلیمی  -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

ی باشد، مرداد قرارداد و ضمایم آن که مرتبط، متمم و مبین اسناد قرا دهنده تمام اسناد تشکیل 2.1

حیث ردد، منگموافقتنامه قرارداد ذکر می رتیب تقدم آن ها در و تالزم و ملزوم یکدیگر بوده 

 یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

 تقلب و فساد  -3ماده 
احل ر مری دادهرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اغفال توسط قرارد 3.1

ر خالل ددادی ع کتبی به قرارداوطلبی یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، میتواند با اطال

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

ل قاب شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد  35

 تطبیق می باشد. 

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

ساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا ف (1)

های جانب دیگر  غیرمناسب کارکردمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیر
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 )کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد( را تحت تاثیر قرار دهد؛

ه اً بوتقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سه (2)

 منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی

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

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

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

 قراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد؛

 د و یارسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قراردا: تهدید و یا ضرر اجبار (4)

 یم یاسایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستق

 غیر مستقیم؛ 

ت نادرس ان اسناد و اظهاراتاخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمایجاد  (5)

 در پروسه تدارکات. 

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

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

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

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

ص شرایط خاوجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی واین سند شرایط تجارت بدر  -1

 مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ قرارداد

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

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

 تمامیت توافق  4.3

مکاتبات و  فقات،این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توا

 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

لعمل عدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزات

 تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

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

 لطمه وق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آنمکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که حق

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

  را مجاز نمی سازد. قرارداد 

تبی و کتحت این قرارداد  یا جبران خسارههر گونه استثنا قراردادن حقوق، صالحیت ها  -2

بین اید مه با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و بتاریخ داشته و توسط نمایند

 حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6
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ن ، ایشود انستهشرایط این قرارداد ممنوع یا ملغی یا غیر قابل تطبیق د یا هرگاه یکی از احکام

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

 زبان -5ه ماد
ای ملی اسناد مربوط آن به یکی از زبان هسایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

ص شرایط خاترتیب میگردد. در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در 

اشد مشخص گردیده، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد بقرارداد 

 یگردد،مآن نیز ضم قرارداد یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده رتو به سایر زبان ها ت

 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  5.2

 می باشد. 

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
رت کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصواکمال کننده یک شرکت مشترک، هرگاه  6.1

رنده بر دامشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث ره

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

 موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند. 

 جد شرایط بودنوا -7ماده 
ند. ته باشتابعیت هر کشور واجد شرایط را داشاکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

ر ن کشوآاکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در 

وب ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محس

 گردند. می

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

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

ن آسایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی پروسس شده و ی

  . تغییر نموده باشد

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

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

یخ ارو تاطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر د 8.2

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

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

 قوانین جمهوری اسالمی افغانستان صورت میگیرد. 

 حل منازعات  -10ماده 
 تالفاتکننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اخاداره و اکمال  10.1

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  اناشی از این قرارداد با استفاده از مذ

به به حل منازعه یا اختالفات توسط مشورۀ دوجان ( روز جانبین در28هرگاه در خالل ) 10.2

ارجاع  شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج نتیجه نرسند، 

 میگردد. 

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه  -1
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 طوردیگری موافقه نمایند؛ و

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

تفتیش و  -11ماده 

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

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

 مده سواز تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ما یداشته باشد که عمل جلوگیر

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

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

تحویل و اسناد  -13ماده 

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

یر اسناد صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سا قرارداد شرایط عمومی  33ماده  1رعایت بند 

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

مسوولیت های  -14ماده 

 اکمال کننده
شرایط عمومی  12ا ماده باید در مطابقت ب راخدمات ضمنی  اکمال کننده اجناس و 14.1

ل می اکما شرایط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکمیل و  قرارداد

 نماید. 

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

ثنی از این امر مست راردادشرایط عمومی قصورت میگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در 

 است.  

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

 صورت میگیرد.  خاص قرارداد

نده اکمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان ده 16.2

ی مرائه اه و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره اجناس و خدمات ضمنی اکمال شد

 نماید.  

اردادی ( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قر30پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ) 16.3

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

 گردد.  

در  ت آفرادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمپرداخت ها به قرارد 16.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد. صفحه معلومات داوطلبی 

 راردادمندرج شرایط خاص قدر صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5

 د. خت می باشتانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پردانگردد، تک

مالیات و  -17ماده 

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

ه کلیات مالیات بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع ما

 د. ی باشمر عهده اکمال کننده در خارج از جمهوری اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد، ب

کلی  صورتیکه اجناس در داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، مسؤلیتدر  17.2

 ره برپرداخت تمام مالیات، عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به ادا

 عهده اکمال کننده می باشد. 
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یفات، ، تخفممکن از هرگونه معافیت مالیاتی اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه 17.3

 . در کشورفرمایش دهنده، استفاده نماید پاداش ها یا امتیازات )در صورت موجودیت(

 تضمین اجرا -18ماده 
ر تذکر رفته، اکمال کننده باید دشرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

ه در ن اجرا را برای مبلغ  مشخص شدروز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمی 10مدت 

 تهیه نماید.  شرایط خاص قرارداد، 

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

 استرداد می باشد. 

ر داره داباید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول تضمین اجرا  18.3

 .  یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گرددشرایط خاص قرارداد ه شکل مشخص شد

 ( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4

ص شرایط خا هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، مگراینکه در

 طور دیگر مشخص شده باشد.قرارداد 

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

ط اکمال ه توساکمال کننده به اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیک

 ظمحفو کننده و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث

 می باشد. 

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

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

م یا خت و یا بعد از فسخطرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان 

یر قام و ساد، ارقرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسنا

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

هد ننده تعوظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال ک

 اردادشرایط عمومی قر  20قراردادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ماده 

 اخذ می نماید. 

 ا به هرنده راداره نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات  دریافت شده از اکمال کن 20.2

باید کننده ن کمالاترتیب،  منظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده نماید. به همین

ی این ز اجرااسناد، ارقام و یا سایر معلومات دریافت شده از اداره را به مقاصد غیر ا همچو

 قرارداد، استفاده نماید.

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

ریک شرداد هاد های تمویل کننده این قراآن معلومات که  اکمال کننده و دولت با سایر ن -1

 می سازند؛

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

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

 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

ه د از جانب طرف سوم که مکلف بمعلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قراردا -4

 رعایت محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.
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ز ریک ااحکام این ماده نباید هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط ه 20.4

ن تعدیل به آ جانبین را قبل از تاریخ قرارداد در ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق

 نماید.

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

عقد قرارداد  -21ماده 

 فرعی
ً که باید اداره را اکمال کنند 21.1  ، دررارداددر مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این ق تبا

د رارداصورتیکه قبالً در آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی ق

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

ثر ا متاقرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد ر

 نمی سازد. 

 ایند.را رعایت نم شرایط عمومی قرارداد  7و  3قرارداد های فرعی باید احکام مواد  21.2

ورت صفیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره  20رعی الی در صورتیکه قرارداد ف 21.3

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

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

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

 محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

مشخصات و  -22ماده 

 معیارها
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

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

قابل  کدام ستندرد صورتیکه مطابقت داشته باشند. درجدول نیازمندیها  5قسمت  مندرج

می  اجرا اجرا ذکر نشده باشد، ستندردهای رایج در کشور منشا و یا باالتر از آن قابل

 باشد. 

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

یار وی اسناد که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اخت مشخصات یا سایر

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

طبیق تمطابقت به آنها  در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه قرارداد در -3

ل جدور میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که د

 ها و ارداد هر نوع تغییر در کودمشخص گردیده است. در جریان تطبیق قر نیازمندیها

شرایط   33ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 قابل اجرا می باشد.  عمومی قرارداد

و  بسته بندی -23ماده 

 اسناد
دن آن شمنظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد ه اکمال کننده  طبق قرارداد، اجناس را ب 23.1

رابر در ب قصد نهایی بسته بندی می نماید. بسته بندی باید توانایی مقاومتالی رسیدن به م

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

  ن گردد. تعیی بسته بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی

ص که رات خاگذاری و نوشته ها در داخل یا بیرون بسته ها باید با معیابسته بندی، عالمه  23.2

د های و سایر رهنمو شرایط خاص قرارداددر قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

 ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.  

 بیمه  -24ماده 
پولی که به  واحدبا  بصورت مکملاجناس که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  24.1
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جریان ، تخریب در مقابل مفقودی در –آسانی قابل تبدیل از کشور واجد شرایط بوده 

 شرایط تجارت بین المللیتولید، انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت با 

(Incoterms2010)  مشخص شده  شرایط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در قابل

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

   مسوولیت انتقال تمام اقالم  ذکر شده به عهده قراردادی میباشد.  24.2

 انتقال  -25ماده 
صورت (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

 فته باشد.طور دیگری تذکر رشرایط خاص قرارداد میگیرد، مگر اینکه در 

ور از صدبعد روز تقویمی  10شامل حواله را الی مواد تنظیفاتی قراردادی مکلف است تا 

 ردادشرایط عمومی قرا 27ماده  1بند  آن مکتوب فرمایش به شفاخانه تسلیم نماید در غیر

 قابل تطبیق خواهد بود. 25.2

  -26ماده 

آزمایشات و 

 معاینات 

  یناتل مصرف از جانب اداره، تمام آزمایشات و معااکمال کننده به مصرف خود و بدون تحم

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

 خواهد داد.

 :آزمایش و معاینه  

 تفتیش بصری اجناس 

 تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس 

 تفتیش و بررسی اینکه مواد مطابق مشخصات تخنیکی باشد 

 ینان از با کیفیت بودن مواد حصول اطم 

 مواد بعد از تست و امتحان و تایید مسوولین شفاخانه اخذ 

 میگردد.

 حصول اطمینان از جدید بودن تاریخ های مواد 

  وغیره موارد که حصول اطمینان از کیفیت مواد بکند اجرا

 میشود.

ادی قرارد  آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند در محالت مربوط اکمال کننده، 26.1

 نستانفرعی، در محل تحویل، مقصد نهایی و یا سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغا

ین ماده در ا 3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  شرایط خاص قراردادکه در  

نجام اصورتیکه آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی 

 لوماتبد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معیا

 تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. 

  26.2 مادهاداره یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در آزمایشات و معاینات مندرج  26.2

ه مشروط براینکه اداره تمام مصارف مربوط ب را خواهد داشت، شرایط عمومی قرارداد

 همچو حضور را متحمل شود. 

در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات باشد، با اطالعیه قبلی که محل  26.3
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و زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از 

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

 وی در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

ده اما ج نبواداره میتواند از  اکمال کننده هر آزمایش و یا معاینه را که در قرارداد در 26.4

و ستندرد های  بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس با مشخصات تخنیکی

نجام مندرج این قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف ا

و  ایشاتمعاینات و آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزم

ا رداد رجایب وی تحت این قراومعاینات پیشرفت ساخت، اجراآت اکمال کننده و انجام سایر 

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

 ید. نمامی اکمال کننده راپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به اداره ارائه  26.5

و یا  گیرد اداره میتواند اجناس و یا پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی 26.6

 زه جاتمشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پردر مطابقت به 

صات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخ

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

 طالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بارمعاینه صورت گرفته را با صدور ا

 دیگر تکرار می نماید. 

ر ، حضواکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و معاینه اجناس و پرزه جات آن 26.7

فراهم  ماده این  6 اداره و یا نماینده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بند

 ازد. سفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازی ورنتی ها و سایر مکل

 جریمه تاخیر  -27ماده 
ا تمام سمت یدر صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل ق 27.1

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

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

فیصد قیمت مجموعی  10میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 

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

 ورانتی -28ماده 
ها مودل ناس جدید، غیر مستعمل و از جدید تریناکمال کننده تضمین مینماید که تمام اج 28.1

 که درمی باشند، مگراین طرح و مواد را شامل میباشد و اینکه آنها تمام بهسازی ها در

 قرارداد طور دیگری تصریح گردیده باشد. 

ننده ک، اکمال شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2نظرداشت جز  عالوه برآن با در 28.2

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

د نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقص

 نهایی، می باشد.  

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

یخ حمل از ماه بعد از تار 18تذکر رفته است و یا به مدت  دادشرایط خاص قرارنهایی که در 

گر ماشت. بندر یا بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد د

 طور دیگر تذکر رفته باشد. شرایط خاص قرارداداینکه در 

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

موجود مطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال 
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 کننده را فراهم میسازد.  

، دشرایط خاص قراردا به محض دریافت اطالع از نواقص، اکمال کننده در مدت مندرج 28.5

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

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

وی ر نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  شرایط خاص قرارداد

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

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

لکیت نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق ما

صارف متوسط اکمال به شمول موجود در معیاد قرارداد فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . ذیردمی پحقوقی به دالیل ذیل 

ا آنج نصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاده اجناس در کشوریکه محل آن در -1

 واقع میباشد؛ و

 آنجا تولید شده اند فروش در هرکشوریکه اجناس در -2

شد و رج نبادمعافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد این 

، با مواد ای آنمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزیا در قرارداد ضمناً از آن تذکر بع

 دد. می گرتجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد ن

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

عا عوی و اددبه طی مراحل و اکمال کننده اقدام ع ساخته با اطالعیه کتبی مطلرا اکمال کننده 

م می را به مصرف خود انجایا دعوی بمنظور تسویه ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات 

 دهد. 

ق به روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موف 28هرگاه اکمال کننده در مدت  29.3

ذاکره مام و ره نگردد، در آنوقت اداره حق اقداطالع اقدام خویش به منظور حل منازعه به ادا

 را از جانب اکمال کننده دارا می باشد. 

 و مذاکره را به درخواست اکمالطی مراحل دعوی  اداره کمک های الزم به منظور  29.4

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

 نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمهاداره مسئولیت حقوقی ناشی از  29.5

د معیا تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در

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

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

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

، داردناستفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را 

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

 جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

ننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه وعه مسوولیت اکمال کممج -2

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

ه خسارترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای جبران 
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 تخطی حقوق حق اختراع نباشد.  

تغییر در قوانین  -31ماده 

 و مقررات نافذه
ت بیس تمدنکه در قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد، در صورتیکه بعد از به استثنای ای 31.1

ا لمال ی( روز قبل از تاریخ تسلیمی آفر قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد ا28و هشت )

غی ر، ملنظامنامه که دارای حیثیت قانونی در جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نش

غییرات ردد، تمنجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گ طوریکه تعدیل گردیده باشد، یا

ییر یکه تغوارد میگردد. علی الرغم این در صورت در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، معادل

 ادل قابلات معدر قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیر

 . اجرا دانسته نمی شود

حاالت  -32ماده 

 Forceغیرمترقبه )

Majeure) 

د ستردادر صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم ا 32.1

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

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

ی از ن ناشآرایط خارج از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا ش

جنگ  داره،اغفلت و بی پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال 

ین، ها یا انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های قرنط

 نقل بوده می تواند. تحریم حمل و 

تبی در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت ک 32.3

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

تجو می سجد را ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غیرمترقبه نباش

 نماید. مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. 

دستور تغییر   - 33ماده 

 و تعدیالت قرارداد
دور ص، در هر زمان با شرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

 اید: د نموار اطالعیه، تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل

در ترسیمات، دیزاین، طرح ها یا مشخصات، در صورتیکه اجناس تحت این قرارداد  -1

 صرف برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 باید تهیه گردد. کننده خدمات ضمنی که توسط اکمال -4

یا زمان مورد  در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و 33.2

یمت در ق نیاز برای اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم

ه در ر گونقرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. ه

تور ت دسروز بعد از تاریخ در یاف 28خواست تعدیل توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 

 تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد. 

فین قیم خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طر 33.3

ات ه خدمقرارداد، موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرض

 مشابه برای سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیالت توسط  33.4

 طرفین معتبر می باشد. 
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تعدیل میعاد  -34ماده 

 قرارداد 
 ه عدمبهرگاه در میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر  34.1

  13ر مطابقت به ماده توانایی وی در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط د

یل دال تآخیر و گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل شرایط عمومی قرارداد

ن صورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانوآن اطالع می دهد. در

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.  د و هشتمتدارکات و حکم نو

وسط  ، تاخیر تشرایط عمومی قرارداد  32ر مترقبه، مندرج ماده به استثنای حاالت غی 34.2

ر در اکمال کننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرارداد، منجر به وضع جریمه تآخی

رداد در میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرا شرایط عمومی قرارداد  26مطابقت با ماده 

 اشد.   این ماده تعدیل گردیده ب 1مطابقت با بند 

تم و فسخ خ -35ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

ه کنند در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال -1

 قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید. 

 بخش یا تمام اجناس در مدت مندرجیک هرگاه اکمال کننده موفق به تحویلی  (1)

 دد.  ، نگرشرایط عمومی قرارداد  34مدت تمدید شده آن طبق مادهقرارداد یا در 

 هرگاه اکمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد؛ یا (2)

جرای هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا ا (3)

ده زرارداد شرایط عمومی ق 3قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

 باشد.  

، شرایط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

 دراکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

 اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قراردادصورت فسخ قسمی قرارداد 

 می باشد.

 سفسخ به سبب افال 35.1

ل اکما در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به -1

ه ادار کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به

 قابل تادیه نمی باشد.

 فسخ یک جانبه توسط اداره 35.2

طالعیه ماید. انفسخ  اد را قسماً یا کالً اداره میتواند با ارسال اطالعیه به اکمال کننده، قرارد -1

ارداد، سخ قرفباید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار 

 باشد.  

مطابق  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

ی از ره یکای اجناس باقیمانده، اداشرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  بر

 موارد ذیل را انتخاب می نماید:

 تحویل و تکمیل هر بخش در مطابقت با شرایط و قیم قرارداد؛ و یا (1)

 برای انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده (2)

ً تکمیل و مواد و بخش هائیکه قبالً توس ل ط اکمااجناس و خدمات ضمنی که قسما

 کننده تهیه شده است.
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 واگذاری -36ماده 
ً واگذار کرده  اداره 36.1 و اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسما

 قبلی جانب دیگرکسب شده باشد.اینکه موافقه انند، مگر نمیتو

 منع صادرات -37ماده 
ت در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیاکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1

 ده ازیت وضع شده در استفادصادرات متوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدو

 و ت در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردداس و سیستم ها و خدماتجهیزات، اجن

 ز مکلفیتارا  اکمال کننده دات مندرج قرارداد را سلب نمایدتوانائی اکمال کننده در ایفای تعه

الش تتمام  اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام براینکه سازد، مشروطایفای تعهداتش معاف می 

   .  ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید

 

 

 شرایط خاص قرارداد–قسمت هفتم 

 

اد می استنیل احکام ذبه شرایط ذیل خاص قرارداد، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید. درصورت تناقض 

  گردد. 

ط شرای در ماده های مربوطه ایتالیک به شکل ها در یادداشت ، در صورت لزومشرایط خاص قرارداد}رهنمود  تکمیل  

تفاده از با اس مناسب را و کلمات جاگزینداخل قوس ها را حذف نموده  های ذکرشده است. اداره باید رهنمود عمومی قرارداد

 نماید{ درج نمونه های ذیل

ماده  شرایط عمومی 

 قرارداد
 ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد و تعدیالت

 1ماده  1بند  8جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .میباشد (ریاست شفاخانه استقاللوزارت صحت عامه )نام اداره: 

 .دمیباش ریاست شفاخانه استقالل : شعبات نیازمند

o  قابل اعتبار میباشد وآغاز یک سال از تاریخ عقد قراردادمعیاد قرار داد برای مدت 

o  میباشد  بالمقطعنوع قرارداد برای این ضروریات تدارکاتی عبارت از قرارداد 

 1ده ما 1بند  13جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 محل  پروژه/مقصد نهایی عبارت اند از:

اخت تحویلی اجناس در مقصد نهایی با پرد( DDPبه اساس اصطالح شرایط تجارت بین المللی 

 د. میباششفاخانه استقالل  و محصوالت گمرکی، انتقاالت(  تمام مالیات

 4ماده  2بند  1جز 

 شرایط عمومی قرارداد

. ه استحات شرایط تجارتی بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیدمعانی اصطال

ط شرای مانندحقوق و وجایب طرفین تحت آن  در صورتیکه معنی یک اصطالح شرایط تجارتی و

   ی  شرایط تجارت بین الملل تصریح نگردیده باشد، توسط } (Incoterms) تجارت بین المللی

2010( (Incoterms اس به اسDDP  .تصریح میگردد 

  

 4ماده  2بند  2جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 میباشد. {2010سال ( }Incotermsویرایش اصطالحات تجارت بین المللی )
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شرایط  5ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد.   دریزبان قرارداد: 

شرایط  8ماده 1بند 

 عمومی قرارداد

 قرارذیل می باشد: برای ارسال اطالعیه ها، آدرس اداره

 ناصر"سدید" مدیر تدارکات{ }محمدقابل توجه: 

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

 }منزل سوم، مدیریت تهیه و تدارکات{طبقه یا شماره اطاق: 

 { کابل} شهر: 

 {744320282-93+}تلیفون: 

 {نیست:} ایمیل آدرس

شرایط  10ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 ود:بطور ذیل خواهد  عمومی قرارداد شرایط 10ماده  2طرزالعمل حکمیت در مطابقت به بند 

ارا دقراردادی را بودن  یا داخلیو شرطنامه مواد جدا گانه برای حکمیت در صورت خارجی  }

یل  ذضیحی . یادداشت توبوده و در حین ترتیب شرطنامه مواد مربوط در شرطنامه درج میگردد

 تحریر گردد.  شرایط عمومی قرارداد 10ماده  2بند  1باید در جز 

ر د 10ماده  2بند  2جز در صورت عقد قرارداد با اکمال خارجی و  10ماده  2بند  1جز }

 گردد{ می درج با اکمال کننده داخلی در شرطنامه  قراردادعقد صورت 
 

 قرارداد با اکمال کننده خارجی:   -1

ر ه ساید قراردادهای با اکمال کننده خارجی، حکمیت تجارتی بین المللی نسبت ب}در صورت عق

تواند  ره میروشهای حل منازعات مفید تر واقع میگردد. در میان سایر قواعد نافذ بر حکمیت، ادا

، احکام حکمیت (UNCITRAL)کمیسیون قانون تجارت بین المللی ملل متحد قواعد حکمیت 

قواعد  ، قواعد حکمیت بین المللی لندن یا(ICC)اق تجارت بین المللیقواعد حکمیت اط ،1976

 حکمیت  تجارت استاکهولم  را استفاده نمایند{ 

را انتخاب نماید، مواد نمونوی ذیل درج UNCITRAL درصورتیکه اداره قواعد حکمیت }

 {  میگردد

شی از این یا ادعای نا ، هر نوع منازعه، مشاجره وشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 

ی مهورج قرارداد، تخطی، فسخ و یا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف )خارج از

صورت  UNICITRALدر مطابقت با قواعد حکمیت اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

  میگیرد. 

ه درج نماید، آن ماد انتخاب ( را ICC (هرگاه اداره احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی }

 {گردد

وسط یک تناشی از این قرارداد،  : هر نوع منازعهشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 

می  ( حل و فصلICC)از قواعد حکمیت اتاق تجارت بین المللی  با استفادهیا بیشتر حکمان 

 گردد. 

درج   ماده ا انتخاب نماید، آنهرگاه اداره احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی استاکهولم ر}

 {گردد

، هر نوع منازعه، مشاجره و یا ادعای ناشی از این شرایط عمومی قرارداد 10ماده  2بند  1جز 
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جمهوری  قرارداد، تخطی، فسخ و یا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف )خارج از

اطاق تجارت بین المللی عد حکمیت در مطابقت با قوااسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

  صورت میگیرد.  استاکهولم

 {رددگدر صورتیکه اداره احکام دادگاه بین المللی لندن را انتخاب نماید، آن ماده درج }

شی از این ، هر نوع منازعه، مشاجره و یا ادعای ناشرایط عمومی قرارداد  10ماده  2بند  1جز 

ی مهورج با استفاده از حکمیت در محل بی طرف )خارج از قرارداد، تخطی، فسخ و یا الغای آن

 نللی لنددادگاه بین المدر مطابقت با قواعد حکمیت اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

  صورت میگیرد. 

 قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان:   -2

، باشد تبعه جمهوری اسالمی افغانستان در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که

می  به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح موضوع

 و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهمگردد 

 میگردد.

 حل و فصل فوق موضوع بهدر صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع 

 محکمه ذیصالح راجع میگردد. 

شرایط  13ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

مورد  اسناد}جزئیات انتقال و سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه میگردد عبارت اند از:  

قاالت نتا، بل مذاکره انتقاالت دریایی قابل نیاز، مانند یک بل قابل مذاکره بارگیری، یک بل غیر

یق هوایی، یادداشت انتقال توسط خط آهن، یادداشت حمل ونقل جاده ای، تصدیق بیمه، تصد

ینه معا  ورانتی تهیه کننده یا تولید کننده، تصدیق معاینه صورت گرفته توسط یک نهاد تخصصی

 )قابل تطبیق نیست(کننده، و جزئیات انتقال از فابریکه اکمال کننده{ 

 ،ریافتاداره قبل از رسیدن اجناس دریافت خواهند شد، درصورت عدم داسناد فوق الذکر توسط 

 اکمال کننده در مقابل هرگونه مصارف باالنتیجه مسوول خواهد بود.

شرایط  15ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 اشد"ب"نمی قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل 
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شرایط  16ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 {حکم نمونوی}

 :روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت این قرارداد قرار ذیل می باشد

 یل صورت میگیرد:طور ذج از کشور به اسعار خارجی بوده و خاررداخت ها به پ -1

ت در ( ده فیصد قیمت قرارداد را منحیث پیش پرداخ10اداره می تواند ) پرداخت:پیش  (1)

ادل ( روز بعد از امضای این قرارداد در مقابل تسلیمی تضمین مع30خالل مدت سی )

شد، اره بافورمه های قابل قبول اد و قابل اعتبار که در فورمه مربوط شرطنامه یا سایر

 قابل تطبیق نیست.پرداخت نماید. 

 توسطرا ه داجناس انتقال ش( فیصد قیمت قرارداد 80هشتاد ) اداره می توانددر انتقال:   (2)

 13 هافتتاح لیتر آف کریدت به نام اکمال کننده و تسلیمی اسناد مشخص شده در ماد

 قابل تطبیق نمی باشد پرداخت نماید. شرایط عمومی قرارداد، 

ی ( روز بعد از تسلیم30( ده فیصد قیمت قرارداد در مدت )10) در پذیرش اجناس: (3)

خت است پرداخت توسط اداره، پردااجناس و صدور تصدیق قبولی اداره و ارائه درخو

 قابل تطبیق نیست.میگردد. 

  در داخل کشور به واحد پولی افغانی بوده و طور ذیل صورت می گیرد:پرداخت ها  -2

رداخت ( ده فیصد قیمت قرارداد را منحیث پیش پ10اداره می تواند )پیش پرداخت: (  1) 

ادل و در مقابل تسلیمی تضمین مع( روز بعد از امضای این قرارداد 30در خالل مدت سی )

 رداختقابل اعتبار که در فورمه مربوط شرطنامه یا سایرفورمه های قابل قبول اداره، پ

 قابل تطبیق نیست. نماید.

 .درمقابل رسید اکمال کننده صورت خواهد گرفتپرداخت ها طبق راپوررسید  (2) 

شرایط  16ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 شصتزد }بپردا تکتانهاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده  ت بعد ازپرداخ میعاد تاخیر

 {روز خواهد بود. (60)

  .خواهد بود روز در مقابل هر {قابل تطبیق نیست. قابل اجراء } تکتانهنرخ 

شرایط  18ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 تضمین اجراء ضرورت "است"

می  قیمت مجموعی قرارداد ( فیصد5)مین اجراء }هرگاه تضمین اجراء الزم باشد، "مبلغ تض

 باشد. 

شرایط  18ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 { می باشد. افغانیدر صورت نیاز به تضمین اجرا، تضمین اجراء به واحد پولی }

 ارائه می گردد.  { ضمانت بانکیتضمین اجراء به شکل }

شرایط  18ماده  4بند 

 عمومی قرارداد

ناس اج آخرین تحویلی روز بعد از تسلیمی و قبولی 28}اجراء در زمان ذیل  استرداد تضمین
 .صورت میگیردمطابق شرایط قرارداد از طرف اداره به قراردادی مسترد میگردد{

شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 شد.امی بت{قابل تطبیق نیس} بسته بندی، عالمه گذاری وارائه اسناد درداخل و بیرون بسته ها: 
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شرایط  24ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

-DDP) مسوولیت انتقال اجناس، پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللی

Incoterms)  مشخص شده است، می باشد. در صورتیکه در مطابقت با  شرایط تجارت بین

 می باشد: نباشد، طور ذیل (Incoterms) المللی

 

شرایط  25ماده  1بند 

 مومی قراردادع

ص مشخ (DDP-Incoterms) مسوولیت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بین المللی

 شده است، می باشد. 

 

شرایط  26ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 گردند: یاجرا م لیذ ناتیو معا شاتیآزما

 شده شان در مطابقت به مشخصات دیشده و تائ هیجنس ته قیمکلف به ارائه تصد داوطلب

 .باشدیم یکیتخن

جنس؛ خالف مشخصات از طرف  تیارائه گردد، در صورت تثب دینبا تیفیک یب جنس .1

اهد برخورد خو وطرزالعمل تدارکات  مطابق قانون یرد شده و با قرارداد موظف ئتیه

تمام  ،موظف ئتیجنس خالف مشخصات توسط ه تیفیک تیشد. در صورت تثب

 .باشدیم یمصارف بدوش قرارداد

شرایط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد
درمحل رورت توسط هیئت معاینه ضمورد  مواد تنظیفاتی }و معاینه در آزمایش

 درصورت که با مشخصات شرطنامه تسلیم خواهد شد.چک وبعد از تائیدی  مقصود

خواهد صورت  گردید وطبق قانون برخورد مطابقت نداشته باشد مسترد خواهد

 راه اندازی میگردد.  {گرفت

شرایط  27ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 

 .  می باشدازسرجمع قیمت قرارداد  روزفی  { فیصد در(0.1صفر اعشاریه یک ) خیرأجریمه ت

ودرصورت می باشد. قیمت مجموعی قرارداد { فیصد (10ده )حد اکثرمبلغ جریمه تآخیر }

 خواهد شدقراردادی برخورد  باتدارکات تجاوز ازفیصدی ذکرشده طبق طرزالعمل 

شرایط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

  میباشدقابل تطبیق ی:  مدت اعتبار ورانت

می  {استقاللریاست شفاخانه  به منظور استفاده در امور مربوط به ورانتی، مقصد نهایی }

 باشد. 

شرایط  28ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 { می باشد. روز 7 تعویض } نمدت زما
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11فورمه اجناس/

 موافقتنامه قرارداد   12فورمه اجناس/

 فورم تضمین اجراء   13فورمه اجناس/

 فورم تضمین پیش پرداخت   14فورمه اجناس/
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 نامه قبولی آفر2

11 اجناس/ فورم  

  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

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

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:  

فر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن این نامه قبولی آ

اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ شما برای تدارک }نام پروژه یا 

لغ را به ارقام و حروف بنویسید{، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل قرارداد را بنویسید{، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ }مب

 برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

انون و ( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر ق10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در 

شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون 

نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد   

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

 شمارۀ تشخیصیه تدارکات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{

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

نویسید{بنوعیت تضمین اجرای قرارداد: }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را   

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

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

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

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

                                                 

 
اره مکلف است، بعد از ختم طرزالعمل تدارکات؛ اد پنجم( حکم هشتاد و 1طبق فقره )  2

میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه 

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

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

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

 12اجناس/ فورمه

 

 مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نماید{ }داوطلب برنده این فورمه را در

 قتنامه قرارداد به تاریخ }روز، ماه و سال درج گردد{  میاناین مواف

 وی شود م}نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد{ جمهوری اسالمی افغانستان که منبعد بنام اداره یاد  (1)

آن زی تر مرک}نام اکمال کننده درج گردد{ که شرکت ثبت شده تحت قوانین }نام کشور اکمال کننده درج گردد{ که دف (2)

 }آدرس اکمال کننده درج گردد{منبعد بنام "اکمال کننده" یاد میشود، عقد گردیده است. 

طلب طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی }جزئیات  اجناس و خدمات ضمنی درج گردد{ آفر داو

که  رج گردد{دقرارداد  اسعار مشخصه در بابرنده را برای تدارک اجناس فوق به مبلغ }قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، 

 منبعد بنام "قیمت قرارداد" یاد میشود، قبول نموده است. 

 این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مینماید:

رفته شده گدر نظر  شرایط قرارداد برای آنها این موافقتنامه، کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمایند که در در -1

 است.

 اد استنباطقرارد اد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی ازاسن -2

 میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 نیازمندیهای تخنیکی )به شمول جدول نیازمندیها و مشخصات تخنیکی( (4)

 های اصلی قیمت  آفراکمال کننده و جدول (5)

 اطالعیه اعطاء توسط اداره (6)

 }هرگونه اسناد دیگر عالوه گردد{  (7)

رارداد، سناد قاین قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان ا  -3

 ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

 ه و هر نوعرا تهی اکمال و خدمات ضمنیط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را اخت قابل اجرا توسدر مقابل پرد  -4

 نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

 جناس، تهیهل اکمال امبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابنماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

 خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

ق ز تاریخ فواه و سر مطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بود بدینوسیله جانبین تصدیق مینمایند که این موافقتنامه در

 { قابل اعتبار می باشد. درج گردد الی تاریخ }روز، ماه و سال

 اداره: به نماینده گی از

 اسم: }اسم درج گردد{

 امضاء: }امضای مقام ذیصالح {

 عنوان وظیفه امضا کننده }عنوان وظیفه درج گردد{

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

 اسم: }اسم درج گردد{

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

 اء: }امضای مقام ذیصالح{امض

 در حضورداشت }شهرت شاهد درج گردد{
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

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

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

 و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد{ شماره و عنوان داوطلبی : }شماره

 اسم بانک: }اسم بانک درج گردد{

 }نام مکمل اداره درج گردد{مستفید شونده: 

 تضمین اجرا درج گردد{ شماره} شمارۀ تضمین اجراء:

 هشمارره }ماشارداد اطالع حاصل نمودیم که }نام مکمل اکمال کننده درج گردد{، که منبعد بنام "اکمال کننده" یاد می شود، قر 

رم شما بمنظور سال درج گردد{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محت قرارداد درج گردد{ مؤرخ }روز، ماه و

 اکمال } توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد{ عقد می نماید. 

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

ریافت مجرد دبیم که بدون چون و چرا مبلغ }مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{ را تعهد می نمائ به درخواست اکمال کننده،

سال تقاضا های ار کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینهتقاضای 

 ازجانب شما، بپردازیم. 

ید قبل از مین بااین تضمین الی تاریخ }روز، ماه و سال درج گردد{ اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تض

 تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

 شد.یبا)الف( آن م 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{نماینده   }امضا، نام و وظیفه

 

 بانک{ }مهر

 

 کننده{ اکمال }مهر

 



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

Page 68 of 68 
 

 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

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

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

 شماره و عنوان داوطلبی : }شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد{

 اسم بانک: }اسم بانک درج گردد{

 }ورق رسمی بانک استفاده گردد{

 }نام مکمل اداره درج گردد{مستفید شونده: 

 تضمین پیش پرداخت درج گردد{ ه}شمارتضمین پیش پرداخت:  هشمار

م منبعد بنا که اطالع حاصل نمودیم که }نام و آدرس مکمل اکمال کننده درج گردد{، رس بانک درج گردد{ما }نام قانونی و آد

بعد بنام که من قرارداد درج گردد{ مؤرخ }روز، ماه وسال درج گردد{ را شماره"اکمال کننده" یاد می شود، قرارداد شماره }

 اید. عقد نم{توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال

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

ریافت د مجردببه درخواست اکمال کننده، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ }مبلغ به حروف و ارقام درج گردد{ را 

 س صورتتقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجنا

 گرفته باشد، به شما بپردازیم. 

ج سال در و}روز، ماه و سال درج گردد{ الی تاریخ }روز، ماه  این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده

 عتبار و قابل اجرا می باشد.  گردد{ ا

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

 }امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{

 

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 


