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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی اسناد مشابه معیاری دطبق ملی این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات 

تمویل می گردند در روش  1المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک خدمات غیر مشورتی که با استفاده از وجوه عامه

 استفاده قرار می گیرد.  های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد
 

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

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

صادره واحد پالیسی  PPU/C050/1391حدالمال شماره با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک غیر مشورتی منضمه مت

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

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

 داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. گردند از اسناد معیاری 

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

  www.npa.gov.afسایت اداره تدارکات ملی: ویب 
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 دستورالعمل برای داوطلبان   اول:   قسمت 

 الف.  عمومی 

ادر  ص   شرطنامه این    ( 1) ر مشورتی مندرج ضمیمه  خدمات غی   به منظور تدارک   شرطنامه را این    داره ا  1.1  داوطلبی    -1ماده  

  ه صفح   در این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش  تشخیصیه    نمبر   ، مینماید. نام 

 . درج می باشد معلومات داوطلبی  

   ید. ارائه نما   داوطلبی   فحه معلومات ص مکلف است، خدمات غیر مشورتی را به تاریخ مندرج    برنده   داوطلب  1.2

 در این شرطنامه:  1.3

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

 توسط طرف مقابل می باشد؛ 

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

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

   وجوه   -2ماده  

 

 

از وجوه  یقسمتاداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و  2.1

صادر گردیده است به کار  منظور آنتحت قرارداد که این شرطنامه به  موجهبرای تادیات  تعهد شده رامالی 

از بودجه ملی، عواید ادارات، شرکت ها    وجوه عبارت از هر نوع منابع پولی اختصاص داده شده برای ادارات   می گیرد.

 و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد. 

 داوطلب -3ماده 

 واجد شرایط

 

معلومات    حهصف مندرجمحدودیت های  رعایتهرکشوری را با  تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  3.1

که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک  در صورتد. نداشته باش داوطلبی

هرگونه منشا کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد. 

  ت انجام این قرارداد از کشور واجد شرایط باشند. مواد، تجهیزات و خدمات جه

بصورت  عدم وابستگیمبنی بر  را اظهارنامهرمه های داوطلبی(  )فو قسمت سومداوطلبان در  3.2

مشاور یا نهاد دیگری که دیزاین، مشخصات تخنیکی و سایر  و یا حال با مستقیم یا غیر مستقیم در گذشته

ه را تهیه یا اینکه منحیث مدیر پروژه پیشنهاد گریده، ارائه می نمایند. شرکت که در تهیه یا اسناد دیگری پروژ

 داوطلبی نمی باشند.  در این واجد شرایط  قات آن از جانب اداره گماشته شدهرت خدمات و متعلنظا

به اساس قانون  ه خود مختاری مالی و قانونی داشته و  ک   می باشند واجد شرایط    صرف زمانی   تشبثات دولتی  3.3

 .  نداشته باشند   تضاد منافع  نموده و    تجارت فعالیت 

این    ه ها یا جهت تورید اجناس در صورتیک وژه جهت پرداخت به اشخاص یا نهاد  هرگونه برداشت از بودجه پر  3.4

به تصمیم شورای امنیت ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور    به باور جمهوری اسالمی افغانستان تورید یا پرداخت  

 ممنوع باشد، صورت گرفته نمی تواند.    ملل متحد 

شده و یا تحت پروسه محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان    اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم  3.5
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 و تحت پروسه محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.     محروم شده 

اهلیت     -4ماده  

 داوطلب 

را بشمول نقشه ها و  خویش    و جدول فعالیت    خدمات   ارائه   تمام داوطلبان شرح ابتدایی شیوه پیشنهادی  4.1

 ارائه نمایند.    الزم   ی چارت ها 

صفحه معلومات داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را در آفر خویش شامل مینمایند. مگر اینکه در  4.2

 طور دیگر تذکر رفته باشد:داوطلبی  

صالحیت نامه کتبی مهر و ن دهنده وضیعت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی اصلی اسناد که نشا نسخه -1

 و امضا شده؛

 اخیر؛سال پنج  (5) اجرا شده در  ات غیر مشورتیخدمارزش مجموعی  -2

اجرا شده و  خدمات غیر مشورتیو جزئیات  اخیرسال ( 5) از یکی دریت و اندازه مشابه تجربه کاری با ماه -3

تماس  آنبا  معلومات بیشترکسب  کر طرف قرارداد که جهتبا ذفیصد تکمیل گردیده باشد(  70) در جریانیا 

 گرفته شود.

 اجرای این قرارداد؛ که جهتتجهیزات پیشنهاد شده  اقالم عمده -4

 پیشنهاد میگردند؛اجرای این قرارداد  جهتکه کلیدی اهلیت و تجارب کارمندان  -5

 ؛اخیرسال  (5)ش در یگزارش تفتیا و  بیالنس تفتیش شدهگزارش وضعیت مالی داوطلب مانند  -6

سایر  صورت حساب بانکی یان قرارداد )مدارک نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی برای اجرای ای -7

بشتر از  بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد ، که نزد داوطلب منابع مالی قابل دسترس(

 . رداد ها و آفر های ارائه شده باشدسایر تعدات مالی داوطلب برای سایر قرا

ال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا صورت گرفته در پنج س -8

 باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد. 

  معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -9

 تدارکات کرایه گیری جایداد ها شرایط اهلیت فوق مد نظر گرفته نمی شود. در  4.3

ایت موارد زیر می باشد. مگر اینکه در باشد، مکلف به رع ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  4.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد:  ، صفحه معلومات داوطلبی

 برای هر شریک مشترک باشد؛دستور العمل  این  4ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند   -1

 توسط تمام شرکا امضا شده باشد؛و سایر اسناد ارائه شده آفر   -2

شرکای شرکت مشترک که بیانگر تقسیم مسؤلیت های هر  یک نقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام  -3

جداگانه در اجرای این قرارداد مطابق شرایط قرارداد یا و مشترک شریک بوده و اینکه تمام شرکا بصورت 

  گردد؛مسؤل می باشند، ارائه 

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

 مایندگی از سایر شرکا می باشد؛ن
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 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛  -5

 نماید: تکمیلمعیارات اهلیت ذیل را باید حد اقل ب جهت اعطای قرارداد، لداوط 4.5

 ؛صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج  درحجم معامالت ساالنه  -1

  با ماهیت و اندازه مشابه( قرارداد خدمات غیر مشورتی  1تجربه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد ) -2

)بمنظور مطابقت با این معیار داوطلب باید حد اقل  صفحه معلومات داوطلبیمندرج   مدتدر این تدارکات 

. قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر  نموده باشدتکمیل را ( فیصد خدمات غیر مشورتی 70)

 ؛قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود ( فیصد10از )

صفحه معلومات دارایی های سیال و یا تسهیالت قرضه که کمتر از مبلغ تذکر رفته در دسترسی به  -3

خت قابل اجرا نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت پیش پردا داوطلبی

 ؛ دادتحت این قرار

اهلیت را طبق ماهیت تدارکات مورد نظر معیار های در قرارداد های کرایه گیری جایداد، اداره می تواند  4.6

 تعیین نماید. 

 ،استمرار دعوی  یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته   

 منجر به فاقد اهلیت شمرده شدن آنان شده می تواند.

( فیصد و شریک اصلی 25، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  4.7

هم جمع می  ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک با40حد اقل )

عدم تکمیل شرط باال  .( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید100و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) گردد

 .جر به رد آفر شرکت مشترک می گرددمن

مگر اینکه در  وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود،ت ی فرعی در تکمیل معیار هاتجربه و منابع قرارداد  4.8

 طور دیگر تذکر رفته باشد. صفحه معلومات داوطلبی

هر  -5ماده 

 داوطلب یک آفر

انفرادی یا منحیث شریک شرکت مشترک ارائه نماید. هر گاه  هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت 5.1

داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شرکت داشته باشد منجر به رد تمام آفر های که 

میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد از  نمودهداوطلب در آن اشتراک 

 امر مستثنی است. این 

مصارف  -6ماده 

 داوطلبی

 داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد. 6.1

بازدید از    -7ماده  

 ساحه 

مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده    خطرات احتمالی داوطلب می تواند با قبول مسئولیت و   7.1

را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از  خدمات غیر مشورتی    جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد نموده و معلومات الزم  

 محل به عهده داوطلب می باشد. 

 ب.  شرطنامه 
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   -8ماده  

مندرجات  

 شرطنامه 

 

 می باشد: دستور العمل  این    10ماده   این شرطنامه شامل اسناد ذیل و ضمایم صادره مطابق   8.1

 داوطلبان  قسمت اول: دستور العمل برای  

 قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی  

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی 

 قسمت چهارم: کشور های واجد شرایط 

 قسمت پنجم: جدول فعالیت 

 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد 

 قسمت هفتم: شرایط خاص قرارداد  

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

 رداد   قسمت نهم: فورمه های قرا 

عدم  در صورت  نماید.  بررسی  شرطنامه را    مندرج داوطلب باید تمام رهنمود ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات   8.2

نامه توسط  شرط میگردد. قسمت های سوم، پنجم، و نهم  ، آفر غیر جوابگو پنداشته شده و رد  ارائه معلومات مورد نیاز 

 ارائه میگردد.    ، حه معلومات داوطلبی صف   مندرج داوطلب خانه پری و آفر به تعداد کاپی های  

توضیح   -9ماده 

 شرطنامه  

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج   9.1

( روز قبل از میعاد تسلیمی  10مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل )   صفحه معلومات داوطلبی 

( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این  5رها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت ) آف 

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

مه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره  به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنا  9.2

صفحه معلومات  میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در  

از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل    دعوت نماید.   داوطلبی، 

یخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول  ( روز قبل از تار 5) 

( روز به  5مدت حد اکثر ) خالل    سواالت و جوابات ارایه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده  بعد از جلسه، در 

دیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از  تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد. هر گونه تع 

 این دستورالعمل صورت می گیرد.   10داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده  

 -10ماده  

تعدیل  

 شرطنامه

 اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.  10.1

ورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند  ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بص  10.2 

 ارسال میگردد. داوطلبان دریافت ضمیمه را به صورت کتبی تصدیق می نمایند. 

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد   10.3 
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 این دستورالعمل تمدید نماید.   20ماده    2تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند  

 ج.  تهیه آفرها 

زبان   -11ماده  

 آفر 

مشخص گردیده ترتیب    صفحه معلومات داوطلبی آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در   11.1

ی تواند در  سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه میگردد، اداره م اسناد حمایوی و  میگردد.  

صورت لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. جهت توضیح آفر، به ترجمه ارایه شده  استناد می  

 گردد.    

 -12ماده  

اسناد شامل 

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 12.1

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

 ؛ این دستور العمل 16ه رت لزوم درمطابقت با مادآفر درصو و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 جدول فعالیت های قیمت گذاری شده؛ -3

 فورمه معلومات اهلیت و اسناد داوطلبی؛ -4

 وآفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛  -5

 .معلومات داوطلبی  هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -6

 یک قرارداد پیشنهاد نماید.داوطلب می تواند تخفیف خود را جهت برنده شدن در بیشتر از  12.2

قیم   -13ماده  

 آفر 

و مشخصات قسمت هشتم به اساس جدول     (1)قرارداد برای خدمات غیر مشورتی مندرج ضمیمه  13.1

 .عقد می گرددقیمت گذاری شده قسمت پنجم های فعالیت 

آن در مشخصات یا الیحه وظایف قسمت هشتم و فهرست جدول داوطلب باید برای تمام اقالم که در  13.2

قیمت ارائه نشده باشد، قیمت  رائه نماید. اقالم که برای آنهااقیمت  قسمت پنجم می باشد یجدول فعالیت ها

، آن در جدول فعالیت ها شامل شده محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورت تصحیح

 مضا و تاریخ تصحیح درج میگردد.  اغالط خط زده شده، تصحیح شده، 

و سایر مکلفیت   (BRT)2مام محصوالت قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی ت 13.3

 های مالی قابل پرداخت تحت این قرارداد در قیمت مجموعی آفر شامل گردد.   

شرایط  و  شرایط عمومی قراداد 6ماده  6و احکام بند  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 13.4

  آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعدیل میباشند. داوطلب معلومات الزم مندرج  3، قیمت هایخاص قرارداد

 را همراه با آفر خویش ارائه می نماید. خاص قرارداد  وشرایط عمومی  

 (5)و  (4)در فورمه ضمیمه  یمجموع جزئیات قیمت پرداخت به خدمات اضافی عین مقدار جهت ت 13.5

 
BRT: Business Reciept Tax 2 

 در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، "نرخ ها و قیمت ها" حذف و "قیمت مجموعی" درج گردد  3
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  ه می گردد. توسط داوطلب ارائقرارداد 

  -14ماده  

اسعار آفر و 

 پرداخت 

طور دیگری  صفحه معلومات داوطلبیافغانی صورت میگیرد. مگر اینکه در  یپرداخت به واحد پول 14.1

 تذکر رفته باشد. 

 -15ماده  

میعاد اعتبار 

 آفر 

ای ملی این مدت در داوطلبی ه  اعتبار داشته باشد.صفحه معلومات داوطلبی  آفر باید به مدت مندرج   15.1

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد 90از ) کمترنمی تواند 

از   ین المللی میعاد اعتبار آفر کمترمندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی ب

 روز بوده نمی تواند.  120

از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید.  در حاالت استثنائی اداره

تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، میعاد 

یش تغییرات  اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خو

این دستورالعمل از این امر مستثنی است. در صورت رد درخواست تمدید  16ماده وارد نماید، حاالت مندرج 

میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل 

 محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد.

 -16ماده  

فر و تضمین آ

اظهار نامه 

 تضمین آفر 

مکلف است، تضمین یا اظهار نامه تضمین آفر را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون  داوطلب 16.1

 تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

یر  مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سا   صفحه معلومات داوطلبی مقدار تضمین آفر در   16.2

 ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:   صفحه معلومات داوطلبی اسعار قابل تبدیل مطابق  

 ه گردد.  ارائ پول نقد،    به شکل ضمانت بانکی یا  -1

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

می افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی مشابه در داخل  کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسال 

 جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را  ضمانت نماید.   

)فورمه های قرارداد    9قسمت  تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج   -3

 سلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، ترتیب گردد.  و یا فورمه های دیگری که قبل از ت   و تضمینات( 

،  با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل  این دستورالعمل    16ماده    5بند  در صورت تطبیق هدایت   -4

 پرداخت باشد.  

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

( روز بیشتر از میعاد  28این دستورالعمل، حد اقل )   15ماده    2بند  میعاد اعتبار تضمین آفر درمطابقت با   16.3

 اعتبار  آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد. 

این دستورالعمل مطالبه گردیده    16در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با ماده   16.4

مین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر جوابگو پنداشته  باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تض 
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 شده رد می گردند. 

 تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد از تهیه تضمین اجرا  توسط داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد.  16.5 

 و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: بوده  اجرا  قابل  در حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر   16.6 

  15ماده    2تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند    در صورت  -1

 این دستور العمل؛ 

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

این دستور    27ماده    2ت با بند  در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر در مطابق  -3

 العمل؛ 

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

 عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛  -5

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی.  -6

تضمین آفر باید بنام داوطلب    ، تضمین آفر یا اظهار نامه باشد   JV))   در صورت که داوطلب شرکت مشترک  16.7 

مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام هریک شرکای شامل نامه  

 تصمیم ایجاد داوطلب مشترک، ترتیب گردد. 

آفر  -17ماده  

 های بدیل 

به  از قبولی آن تذکر    طلبی صفحه معلومات داو آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در     17.1

با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره  صرف در  همرا  داوطلب می تواند آفر های بدیل را  دراین صورت  باشد.    عمل آمده 

 ی نازلترین قیمت باشد، آفر بدیل را مالحظه می نماید. یکه آفر اصلی ارائه شده دارا صورت 

درج گردیده    صفحه معلومات داوطلبی در  طوریکه  آن  توضیح      تکمیل و تاریخ  آفر بدیل،    درصورت قبولی  17.2 

 است در ارزیابی در نظر گرفته می شود.   

، داوطلبانیکه آفر تخنیکی بدیل را ارائه می نمایند، باید اول آفر که  17ماده    4نای موارد ذکر شده بند  به استث  17.3 

کی، اسناد گرافیکی و مشخصات  به نیازمندیهای شرطنامه بشمول ساحه داوطلبی، معلومات اساسی تخنی مطابق  

تخنیکی باشد، را ارائه نماید. به عالوه تسلمی آفر اصلی، داوطلب معلومات الزم جهت ارزیابی آفر بدیل بشمول  

محاسبات، مشخصات تخنیکی، تفکیک قیمت ها، شیوه های پیشنهادی انجام خدمات غیر مشورتی و دیگر جزئیات  

آفر بدیل تخنیکی با نازلترین نرخ که در مطابقت مشخصات تخنیکی اصلی    مربوط را ارائه می نماید. اداره صرف 

 قابل قبول نمیباشد.    های بدیل متفاوت از مندرجات ذکر شده،   باشد، را مد نظر میگیرد. آفر 

صفحه معلومات داوطلبی  درصورتیکه ارائه آفر تخنیکی بدیل برای قسمت خاص خدمات غیر مشورتی در   17.4 

قسمت هشتم تذکر    شامل   ی نقشه ها و    الیحه وظایف یا    مشخصات تخنیکی  جدول  در  ها    مجاز باشد، این بخش 

   درج می گردد.    صفحه معلومات داوطلبی . شیوه ارزیابی آفر های بدیل در  میگردد 

و با کلمه    این دستورالعمل ترتیب   12اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده    نسخه داوطلب مکلف است،   18.1 -18ماده  

صفحه  عالمه گذاری شده و به تعداد مندرج    "کاپی "عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه    "اصل "
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شکل و امضاء 

 آفر

 تسلیم گردد. درصورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.   معلومات داوطلبی 

اک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب در  اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پ  18.2

تمام صفحات آفر که نوشته  این دستورالعمل امضاء گردد.      4ماده    3بند    2یا جزء    4ماده      2  بند   1مطابقت با جزء  

 یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد.      

اره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه آفر را  هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوب  18.3

 امضا نموده یا نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد. 

تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح اشتباهات    هیچگونه  18.4

 ح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا می گردد.   داوطلب باشد. که در این صورت اصال 

 د. تسلیمی آفر ها 

 -19ماده  

تسلیمی، مهر و 

عالمت گذاری 

 آفر

  "کاپی "و    "اصل "داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه   19.1

 بنویسد. 

 یده باشد: پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گرد  19.2

 باشد؛ صفحه معلومات داوطلبی  عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به   -1

 باشد.   شرایط خاص قرارداد  و    صفحه معلومات داوطلبی   مندرج   تدارکات  حاوی نام، نمبر تشخیصیه  -2

  دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد این    19ماده    2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند   19.3

 تا در صورت اعالم آفر نا وقت، آفر باز نشده مسترد گردد.   

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب االجل   19.4

 را ندارد. 

 –20ماده  

میعاد  تسلیمی 

 آفرها

صفحه معلومات  به آدرس مندرج    بی صفحه معلومات داوطل آفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج   20.1

 تسلیم گردند. داوطلبی  

، میعاد  دستور العمل برای داوطلبی   10اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده   20.2

تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی  

 ادامه می یابد.   تمدید شده  

 

آفر  -21ماده  

های نا وقت 

 رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند.   دیر آفر های    21.1
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 رسیده 

 -22ماده  

انصراف، 

تعویض و 

 تعدیل آفرها

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با  22.1

موجود باشد، آفر خویش را تعویض، نیز لب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط صالحیت داوط

 تعدیل و یا از آن انصراف نماید.  این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات  19و  18در مطابقت با مواد  -1

 ده باشد. نشانی ش "تعدیل"یا  "تعویض"، "انصراف"

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

 بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.   تعویض یا تعدیل آفر ها انصراف،   22،2

در فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 22،3 

مدید شده اعتبار آفر صورت گرفته میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد ت

تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق  استردادمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم ن

 میگردد.دستور العمل برای داوطلبی   16ماده 

در مطابقت با این ماده دستور العمل پیشنهاد آفر تعدیل شده را تنها در آفر اولی یا در  داوطلب تخفیف 22،4

 می نماید.
 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

آفر  -23ماده 

 گشایی و ارزیابی

این دستور العمل در محضر عام در محل،  22اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  23.1

تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت  صفحه معلومات داوطلبی  ه درتاریخ و زمان ک

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی  الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 

نشانی شده و  "انصراف"در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه  23.2

تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را اعالم و بدون باز شدن قبل از ختم میعاد 

 مسترد می نماید.

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل  23.3

تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم  )در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، انصراف،

موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت 

این دستور العمل نا وقت  21می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق ماده 

این دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مد  22ل تسلیم شده مظابق ماده رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدی

 نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.  

این دستور  24ماده  3اداره مینوت جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  23.4 

 العمل تهیه می نماید.

ی آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، هیئت آفر گشایی، فورم های معیار 23.5

 امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید.

 -24ماده 

 محرمیت 

لبان و معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهلیت داوط 24.1

این دستور العمل  33ماده  4پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، هر نوع محرم بوده، نباید افشاء گردد. 

علی الرغم موارد  ر داد منجر به رد آفر وی میگردد.مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرا

فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به 

 مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.
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 –25ماده 

 توضیح آفر ها

قیمت فی  4ابتدایی، مقایسه و ارزیابی بعدی، از داوطلب توضیحات بشمول تفکیک  اداره به منظور ارزیابی 25.1

واحد می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق 

مگر اینکه در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید،  اتمندرج

تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. هر نوع توضیح ارایه شده بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی 

 باشد.

  -26ماده 

ارزیابی و 

تشخیص  

 جوابگویی آفر ها

 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید:  26.1

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛   3مطابق ماده  بودن  معیارات واجد شرایط   -1

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛  -2

 تضمین آفر باشد؛ و   دارای  -3

 جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد.  -4

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات   26.2

 ثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می شود که: شرطنامه باشد. انحراف، است 

 داشته باشد؛   خدمات غیر مشورتی یا انجام  باالی حدود، کیفیت    تاثیر قابل مالحظۀ  -1

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را بر خالف   -2

 شرطنامه  محدود نماید؛ 

ر مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و بعدًا با اصالح انحرافات، استثنات یا قلم  آفر که د  26.3

 افتادگی جوابگو نمیگردد. 

 صورت گرفته نمی تواند.   ان داوطلب سایر  یا    قیمت نازلترین    دارای مذاکره با داوطلب  گونه  هیچ   26.4

ه و منحیث شرط عقد قرارداد از جانب اداره ارائه می  که در شرطنامه از آن تذکر نرفت   داوطلب در قبال شرایط  26.5

 گردد مسئول نمی باشد.   

 – 27ماده 

تصحیح 

 اشتباهات

آفر جوابگوی تشخیص شده را برای اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات    هیئت ارزیابی  27.1

 محاسبوی به شکل ذیل صورت میگیرد:  

 ام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارق -1

درصورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده،  -2

ح کدام عالمه اعشاری در قیمت فی واحد گراینکه ازنظر اداره به صورت واض م قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

 د، در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛بیجا تحریر گردیده باش

و تضمین آفر وی غیر قابل  هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی رد   27.2

 ا می گردد.  این دستور العمل اجر   16ماده    5بند    2استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء  

این دستور العمل    14ماده    1بند  آفر ها به واحد پولی مندرج صفحه معلومات داوطلبی ارائه گردیده و مطابق   28.1اسعار  –28ماده 

 
 }در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردد{ 2
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قابل    در اینصورت نخست آفر به اسعار ارزیابی میگردد. مگر اینکه، داوطلب نرخ مبادله دیگری استفاده نموده باشد که   در ارزیابی آفر

آفر تبدیل و بعدًا سپس به اسعار نرخ مبادله مشخص شده اداره تبدیل    ا استفاده از نرخ مبادله مندرج پرداخت ب 

 میگردد.   

 -29ماده 

ارزیابی و مقایسه 

 آفر ها 

هیئت ارزیابی آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی   29.1

   یص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  مندرج شرطنامه جهت تشخ 

 ارزیابی لزوم صورت در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 29.2

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

 آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده یابیارز قیمت نازلترین  اراید آفر صورتیکه در. نماید ارائه

 دهد. یقرار م مفصل ارزیابی لزوم صورت در و یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد

 : ذیل انجام میدهد   و ارزیابی مالی را طور مدنظر گرفته    اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر را  29.3

 این دستور العمل؛   27مطابق ماده  محاسبوی  تصحیح اشتباهات   -1

ارائه شده توسط داوطلب  و تاریخ تکمیل بدیل    در قیمت آفر برای پرداخت قبل از وقت تعدیل مناسب    تطبیق  -2

 و   این دستور العمل؛   17در مطابقت به ماده  

ات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند  که انعکاس دهنده تخفیف   قیمت آفر   تطبیق تعدیالت مناسب  -3

 این دستور العمل؛   22ماده    5

 
حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و   29.4

اداره گردد، در    پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری 

 ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

  6ماده    6، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت بند  ها   آفر   مالی   در ارزیابی  29.5

 مد نظر گرفته نمی شود. شرایط عمومی قرارداد،  

تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش  در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره   29.6

 هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.   

ترجیح  -30ماده 

 داخلی
 ترجیح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.  30.1

 

 اعطاء قرارداد .  و 

  -31ماده  

معیارات اعطاء  

 قرارداد 

لعمل به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین  این دستور ا   32اداره قرارداد را در مطابقت به ماده   31.1

 قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده و توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته باشد، اعطاء می نماید.    

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش   31.2
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 .   یب تمام بخش ها تطبیق نموده می تواند ترک هزینه  

حق    –32ماده  

قبول هر آفر و رد  

 یک یا تمام آفر ها   

این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را    31علی الرغم ماده   32.1

شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط  در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر  

 .بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطوری رسمی به اطالع داوطلبان رسانیده شود. 

 -33ماده 

 تضمین اجرا 
نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد ( روز بعد ازدریافت 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  33.1

می  (قرارداد  ه هایفورم )  8قسمت  شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،طابرا در م

 باشد، ارائه نماید.

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم  33.2

نماینده بمنظور اجرای این تضمین در  در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که

 جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم  33.3

این تضمین در در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نماینده بمنظور اجرای 

 جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.

 –34ماده 

اطالعیه اعطاء و 

امضای 

موافقتنامه 

 قرارداد 

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در   34،1

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

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، می

اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار  آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. ینامه قبول

وطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و آفر به دا

 مراقبت خدمات غیر مشورتی به قراردادی پرداخت میگردد.

اطمینان از صحت و سقم اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از   34،2

داوطلب  به داوطلب برنده ارسال می نماید.در طی  میعاد اعتبار آفر خذ منظوری آمر اعطاء اتضمین اجرا و 

 ( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید. 7مدت )خالل برنده مکلف است، قرارداد را در 

خویش، اداره تدارکات ملی و  اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت  34،3

 دیگر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می نماید:

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 قیمت های قرائت در آفر گشایی؛ -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -3

 نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد آن؛ -4

 اوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خالصه حدود قرارداد اعطا شده. نام د -5
 

عدم موفقیت آفر شان با درخواست کتبی از اداره توضیحات  طلبان نا موفق می توانند در موردداو  34،4 

 مطالبه نمایند. اداره توضیحات خود را به صورت کتبی در اسرع وقت ارائه می نماید. 
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پیش  -35ماده 

اخت و پرد

تضمین پیش 

 پرداخت 

 شرایط عمومی قرارداداداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت به قیمت قرارداد که در  35.1

باشد.  صفحه معلومات داوطلبیاز آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج 

 این شرطنامه می باشد. 9قسمت  تضمینو  ردادفورمه های قرافورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در 

 حکم  -36ماده 
 .  مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد توضیح میگردد  36.1

فساد  -37ماده 

 و تقلب 

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است اصول عالی اخالقی را در مراحل  اداره، 37.1

قرارداد رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می  داوطلبی، تطبیق و اجرای این

 نمایند: 

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

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

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

تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت  

 گیرد. 

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

 بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

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

 صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به 

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

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

لب، تبانی، اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تق 37.2

 اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می نماید. 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع   37.3

 را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از 1اره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )اد 37.4

 اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

حسابات، یادداشت ها و داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  37.5

 ی قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرا

توجه  شرایط عمومی قرارداد 2ماده  6بند  1و جز  1ماده  7بر عالوه، داوطلبان به مواد مندرج بند   37.6

 داشته باشند. 
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 صفحه معلومات داوطلبی  -قسمت دوم

مواد 

دستورالعمل  

 برای داوطلبان

 لعمل برای داوطلباندستورامواد  تعدیالت و متمم  

 عمومیاتالف.  

 1.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 می باشد. معارفوزارت   :اداره

( ضرورت  4MBPS Internet Link For 33+1 و    Voice E1 for MOE EQ :نام و شماره این داوطلبی

 1399بابت سال مالی    ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف

NCB MOE/NCS-004/99-    .می باشد 

 1.2ماده 

دستورالعمل 

   برای داوطلبان

 1399عقد قرارداد الی اخیر سال مالی  ازتاریخ    :خدمات غیر مشورتیتاریخ تکمیل  

 

 2.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 

(  4MBPS Internet Link For 33+1  و  Voice E1 for MOE EQتهیه ونصب انترنت نوع ) پروژه:

 1399بابت سال مالی    نالوژی معلوماتی وزارت معارفضرورت ریاست تک

  می باشد. (  22بودجه عادی، کود    ) :وجوه

 4.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان
 

 معلومات اهلیت و فورمه های داوطلبی قابل ارائه قرار ذیل است: قابل ارائهمعلومات اهلیت و فورمه های داوطلبی 

سناد ارزیابی قبلی اهلیت، شرطنامه و مطالبه پیشنهاد درج نموده و داوطلب، شرایط اهلیت را در ا هادار -(2)

 اسناد و مدارک مهر و امضاء شده را توام با آفر خویش ارائه مینماید. اسناد اهلیت شامل موارد ذیل میباشد:

 ناد:یک نقل از تصدیق نامه های راجستر داوطلب، تصدیق نامه هویت حقوقی، جوازتجارتی و سایر اس -1

 یک نقل از اوراق ثبت و راجستر مالیه، سند تصدیق از تصفیه حسابات مالیات آخرین دوره  –2

تعهد نامه امضا ششده بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحالل  – 3

 قرارندارد 

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

تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت با الثر تخلف در تجارت در خالل دوسال قبل از  – 5

 اشتراک در داوطلبی 

تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف و یا یکی ار کار مندان و مدیران مربوط وی  – 6

 یده است.مطابق ماده چهل نهم قانون محروم نگرد

اداره میتواند معیار های ظرفیت مسلکی و توانائی مالی داوطلب را با استفاده از رهنمود ضمیمه شماره  –( 3)

 پنجم این طرزالعمل در شرطنامه خویش تعیین و درج نماید. 
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صورت  تعیین معیار های اهلیت توسط اداره نباید بمنظور محدود سازی اشتراک داوطلبان و یا عدم رقابت  -(4)

 گیرد.

اسناد قرارداد و یا پروژه های که در یکی از پنج سال تکمیل و یک دوره مالیاتی بر آن سپری شده باشد، در  -(5)

صورتی میتواند منحیث تجربه کاری مشابه و قرارداد های اجرا شده محسوب گردد که در اظهار نامه مالیاتی درج 

در صورت عدم درج در اظهار نامه مالیاتی و تصفیه مالیاتی  و تصفیه مالیاتی مربوطه آن صورت گرفته باشد.

مربوطه، اسناد قرارداد و یا پروژه ارائه شده منحیث تجربه کاری مشابه و یا قرارداد اجراء شده داوطلب محاسبه 

نمیگردد. و هیئت ارزیابی نمیتواند تقاضای مبنی بر تکمیل پروسه مالیاتی آن را برای پروسه تدارکاتی تحت 

 ارزیابی از داوطلب مطالبه نماید. 

 4.3ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 درج گردد{میباشد.   ضروری }معلومات الزم    ( JV) قابل ارائه شرکت مشترک    معلومات 

 4.4ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 }تعدیل درج گردد{ میباشد.دستور العمل برای داوطلبی  4ماده  4تعدیالت وارده بند 

  1جزء  4.5ه ماد

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

قابل تطبیق   (  17,000,000به مبلغ ) .اخیر پنج سال  از دوسال داوطلب در ساالنه معامالت حجم الزم حد اقل 

  است  

 

 2جزء  4.5ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان
 

( سال گذشته اجرا نموده 10)جریان در ویکه را  باید حد اقل خدماتی می گرددالزم که توسط داوطلب اظهار  تجربۀ

قابل   (افغانی  15,500,0000به ارزش  مشابه  افغانی دو قرارداد    9,270,000  )به ارزش مشابه یک قرارداد  . است

  تطبیق  است  

 3جزء  4.5ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 تیدول فعالج  –  5مت  ، قس2به بخش   قرار ذیل میباشد: توسط داوطلب تهیه میگرددکه ت ضروری ا تجهیز

 .مراجعه گردد  طیو وسا  زاتتجهی  لست  –ها، ب  

 4جزء  4.5ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 افغانی   3,500,000  .داوطلب برنده یقرارداد (ستیتمنت بانکی -) توانای مالی دارائی سیالمبلغ حد اقل 

د افغانستان  11/5/1395مورخ  6772نظر به مکتوب شماره  Credit Worthinessو   line of Creditنوت:

 بانک قابل تطبیق و پذیرش نمیباشد.

نوت: داوطلب مکلف است تا مکتوب تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفر گشایی )صادره وزارت محترم  

ند مبین مالیه( را ضم آفر خویش ارائه نماید هرگاه تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب در جریان باشد وی میتواند س

 تحت دوان بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم مالیه ( را ارایه نماید.

 5جزء  4.4ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 . اد های کرایه گیری جایداد ها در نظر گرفته نمی شوددر قرارد

 4.5ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 { قابل تطبیق نمیباشد } قراردادی فرعی واگذاری به فیصدی مجاز
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   ب. معلومات داوطلبی

و  8.2ماده 
18.1  

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 ویک کاپی اصل  1  :است، قرار ذیل تسلیم شودو  هیهتعداد کاپی آفر که باید ت

  9.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 قبل از ظهر  10:00ساعت 1398/11/23 تاریخ شنیه  چهارروز  جلسه قبل از داوطلبی :

محمد جان خان وات، ده افغانان، وزارت معارف، منزل سوم، ریاست تهیه و تدارکات، کابل، آدرس : 

 افغانستان

 .خدمات غیر مشورتیتدارکات    طالب اهلل حیدری عضوشخص ارتباطی : 

  0729818989  شماره تماس :

 ج. تهیه آفر ها

 11.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

  ه میگردد.ئارا یکی از زبان های ملیه آفر ب

 12.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

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

کاپی جواز فعالیت با اعتبار ، اسناد ثبوت اهلیت ، تعهد نامه امضاء شده مبنی براینکه دواطلب از 

تعهد نامه مبنی برنداشتن تضاد ورشکستکی وانحالل قرار ندارد ،  پرداخت دیون عاجز نبوده ودرحالت  

منافع وتعهد نامه مبنی برعدم محکومیت باالثرتخلف در تجارت درخالل دوسال قبل از اشتراک در 

 داوطلبی .

تمام اوراق شرطنامه باید توسط دواطبان مهر گردد وفورمهای داده شده درشرطنامه  غرض معلومات دواطلب باید 

صورت درست ومکمل خانه پری شود وتعهد نامه داده شده باید توسط رئیس ، معاون وبا نماینده با صالحیت  به

 امضاء ومهر گردد.

داو طلب مکلف است جدول قیمت های ارایه درآفر خویش وفورم معلوماتی اهلیت داوطلب را پس از مهر وامضاء 

 ( نماید.داوطلب به منظور مصونیت با دقت چسپ شفاف ) اسکاشتپ

 

 ماده 

دستورالعم 13.4

 ل برای داوطلبان

 عدیل نمی باشد.تقیم قرارداد قابل  

جزء  14.1ماده 

دستورالعمل   1

 برای داوطلبان 

 می باشد. افغانی  پولواحد اسعار 

 می باشد.  د افغانستان بانکاسعار بادله نرخ ممنبع 

 15.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 .می باشد بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر  روز {09}میعاد اعتبار آفر
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 16.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 { میباشد.تضمین بانکیپول نقد و یا به شکل    تضمین آفرآفر شامل }

 16.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 :می باشد قرار ذیلمبلغ تضمین آفر 

 هزار افغانی میباشد.  پنج صدو چهل  540,000

مداراعتبار    ازمدت اعتبار آفر بیشتر( روز  28برای مدت بیست و هشت )بانکی تضمین آفر    ضمانت

طبق  یا تا ختم مدت تمدید شده، درصورتیکه    و روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها    118باشد. یعنی الی  

 .قابل اعتبار باقی بماند  تمدید شده باشد،  دستورالعمل برای داوطلبان  15.2مادۀ  

مانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود.هیچ  نوع فوتوکاپی ویا کاپی یاداشت: ض

 سکن شده قابل اعتبار شناخته نمی شود.

 می باشد.  افغانیواحد پولی تضمین آفر 

ماده 

م دستورالع 17.1

 ل برای داوطلبان

         .ذکر شده باشد یگریر دطو یمعلومات داوطلب ۀدر صفح نکهیا مگرقابل قبول نمی باشد آفر های بدیل 

 نیست.قابل اجرا  

ماده 

دستورالعم 17.2

 ل برای داوطلبان

اوقات  یابیمورد و روش ارز نیمعلومات درا دیشده باشد، با حیبه صورت واضح تصر لیتکم یبرا لیبد عادیهرگاه م

 .قابل اجرا نیست شامل ساخته شود. یمعلومات داوطلب ۀدر صفح لیتکم یمختلف برا

 17.4اده م

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

مشخص  یبخش ها یبرا یکیتخن لیحل بد یهااجازه ارائه راه  یمعلومات داوطلب ۀهرگاه به داوطلبان در صفح

شرح داده  8قسمت  ی( و نقشه هافیوظا ۀحیال ایدر مشخصات ) دیخدمات داده شده باشد، همچو بخش ها با

 .قابل اجرا نیست .ددذکر گر یمعلومات داوطلب ۀدر صفح دیاب لیبد یابیصورت، روش ارز نیشود. درا

  د. تسلیمی آفر ها

 19.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

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

 تدارکاتمحمد طاهر امامی رئیس  توجه:  

 ن.محمد جان خان وات، ده افغانان، وزارت معارف، کابل، افغانستاآدرس:  

 منزل سوم، دهلیز ) د (  اطاق: همنزل وشمار

 .مشورتیغیر    خدمات  تدارکات  عضو مسلکی  طالب اهلل حیدری: یارتباط شخص

 0729818989تماس:  شماره

 ی کیالکترون آدرس

   www.npa.gov.af: تیسا بیو

  :باشند لیمندرجات ذ یآفر، حاو صیتشخ یبرا دیها با پاکت

http://www.npa.gov.af/
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  :یارتباط آدرس

  NCB-99/400-MOE/NCS  شمارۀ آفر و قرارداد:

 20.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 

 :استضرب االجل برای تسلیمی آفر قرار ذیل  

 شنبه دوروز    1398/12/5  تاریخ:

 )وقت محلی کابل( از ظهر  قبل   10:00ساعت:

آفرها به روز رخصتی تصادف نماید، آفرها درصورتیکه ضرب االجل تعین شده فوق برای تسلیمی  

 درزمان تعین شده فوق به روز کاری بعدی آن تسلیم خواهند شد.

 آفر گشایی و ارزیابی آفر ها   .هـ

 23.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

  مؤرخ  از ظهرقبل  10:00 به مجرد تسلیمی طبق ضرب االجل تعین شده فوق به ساعت    هاآفر

 می شوند:باز  درس ذیلبه آ1398/12/5

محمد جان خان وات، ده افغانان، وزارت معارف، منزل سوم، ریاست تهیه و تدارکات، کابل، آدرس : 

  افغانستان

 .خدمات غیر مشورتی  تدارکات  طالب اهلل حیدری عضو مسلکیشخص ارتباطی: 

 0729818989شماره تماس: 

 آدرس الکترونیکی 

 www.npa.gov.af ویب سایت:

 28.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

  میباشد. افغانی  اسعار مشترک جهت تبدیل سایر اسعار:

 دافغانستان بانک  ادله نرخ ها:مبمنبع 

 میباشد  روز آفرگشایی تاریخ ادله نرخ:مبتاریخ 

 29.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

انه ارزیابی خواهند ګدستورالعمل برای داوطلبان، برای هر بخش جدا 16.2و  4.5، 4.4آفرها در مطابق به ماده 

 شد.

 قابل تطبیق نمیباشد

 

 30ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

  گروپ بندی افر ها:

 مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات صورت میگیرد.

  و. اعطای قرارداد

http://www.npa.gov.af/
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 34.1ماده 

ورالعمل دست

 برای داوطلبان

 می باشد.  {تضمین بانکی}تضمین اجرای قابل قبول اداره

فیصد قیمت   هفت  7و غیره مشروط میباشد و% ، فورمه  های قرارداد  9تضمین بانکی مطابق قسمت 

 مجموعی قرار داد است .

 35.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 تطبیق نیست.  قابلقرارداد می باشد.  {قیمت0%پیش پرداخت }

 داوطلبی های فورمه -سوم تقسم

 

 عنوان فورمه شماره فورمه

 آفر تسلیمی فورمه 01غیرمشورتی/ خدمات فورمه

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه  02غیرمشورتی/ خدمات فورمه

 آفر تضمین فورمه 03غیرمشورتی/ خدمات فورمه

  رآف تضمین هاظهارنام  فورمه 04غیرمشورتی/ خدمات فورمه

  

       
 

   

  

    

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 



شرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشورتی  -ره تدارکات ملی ادا  

 

20 

 

 

 فورمه تسلیمی آفر

 01/خدمات غیر مشورتیفورمه  

 داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید. 

 {نام اداره درج گردداداره: }

 { MOE/NCS-004/99-NCB شماره داوطلبی:

 {دعنوان تدارکات )پروژه( درج گردعنوان تدارکات: }

 مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

{ شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت لزوم درج گرددو هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: } مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 

قیمت مجموعی آفر ما به به  شرایط عمومی قراردادر مطابقت به {ددرج گردد شماره داوطلبیو  تدارکات عنواننداشته و پیشنهاد اجرای }

قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و  اسعارهای :}استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از

 {می باشد.مربوطه درج گردد

 ت ذیل قابل اجرا خواهد بود:درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفاپیشنهاد شده:  تخفیفات .1

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

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

 {؛قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید را که هر تخفیف پیشنهاد شده}

 { را منحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیم. حروف درج گرددمبلغ و فیصدی به ارقام و ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ }

 و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست. ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت 

صفحه معلومات نامه تضمین آفر مندرج ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار 

 می باشد. داوطلبی

  21ماده  1، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند دستورالعمل برای داوطلبان  15ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

 آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛ اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان

، بخاطر اجرای بموقع  دستورالعمل برای داوطلبان 33ماده  1قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند  ما آفرهرگاه 

 قرارداد فراهم می نمائیم؛

دستور العمل برای  3ماده  1قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند  ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این

 می باشیم. داوطلبان  

 ، نداریم.  دستور العمل برای داوطلبان 3ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 

دستور العمل    3ماده   5ی افغانستان مطابق به بند های ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالم

 . شامل لست محرومیت اداره تدارکات ملی نمی باشیم ، برای داوطلبان

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 

 امضاء:

 تاریخ: 
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 داوطلب اهلیت معلومات فورمه

 02مشوتی/ غیر خدمات فورم

پری و جهت ارزیابی بعدی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج  این فورمه توسط داوطلب خانه

نمیگردد. در صورت ضرورت صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف 

  معلومات جدید را درج نماید. 

 (JVب یا داوطلب شریک شرکت مشترک )داوطل.1

 {یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد}  وضعیت داوطلب: 1.1

 {محل ثبت درج گردد}  محل ثبت:

 {آدرس تجارتی درج گرددآدرس تجارتی داوطلب: }

 {یک کاپی صالحیت نامه ضمیمه گرددصالحیت نامه امضا کننده آفر: }

درج  صفحه معلومات داوطلبی 4ماده  2بند  2تعداد مطابق به جزء اجرا شده در جریان } تعداد قرارداد های ساالنه خدمات غیر مشورتی 1.2

 { می باشد.مبلغ به پول افغانی درج گرددسال گذشته، به مبلغ }{گردد

 2بند  3 تعداد مطابق به جزء}جریان   تعداد قرارداد های خدمات غیر مشورتی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در 1.3

{می باشد. همچنان جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه گرددد{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 4ماده 

 جزئیات قرارداد تحت کار یا تعهد شده بشمول تاریخ تخمینی تکمیل درج گردد. 

 

دستور العمل  برای  4ماده  2بند  4جهت تکمیل جدول ذیل به جزء تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام خدمات غیر مشورتی } 1.4

 {می باشد.  . در صورت لزوم ردیف اضافی عالوه گرددداوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد

 

نام پروژه و محل 

 ارائه آن 

نام طرف قرارداد و 

 شخص ارتباطی

یت خدمات غیر نوع 

مشورتی تکمیل شده و 

 سال تکمیل آن

 ارزش مجموعی قرارداد

1-  

2-  

3-  

تشریح تجهیزات بشمول   نام تجهیزات   

)تاریخ ساخت و مدت 

 کارایی(

 حالت تجهیزات  

)جدید، خوب، کهنه، 

و تعداد قابل 

 دسترس( 

ملکیت، کرایه، و یا خرید 

با ذکر طرف های مقابل 

 کرایه و خرید
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جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، تکمیل گردد. دی جهت مدیریت و اجرای قرارداد }اهلیت و تجارب کارمندان کلی 1.5

{ مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد،  4ماده  ودستور العمل برای داوطلبان  4ماده  2بند  5معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 

 می باشد. 

تعداد سالهای  نام  وظیفه    

تجارب 

 کاری)عمومی(

سالهای تجارب کاری 

 در این وظیفه

1-  

2-     

3-  

 

 {می باشند. جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت تکمیل گرددقراردادیان فرعی و شرکت های مربوط: } 1.6

قراردادی فرعی )نام  ارزش قرارداد فرعی  بخش خدمات    

 و آدرس(

تجارب در خدمات 

 مشابه 

1-  

2-      

3-  

 

لست و {سال گذشته، گزارش بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر، گزارش تفتیش مستقل }تعداد به ارقام و حروف درج گرددش مالی }گزار 1.7

 {کاپی ها ضمیمه گردد

فهرست آن شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن نیازمندیهای اهلیت: پول نقد دست داشته، دسترسی به قرضه، و غیره } 1.8

داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  {می باشد. اپی های اسناد حمایوی ضمیمه گرددترتیب و ک

 ارائه نماید. 

 ، تصدیق مینمائیم.دستور العمل برای داوطلبان 3ما از واجد شرایط بودن خود تحت ماده 

 به بانک های ذیل تماس گرفته می شود: بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، 1.9

 {نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک درج گردد}

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، سال گذشته مرتبط به داوطلب:} 5معلومات در دعوی حقوقی جاری یا در جریان  1.10

 {تکمیل گردد

 

1-  

2-       

3-  



شرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشورتی  -ره تدارکات ملی ادا  

 

23 

 

 ت منازعه مبلغ تح نتیجه منازعه  دلیل منازعه  طرف های دیگر  

1-  

2-     

3-  

 

 

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

 {فهرست ترتیب گرددپروگرام، روش کار، و جدول پیشنهاد شده: } 1.12

 {فهرست ترتیب گرددتوضیحات، نقشه ها، و چارت های مورد نیاز جهت تکمیل نمودن نیازمندیهای شرطنامه: }

 ( JVشرکت مشترک ).2

 فوق، برای هر شریک شرکت مشترک ارائه میگردد.  1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 برای شرکت مشترک ارائه میگردد.   1.12معلومات مندرج  2.2

 صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.  2.3

 قانونی آنها نشان دهنده:موافقتنامه تمام شرکای شرکت مشترک با مشروعیت  2.4

 تمام شرکا بصورت پیوسته و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند.  (1)

 یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛ (2)

 ول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد.تطبیق تمام قرارداد بشم (3)

 نیازمندیهای اضافی .3

 دستور العمل برای 4ماده  1و جهت فراهم نمودن نیازمندیهای بند صفحه معلومات داوطلبی داوطلب باید معلومات اضافی مورد نیاز  3.1

 را ارائه نماید.  داوطلبان
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 آفر تضمین فورمه

 03مشورتی/ غیر خدمات فورم

 خانه پری مینماید{مربوط بانک این فورمه را در مطابقت به رهنمود ها }
 

  {نام و آدرس بانک درج گردد}  بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}:  فید شوندهتمس

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

 نام قرارداد} خدمات ارائهبرای  {تاریخ درج گرددکه به تاریخ } خود آفر "داوطلب"{، منبعد به نام رج گردددنام مکمل داوطلب که } یافتیماطالع 

 به شما ارائه نموده است. {داوطلبی درج گردد هشمارشماره }اعالن تدارکات { تحت درج گردد

 ارائه گردد.  ، آفر باید همراه با تضمین آفرمی دانیم که مطابق شرایط مندرج شرطنامه عالوهبر

مبلغ به حروف و ، مبلغ مجموعی }بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به { بدینوسیله درج گرددنام بانک }، ما اساس درخواست داوطلب بر

 در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:دریافت اولین تقاضای تحریری شما  بعد از را {درج گردد ارقام

 ؛ییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آنتغ (1)

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

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

 ؛ندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برندهفراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق م (4)

 .مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانونبه دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در   

 ؛ یاتورالعمل برای داوطلباندس قرارداد طبق یامضاو  اجرا تضمین به محض دریافتباشد شده شناخته درصورتیکه داوطلب برنده  (6)

ر به شمول میعاد روز بعد از ختم میعاد اعتبار آف 28( 2) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

 {درج گردد تاریخ ختم آفر} تمدید مدت اعتبار آفر

 دریافت شده باشد. میعاد فوق  ل ازوسط ما قبنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید ت در

 میباشد. 758شماره  ICCهنشریتابع مقرره تضمینات منتشره  این تضمین

 {مسئول امضای }امضا: 

 {مهر گرددمهر: }
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 آفر تضمین هاظهارنام  فورمه

 04 مشورتی/ غیر خدمات فورم

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  :اعالن تدارکات شماره

 {MOE/NCS-004/99-NCB }  :رطنامه داوطلبیش شماره

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

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

 {ریاست محترم تدارکات وزارت معارف : }به

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

تاریخ درج { سر از }تعداد سال درج گرددتحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت } ی پذیریم که درصورت نقض وجایب ماما م

 مل موارد ذیل می باشد:داوطلب تحت این آفر شااز  جانب وجایب نقض {محروم گردیم. گردد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 ؛تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن -2

 ؛جدول قیمت های ارائه شده در آفر انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در -3

 ؛یشنهاد از طرف داوطلب برندهاجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پ  -4

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

 امضای قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار می گردد. یا این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و 

 {ه صالحیت امضای این اظهار نامه را داردامضای شخصی کامضا : }

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

 {گرد هئارارا  آفر باید به نام تمام شرکا آفر ه تضمیننام یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار}
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 کشور های واجد شرایط  -  چهارممت  قس

 اجناس، امور ساختمانی و خدمات در تدارکات که از وجوه عامه تمویل میگردد.   واجد شرایط بودن

ایند. در شرکت ها و افراد از تمام کشور ها می توانند اجناس، امور ساختمانی و خدمات را برای تدارکات که از وجوه عامه تمویل میگردد، ارائه نم

 مربوطه آن کشور ها در داوطلبی ها شرکت نموده نمی توانند:ی ذیل اجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوری های ذیل و شرکت ها حاالت

 جمهوری اسالمی افغانستان قانونًا روابط تجاری را با این کشور منع قرار داده باشد.  -1

یا نهاد های آن کشور را به اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد منع نموده  جمهوری اسالمی افغانستان وارد نمودن اجناس یا پرداخت به افراد -2

 باشد. 

 جهت معلومات داوطلبان، در حال حاضر شرکت ها، اجناس و خدمات از کشور های ذیل در مراحل داوطلبی اشتراک نموده نمی توانند:  -3

 به اساس قوانین داخلی:  (1)

 {لست تمام کشور ها درج گردد}

 دات بین المللی:به اساس تعه (2)

 {لست تمام کشور ها درج گردد}
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 ها جدول فعالیت  -دومبخش 

 

 ضروریات جدول  -پنجمقسمت 
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 ضمایم

 ( : تشریح خدمات1ضمیمه )

 ها قیمت( : جدول 2ضمیمه )

 ( : کارمندان کلیدی و قراردادی های فرعی 3ضمیمه )

 د به اسعار خارجی ( : تفکیک قیمت قراردا4ضمیمه )

 ( : خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد5ضمیمه )
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 ( : تشریح خدمات1ضمیمه )

 

 جدول فعالیت

 (: جدول قیمت ها02ضمیمه )

ره
ما

ش
 

 توضیحات

د 
دا

تع
 

د 
اح

 و

قیمت فی ماه به 

 )افغانی(

 

ماه به   12قیمت  

 افغانی 

1 

 Voiceتهیه ونصب انترنت نوع 

E1 for MOE EQ   و 

4MBPS Internet Link 

For 33+1 ضــرورت ریاســت )

تکنـــالوژی معلومـــاتی وزارت 

 1399معارف بابت ســال مــالی 

 طبق جدول مشخصات تخنیکی

 ماه  12

  

 به عدد  فی ماه قیمت  
 

  به حروففی ماه قیمت  

 

 ______________________________________باصالحیت: شخص امضای

 _______________________________________ کننده: امضا وظیفۀ و نام

 _______________________________________________ داوطلب: نام
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 ( : خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد5ضمیمه )
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 شرایط عمومی قرارداد -ششمقسمت 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:    1.1 تعریفات    -1ماده  

  8ماده    2ص توافق شده میان اداره و قراردادی جهت حل منازعات در مطابقت به بند  : شخ حکم  -1

 می باشد.    شرایط عمومی قرارداد 

که منحیث جز آفر توسط    مورد نیاز فهرست تکمیل و قیمت گذاری شده اقالم  :  جدول فعالیت ها  -2

 ارائه کننده خدمات فراهم میگردد. 

 که از جانب اداره تصدیق میگردد.  غیر مشورتی    خدمات ارائه  : تاریخ تکمیل  ی تاریخ تکمیل  -3

جهت اجرا و تکمیل قرارداد بوده و شامل  داوطلب برنده  : موافقتنامه کتبی میان اداره و  قرارداد  -4

 می باشد.  فورم قرارداد    1ماده  اسناد فهرست شده  

  بشمول تعدیالت وارده   غیر مشورتی   : قیمت قابل پرداخت برای انجام خدمات قیمت قرارداد  -5

 می باشد.   قرارداد، عمومی  شرایط      6ماده  مطابق  

در اجرای خدمات اضافی مانند کارمندان،  عوامل بکار رفته  نسبت  ه  ب   قراردادی   پرداخت به   : مزد کار  -6

   به می باشد.   تجهیزات، مواد و سایر عوامل 

 می باشد.    شرایط خاص قرارداد   : طرف قرارداد مندرج  اداره  -7

 د. تقویمی می باش روز  :  روز  -8

 : تمام اسعار به استثنای واحد پول افغانی، میباشد.  ار خارجی اسع  -9

10- GCC   .شرایط عمومی قرارداد میباشد : 

11- SCC  .شرایط خاص قرارداد میباشد : 

 : جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.  حکومت  -12

 : واحد پول افغانی میباشد.  اسعار محلی  -13

  عضو بوده و عضو مسؤل   باشد، هر شریک   ( JV)   شرکت مشترک   قراردادی : درصورتیکه  عضو  -14

از آن تذکر رفته، حقوق و مکلفیت های تحت قرارداد را از    شرایط خاص قرارداد که در    )شریک اصلی( 

 جانب اداره انجام میدهد.  

 : اداره یا ارائه کننده خدمات میباشد.  جانب قرارداد  -15

مات گماشته  خد   و جهت ارائه     خدام : افرادیکه از جانب قراردادی منحیث کارمند است کارمندان  -16

 شده اند.  

 که آفر وی جهت ارائه خدمات از جانب اداره قبول گردیده است.    داوطلب :  قراردادی  -17

ارائه کننده    اداره ترتیب و توسط   از جانب     : مشخصات خدمات شامل شرطنامه که مشخصات  -18

 خدمات تسلیم میگردد. 
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( و  1رداد که در ضمیمه ) در مطابقت به مواد این قرا   قراردادی   از جانب   فعالیت های که :  خدمات  -19

 ، میباشد.  آفر   شامل در   ی مشخصات و جدول فعالیت ها 

را به نمایندگی از  ده  منعق اجرای بخش از قرارداد    یا شرکت است که : شخص  قراردادی فرعی  -20

 انجام میدهد.   اصلی قراردادی  

صورت    ان جمهوری اسالمی افغانست   ه نافذ : تفسیر این قرارداد در مطابقت به قوانین  قانون نافذ  1.2 

 میگیرد.  

این قرارداد به یکی از زبان های ملی کشور ترتیب و تطبیق می گردد، که منحیث :  زبان   1.3

 لسان اصلی در تفسیر و اجرای این قرارداد عمل می نماید. 

: هر گونه ارتباط بر قرار شده میان جوانب قرارداد باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ارتباطات 1.4

 قابل اجرا می باشد. دریافتدر صورت  اطالعیه

در صورت عدم تذکر محل در ( مشخصات یا 1: خدمات در محالت مندرج ضمیمه )ساحه 1.5

 میگردد.  مشخص می شود، ارائه اداره که توسط محالت 

مجاز قابل اجرا  انجام هر گونه اعمالتصمیم، اتخاذ جهت : شخص که نماینده با صالحیت 1.6

در شرایط خاص قرارداد اد الزم توسط قراردادی معرفی وشهرت وی و ارائه اسن تحت این قرار داد

 . درج میگردد

داشت های  بررسی دفاتر، حسابات و یاد   مکلف است اجازه قراردادی  : ش و بررسی ادارهیتفت 1.7

 خود و قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد.  

ندان آنها مالیات، مکلفیت ها، ، قراردادی فرعی و کارمادی اصلیقرارد: محصوالتمالیات و  1.8

را پرداخت و در قیمت قرارداد شامل  نافذقابل اجرا تحت قوانین  محصوالت سایر، و انواع فیس

 مینمایند. 

آغاز،  -2ماده  

تعدیل، فسخ و 

 تکمیل قرارداد

شرایط خاص  دیگری مندرج یا تاریخ  تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین از اعتبار قرارداد:  2.1

 ، قابل اجرا میباشد. قرارداد

 خدمات ارائه  آغاز  2.2

کاری مشمول روش های عمومی، پالن خدمات، ارائه قبل از آغاز قراردادی : پالن کاری -1

ترتیبات، اولویت و زمان بندی تمام فعالیت ها را جهت تصویب به اداره تسلیم مینماید. خدمات 

 . دردارائه میگ )در صورت لزوم(  ده توسط ادارهتائید شطبق برنامه کاری 

 انفاذ آغاز ( روز بعد از30خدمات را در جریان )ارائه کننده خدمات، تاریخ آغاز خدمات:   -2

 ، آغاز مینماید. شرایط خاص قرارداد قرارداد، یا به تاریخ مندرج

کمیل ، تشرایط خاص قرارداد مندرجخدمات را به تاریخ ، قراردادیتکمیل:  تاریخ   2.3
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فسخ گردیده  شرایط عمومی قرارداد 2ماده 6در مطابقت به بند  دمینماید. مگر اینکه قراردا

تکمیل ننماید، شرایط خاص قرارداد   خدمات را به تاریخ مندرج، صورتیکه قراردادی باشد. در

وضع میگردد. تاریخ تکمیل، تاریخ شرایط عمومی قرارداد   3ماده  8جریمه تآخیر مطابق به بند 

 تکمیلی تمام فعالیت ها میباشد.  

قیمت قرارداد تعدیل یا خدمات اندازه تعدیل  بشمول تعدیل شرایط و حدود قراردادتعدیل:   2.4

 موجودیت موافقه کتبی طرفین قرارداد صورت گرفته میتواند.در صورت صرف 

 حاالت غیر مترقبه  2.5

)زلزله، جنگ داخلی، طوفان،  حوادث  ( عبارت از  Force Majeureحاالت غیر مترقبه ) تعریف:     -1

مکلفیت های تحت این    که توانمندی انجام     جانبین کنترول  یا شرایط خارج از    آفات طبعی...( سیالب،  

 .  قرارداد را ناممکن یا غیر عملی سازد 

ناشی از وقوع حاالت  عدم انجام مکلفیت ها تحت این قرارداد در صورتیکه    قرارداد:   تخطی   عدم    -2

قض یا قصور پنداشته نمیشود. مشروط بر اینکه جانب متآثر شده در اسرع وقت طرف  غیر مترقبه باشد، ن 

به مکلفیت های خویش تا    قراردادی سازد.    تبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع  دیگری قرارداد را بصورت ک 

جو  نباشد را جست   غیرمترقبه حدی امکان ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت  

 می نماید. مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. 

میعاد وقوع حاالت غیر مترقبه که سبب عدم انجام    معادل میعاد تکمیل قرارداد  تمدید میعاد:     -3

 خدمات گردیده، تمدید میگردد. 

پرداخت که  قابل  پرداخت و مصارف اضافی    اخذ   مستحق   ارائه کننده خدمات پرداخت ها:     -4

    میباشد.   ، صورت گرفته   صورت مناسب و لزوم دید در جریان میعاد وقوع حاالت غیر مترقبه ب 

 فسخ قرارداد  2.6

ل اطالعیه در جریان  با ارسا ( ذیل  6( الی ) 1در صورت وقوع موارد ) میتواند    اداره   از جانب اداره:  -1

 نماید: فسخ    قرارداد را قسمًا یا کالً   ، قراردادی به    ( روز 30حد اقل ) 

در جریان    قراردادی انجام مکلفیت های  خدمات ارائه شده و     در قص  وا عدم اصالح ن   درصورت  (1)

 ( روز بعد از ارسال اطالعیه یا میعاد دیگری تصدیق شده کتبی اداره؛ 30) 

 ؛  قراردادی درصورت افالس یا ورشکستگی    (2)

ت  یک قسمت عمده خدمات به سبب وقوع حاال از ارائه    قراردادی روز،    ( 60در جریان حد اقل )  (3)

 غیر مترقبه عاجز باشد؛ یا  

 مرتکب فساد و تقلب گردیده است.    در اجرا و تکمیل این قرارداد   قراردادی به باور اداره،   (4)

اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و 

 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آت

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

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

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

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

 مکلفیت ها صورت گیرد.  انجام

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

سائرین طرح  اعمال نادرستامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن صد نابدست آوردن مقبه منظور 

 گردیده باشد.

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

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

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

 پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

 مستقیماً یا ازطریق نمایندهبرنده ای را که داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  -6

احل داوطلبی گردیده است لغو می در مر وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیفساد، تقلب، مرتکب 

 نماید.

و اخالل در مراحل تدارکات توسط ، اجبار تبانیتقلب،  داره در صورت ارتکاب فساد،ا -7

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

نهم  ( ماده چهل و1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) -8

 قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  -9

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

 فراهم نماید. اداره

  6بند    2یا جز    2ماده    2بند    1جز  : بمحض فسخ قرارداد مطابق  قرارداد   پرداخت بمحض فسخ  -2

 انجام میدهد:   قراردادی ، اداره پرداخت های ذیل را به  شرایط عمومی قرارداد     2ماده  

بخش قبل از تاریخ فسخ قرارداد انجام    قناعت برای خدمات که بصورت    6حق الزحمه مطابق ماده   (1)

 . شده باشد 

مکلفیت    -  3ماده  

 قراردادی ی  ها 

،  ت و جدول فعالیت ها با تالش مناسب را در مطابقت به مشخصا   ، خدمات قراردادی   عمومیات:       3.1

و    شیوه سالم مدیریت   رعایت مسلکی و با    به شیوه ها و اجراآت مطابق  بودن  اقتصادی      و   تامین مفیدیت 

در انجام این قرارداد  قراردادی    ، ارائه می نماید.  به شیوه مصئون   پیشرفته  و و  تکنالوژی مناسب  کار برد  

منحیث مشاور وفادار به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با قراردادی فرعی یا جانب سوم  منافع  

 مشروع اداره را حمایت و تامین مینماید.  

 

 

 تضاد منافع :   3.2 

سایر  را داشته و     6تنها حق الزحمه مطابق ماده    قراردادی :  قراردادی منع کمیشن و تخفیفات به   -1

  برای خدمات یا    یت های مرتبط این قرارداد یا  فعال میشن، تخفیف، یا پرداخت مشابه از ناحیه  ک   انواع 

  پرداخت از عدم اخذ هر گونه    همچنان . ارائه کننده  مکلفیت ها تحت این قرارداد را اخذ نمی نماید انجام  
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 د.  حاصل می نمای اطمینان    خویش و نماینده مرتبط    توسط کارمندان، قراردادیان فرعی   اضافی 

ارائه کننده توافق می نماید که در جریان    : قراردادی عدم اشتراک در تدارکات پروژه ناشی از   -2

اجرای این قرارداد یا بعد از فسخ آن خود و یا اشخاص مرتبط به آن و قراردادیان فرعی وی و اشخاص به  

ناس، امور ساختمانی و خدمات به پروژه که ناشی  مرتبط به آنها از اشتراک در تدارکات فراهم سازی اج 

 د.  ن ای ی نم از این خدمات باشد اشتراک نم 

ارائه کننده خدمات و قراردادی های فرعی بشمول کارمندان آنها    اجتناب از فعالیت های متضاد:  -3

 توصل نمی ورزند: بصورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های ذیل  

 قرارداد در تضاد باشد؛  این  با فعالیت های تحت    که   ریان قرارداد هر فعالیت مسلکی و تجاری در ج  (1)

در جریان  کارمندان دولتی  وی نمی توانند  درجریان قرارداد، ارائه کننده خدمات و قراردادیان فرعی   (2)

 برای فعالیت های تحت این قرارداد به کار گمارند.    را   اجرای وظیفه یا در رخصتی 

 بعد از فسخ این قرارداد،    خاص قرارداد شرایط    سایر فعالیت های مندرج   (3)

( سال  2، قراردادیان فرعی و کارمندان آنها در جریان قرارداد یا در جریان ) قراردادی :  محرمیت  3.3

بدون موافقه کتبی  را  قرارداد    م مرتبط بعد از تکمیل قرارداد، هرگونه معلومات اختصاصی یا معلومات محر 

 قبلی اداره نباید افشا نمایند.  

 قراردادی اهم نمودن بیمه توسط  فر  3.4

، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور  بیمه را با در نظرداشت موارد ذیل فراهم می نماید قراردادی  

 : دیگر تذکر رفته باشد 

  و اطمینان از  شرایط خاص قرارداد با پوشش مندرج    رایط تصدیق شده اداره بیمه خطرات با ش  -1

 ؛ قراردادی فرعی شدن  فراهم  

   به درخواست اداره.   مبنی بر اینکه بیمه فوق اخذ و حق بیمه جاری پرداخت گردیده،     اهد شو ارائه   -2

 میباشد.   قبلی اداره   تائید    نیازمند   فعالیت های که  3.5 

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

دیان  و قراردا   قراردادی   )کارمندان کلیدی   ( ذکر نشده 3تعیین کارمند که نام های آنها در ضمیمه )  -2

 فرعی(؛ 

 و   ؛ کاری   پالن تغییر   -3

 از آن تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداد    دیگری که در   فعالیت های  -4

 مکلفیت های گزارش دهی  3.6 

مندرج ضمیمه تسلیم  میعاد  ( را به تعداد و در جریان  2ضمیمه ) و اسناد مندرج    گزارش   قراردادی 

 مینماید.  

 جریمه تآخیر    3.7 

شرایط خاص قرارداد     یمه تآخیر به نرخ روزانه مندرج ، جر ی قرارداد :  پرداخت جریمه تآخیر  -1
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طرز العمل تدارکات پرداخت می نماید. حد اکثر رقم پولی جریمه    هشتم را در مطابقت به حکم یکصد و  

فیصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد، هرگاه مجموع مبلغ محاسبه شده    ( 10) تآخیر یا غیابت الی  

جراآت بعدی را در  اکثر خود برسد، اداره می تواند قرارداد را فسخ نموده، ا جریمه تآخیر یا غیابت به حد  

 د.  پرداخت جریمه تآخیر مسؤلیت های ارائه کننده خدمات را متآثر نمی سازد. زمینه مرعی دار 

در صورتیکه تاریخ تخمینی تکمیل بعد از پرداخت جریمه تآخیر  تصحیح اضافه پرداخت:   -2

تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی را تصحیح می  توسط قراردادی را با    رداخت تمدید گردد، اداره اضافه پ 

 نماید.  

اطالعیه از جانب اداره،  واقص در جریان میعاد مندرج  در صورتیکه ن عدم اجرای مجازات:   -3

را به اداره پرداخت می نماید. مبلغ قابل پرداخت     تآخیر تصیحیح نگردد، ارائه کننده خدمات جریمه  

و    شرایط عمومی قرارداد     7ماده    2بند    نه تصحیح و بررسی نواقص، مندرج هزی منحیث فیصدی  

 می باشد.  شرایط خاص قرارداد  

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) :تضمین اجرا 3.8

انکی( که ، در فورم )تضمین بشرایط عمومی قراردادآفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با 

تذکر رفته و به اسعار که در نامه قبولی از آن نامبرده شده است،  صفحه معلومات داوطلبیدر 

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از  ارائه نماید.

نماینده بمنظور یک بانک مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که 

( روز 28اجرای این تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. تضمین اجرا )

 بیشتر از تاریخ تکمیل قرارداد اعتبار دارد. 

کارمندان   -4ماده  

 قراردادی 

د اقل و میعاد پیش بینی شده شایستگی ح، وظیفه : عناوین، جزئیاتجزئیات کارمندان 4.1

 ( درج می باشد.  فهرست کارمندان کلیدی3در ضمیمه ) قراردادیکارمندان کلیدی  گماشتن

( توسط اداره تصدیق 3ضمیمه ) در آنها و ناموظایف و قراردادیان فرعی به شمول عناوین  قراردادی

  می گردد.

 تعویض کارمندان 4.2 

فقه اداره باشد. هیچ تغییری در کارمندان کلیدی صورت گرفته نمی تواند. مگر اینکه به موا  -1

تغییر کارمندان کلیدی ضروری باشد، تعویض قراردادی درصورتیکه بنابر دالیل خارج از کنترول 

 صرف با کارمندی با شایستگی معادل یا باالتر صورت گرفته می تواند. 

کارمند خود را با کارمند دیگری با شایستگی و  قراردادی، یلدالبا درخواست اداره با ذکر   -2

 : تعویض می نماید در موارد ذیل ابل قبول ادارهتجارب ق

 درصورتیکه کارمند سوء رفتار جدی انجام داده باشد؛  (1)

 یا

 عدم قناعت از انجام کارمند با ذکر دالیل معقول.  (2)

و معافیت های که از  کمک هااز  قراردادی: اداره تالش می نماید تا معافیت هاهمکاری و  5.1تعهدات    -5ماده  

 مت فراهم میگردد، مستفید گردد. جانب حکو
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  اداره
قوانین مربوط به مالیات و محصول گمرگی : در صورت تغییر تغییر در قوانین قابل تطبیق 5.2

، حق الزحمه و مصارف باز میگرددقراردادی که سبب افزایش یا کاهش مصرف خدمات انجام شده 

افزایش یا کاهش یافته و  با موافقه طرفین قراردادیپرداخت قابل پرداخت تحت این قرارداد به 

 صورت میگیرد.  6ماده  2( بند 2( و )1)اجزا  طبق مبلغ ذکر شدهبه تعدیالت مربوط 

، ارائه می به قراردادی( را 6: اداره خدمات و تسهیالت مندرج ضمیمه )خدمات و تسهیالت 5.3

 نماید.  

پرداخت   -6ماده  

 قراردادی   به

مبلغ مجموعی ثابت بوده و از قیمت قرارداد که  دیقراردا پرداخت ها به :پرداخت باالمقطع 6.1

 ،می باشد( 1انجام خدمات مندرج ضمیمه )مصارف در  مصارف قراردادی فرعی و سایردر بر گیرنده 

افزایش قیمت قرارداد از مبلغ ، 5ماده  2حالت مندرج بند به استثنای  بیشتر بوده نمی تواند.

 پرداخت 6ماده  3و بند  2ماده  4بند  طرفین مطابق در صورت موافقه کتبی 6ماده  2بند مندرج 

 صورت میگیرد.   اضافی

شرایط مندرج پول افغانی و یا سایر اسعار  واحدقیمت قابل پرداخت به : قیمت قرارداد 6.2 

 . خاص قرارداد

( جهت 5( و )4تفکیک قیمت مجموعی ضمایم ):  ارائه شده خدمات اضافیبه    پرداخت 6.3

ارائه گردیده  2ماده  4بند  مطابق خدمات اضافی موافقه شدهبه پرداخت  تشخیص حق الزحمه قابل

 است. 

 شرایط خاص قرارداد در مطابقت به جدول پرداخت مندرج پرداخت شرایط پرداخت: 6.4

و صورت میگیرد. پیش پرداخت )تجهیزات، مواد و اکماالت( در مقابل تضمین بانکی با مبلغ معادل 

 شرایط خاص قرارداد، ارائه میگردد. مگر اینکه در خاص قراردادشرایط  میعاد اعتبار مندرج 

 طوری دیگری از آن تذکر رفته باشد. 

 تعدیل قیم 6.5

صرف زمانی صورت میگیرد  مصرفی    در قیمت عوامل    وقوع نوسانات   به اثر    می تواند تعدیل قیمت   -1

 از آن تذکر رفته باشد.    شرایط خاص قرارداد   که در 

 

 مزد کار  6.6

 استفاده میگردد.  صرف در صورت دستور کتبی قبلی مدیر پروژه ت اضافیبرای خدما -1

ارائه کننده خدمات تمام خدمات قابل پرداخت تحت نرخ روز کاری این ماده را در فورمه های  -2

از جانب اداره  در  ی( روز کار2) ماید. هر فورمه تکمیل شده در خاللتآئید شده اداره ثبت می ن

مزد  گردد. پرداخت صرف در موجودیت فورمه هایمی تصدیق و امضاء  1ماده  6مطابقت به بند 

 امضاء شده، صورت میگیرد. کار
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کنترول   -7ماده  

 کیفیت

 

 

 

 

شرایط خاص    مندرج روش و اصول بررسی خدمات غیر مشورتی به شکل    :تشخیص نواقص 7.1

  صورت موجودیت نواقص، خدمات غیر مشورتی انجام شده را بررسی نموده و در  می باشد. اداره،  قرارداد  

ندارد.  های قراردادی  را مطلع می سازد. این بررسی خدمات غیر مشورتی تآثیری بر مسؤلیت    قراردادی 

هر قسمت خدمات غیر    قراردادی     و   داده    قراردادی نواقص را به  ور بررسی خدمات و تشخیص  اداره دست 

شرایط خاص  د. میعاد رفع نواقص در  می نمای بررسی     دارای نواقص است   مشورتی را که به باور اداره 

 .  درج می باشد   قرارداد 

 نواقص و اجرای جریمه   رفع   7.2

 میعاد رفع  نواقص الی موجودیت نواقص، تمدید میگردد.  -1

 می نماید.   رفع ،  اطالعیه در طول زمان مندرج  یه رفع نواقص را  اطالع مندرج  نواقص    قراردادی  -2

اداره    رفع ننماید، در اینصورت اطالعیه    ندرج نواقص را در طول زمان م   قراردادی در صورتیکه   -3

  3ماده    7بند    3مبلغ و جریمه عدم رفع نوافص مندرج جز    این   قراردادی   مصارف رفع نواقص را بررسی و 

    را پرداخت می نماید. 

حل    -8ماده  

  منازعه 

 حل منازعه بطور دوستانه:   8.1

بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط اداره و قراردادی حد اکثر تالش خویشرا جهت حل منازعات  -1

 به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 

 مرجع حل و فصل منازعات:  8.2

به نتیجه مشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  -2

  دد.ارجاع میگر شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نرسند

   علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:     8.3

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

 ؛ و نمایند موافقه  

 پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید. تمام    اداره  -2
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 شرایط خاص قرارداد   7قسمت 

 

مواد شرایط 

می عمو

 قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد  تعدیالت و متمم مواد

 1بند  1جز 

  1ماده 

 .خواهد شد  ازجانب وزارت محترم عدلیه تعین حکم

 1بند  5جز 

 1ماده 

 .بعداً تعین خواهد گردید  قیمت قرارداد

 1بند  7جز 

 1ماده 

 می باشد. (ارت معارفوز):  اداره

 1بند  9جز 

 1ماده 

 . تعین خواهد گردیدبعداً   نماینده مسؤل

 1بند  16جز 

 1ماده 

 .بعداً تعین خواهد گردید  قراردادی

 قوانین مربوطه جمهوری اسالمی افغانستان  قانون تدارکات عامه وسایر  :قانون نافذ بر این قرارداد 1ماده  2بند 

 می باشد.

 اشد.زبان قرارداد زبان آفر نیز میب می باشد.  دریزبان قرارداد  1ماده  3بند 

 آدرس هر دو جانب قرار ذیل میباشد: 1ماده  4بند 

 وزارت معارف  نام اداره:

 تدارکاترئیس    محمد طاهر امامیقابل توجه: 

 محمد جان خان وات، ده افغانان، وزارت معارف، کابل، افغانستان.آدرس: 

  0729818979    :شماره تماس

 منزل سوم، دهلیز ) د (اطاق: ه طبقه یا شمار

 ابلکشهر: 

 0729818979    : تلیفون:

 فکس:  هشمار

 ایمیل آدرس: 
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مواد شرایط 

می عمو

 قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد  تعدیالت و متمم مواد

 :قراردادی
 

 محمد جان خان وات، ده افغانان، وزارت معارف، کابل، افغانستان.آدرس:  

 منزل سوم، دهلیز ) د (  اطاق: همنزل وشمار

 .غیر  مشورتی  خدماتتدارکات    طالب اهلل حیدری عضو مسلکی: یارتباط شخص

 0729818989تماس:  شماره

 : یکیالکترون آدرس

   www.npa.gov.af: تیسا بیو

 تعین خواهد گردید  بعداً : نماینده های با صالحیت  1ماده  6بند 

 اداره: 

 { می باشد. بعداً تعین خواهد گردید نماینده با صالحیت }

 : قراردادی

  { می باشد. گردید  بعدًا تعین خواهد  نماینده با صالحیت }

 .  میباشد  1399الی اخیر سال مالی   عقد قراردادازتاریخ   قرارداد:  تاریخ انفاذ  2ماده  1بند 

 2بند  2جز 

  2ماده 

 . یمیقوروز ت  45قرار داد الی    بعد از عقد  :  تاریخ آغاز خدمات  

 .  میباشد  1399الی اخیر سال مالی  بعد از عقد قرارداد  :  تاریخ تکمیل  2ماده  3بند 

 2بند  3جز 

 2ماده 

  .داری گردد  خود{بعد از عقد قرارداد تعین خواهد گردید    قرارداد از فعالیت های } بعد از فسخ

 قابل تطبیق نیست

 :موارد ذیل را شامل میگردد خطرات و پوشش بیمه 3ماده  4بند 

  قابل تطبیق نمیباشد.  

 5بند  4جز 

 3ماده 

 تطبیق نیست  قابل  عبارت اند از: فعالیت هایسایر 

 8بند  1جز 

  3ماده 

و هشتم طرزالعمل تدارکات اندازه جریمه   حکم یکصد (4: طبق فقره )فی روز اندازه جریمه تأخیر از قرار

  فی روز طور ذیل میباشد: تأخیر از قرار

 میباشد. تأخیر روز هر مقابل در قرارداد مجموعی قیمت فیصد 0.05    تاخیر جریمه اندازه 

http://www.npa.gov.af/
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مواد شرایط 

می عمو

 قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد  تعدیالت و متمم مواد

 فیصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد. 10: بلغ جریمه تاخیر برای مجموع قرارداد  حد اکثر م   

 7بند  3جز 

 3ماده 

 % مصارف جبران کاستی می باشد.100  فیصدی جریمه عدم اجرای رفع نواقص:

 قابل اجرا نمی باشد :اری و معافیت ارائه شده به قراردادیهمک   5ماده  1بند  

 2بند  1جز 

 6ماده 

  قابل پرداخت به واحد پول افغانی می باشد.مبلغ 

 پرداخت مطابق جدول ذیل صورت میگیرد: 6ماده  4بند 

حساب بانکی  به طور ماهوار به  بعد از دریافت انوایس و تصدیق مرجع مربوطهپرداختها 

 .اجرا میگرددقراردادی 

ات بصورت قناعت بخش مت تصدیق اداره که خدبا در نظر داشبه طور ماهوار بعد از ختم هر ماه پرداخت  6ماده  5بند 

 .بوده و صورت میگیرد.قابل اجرا ارائه گردیده 

 

 5بند  1جز 

 6ماده 

 .مجاز نیست :تعدیل قیم قرارداد

 

 می باشد.قرار ذیل اصول و روش ها بررسی خدمات توسط اداره   7ماده  1بند 

 ی ریاست تکنالوژی معلوماتی توسط سافت ویر های مخصوص و سنجش تخنیکی توسط تیم تخنیک

 .مبلغ و جریمه عدم رفع نوافص 7ماده  2بند 

یه نمی ددر بدل هر روز غیر فعال  بودن انترنیت در شبکه وزارت معارف فیس همان روز تا

 گردد و مشکل باید در همان روز حل گردد.

 ازجانب وزارت محترم عدلیه تعین خواهد شد. حکم  8ماده  2بند 
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 و نقشه ها خدمات غیر مشورتیمشخصات  -سمت هشتمق

 مشخصات تخنیکی : جدول
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 فورمه های قرارداد  -ت نهمقسم

 

 عنوان فورم       شماره فورم  

 

 نامه قبولی آفر    ه فورم      05فورم خدمات غیر مشورتی/ 

 کی : تضمین بان تضمین اجرا  ه فورم      06فورم خدمات غیر مشورتی/ 

 فورمه موافقه قرارداد       07فورم خدمات غیر مشورتی/ 

 فورمه تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی        08فورم خدمات غیر مشورتی/ 
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 5نامه قبولی آفر

 05فورم خدمات غیر مشورتی/ 

 {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید} تاریخ: {شماره صدور این نامه را درج نمایید} شماره:

 {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:

اطالع داده میشود که  طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم

 قطعی مجموعی مبلغ {، به قیمتنام پروژه یا قرارداد را بنویسید} تدارکبرای  شما {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسیدمؤرخ } ارائه شده آفر

 توسطشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،  برای داوطلبان{، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}

 است. گردیده قبول این اداره

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره  بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و

ول ذیل تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جد

 درج می باشد:

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

 {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید} :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

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

 { که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسیدنوعیت تضمین اجرای قرارداد را نوعیت تضمین اجرای قرارداد: }

 {مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نماییدمقدار تضمین اجرای قرارداد: }

 .{تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسیدزمان عقد قرارداد: }

 .{محل عقد قرارداد را بنویسیدمکان عقد قرارداد: }

 ید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.همچنین غرض مطالعه و مز

 نام و تخلص:

  وظیفه:

 6و تاریخ  امضاء

 
ان، در صورتیکه قرارداد در کم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلب( ح1طبق فقره )  5

یطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در ح

 کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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 اجراء تضمین

 06فورم خدمات غیر مشورتی/ 

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

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

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

 {اسم بانک درج گرددانک: }اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }:  مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

درج قرارداد  هشمارشماره }یاد می شود، قرارداد  "ارائه کننده خدمات"منبعد بنام که {، گردددرج نام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 

توضیح مختصر اجناس و خدمات اکمال } را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد سال روز، ماه و{ مؤرخ }گردد

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گردد

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

بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که  { رامبلغ به حروف و ارقام درج گرددتعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ } اکمال کننده،به درخواست 

  بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، 

{ اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر روز، ماه و سال درج گردداین تضمین الی تاریخ }

 بانک تسلیم داده شود. 

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

 

 د{درج گردکننده  و ارائهبا صالحیت بانک  نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد. این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  6
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 قرارداد فورمه

 07فورم خدمات غیر مشورتی/ 

 }}در صفحه رسمی اداره ارائه گردد

{عقد نام و آدرس قراردادی درج گردد{ و }نام و آدرس اداره درج گردد{ میان }وز درج گرددسال، ماه و راین موافقتنامه به تاریخ }

 { مدار اعتبار می باشد. تاریخ درج گرددگردیده است. این قرارداد الی تاریخ }

تاریخ قتنامه به تاریخ }این مواف"یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، متن فوق بشکل ذیل تغییر مینماید: 

{، که بصورت جداگانه و پیوسته  در ارائه خدمات تحت نام و آدرس شرکت مشترک درج گردد{ میان شرکت های مشترک }درج گردد

 "این قرارداد مسؤل اند، عقد گردیده است.

 این در حالیست که:

آن تذکر رفته و منبعد بنام خدمات یاد میگردد را  اداره از ارائه کننده خدمات خدمات مشخص که در شرایط عمومی قرارداد از -1

 مطالبه می نماید. 

ارائه کننده خدمات تصدیق مینماید که دارای مهارت مسلکی، کارمندان، و منابع تخنیکی بوده و از ارائه خدمات مطابق شرایط  -2

 وافقه دارد؛{ مقیمت قرارداد به حروف و ارقام درج گرددمندرج قرارداد، در مقابل قیمت قرارداد }

اداره از موجودیت بودجه کافی تخصیص شده و قابل دسترس جهت راه اندازی پروسه تدارکاتی مصارف پروژه جهت پرداخت واجد  -3

 شرایط تحت این قرارداد را تضمین مینماید. 

 موافقه جوانب قرارداد به شکل ذیل میباشد:

 یل میباشد:اسناد ذیل شامل قرارداد بوده و ترتیب ارجحیت آنها قرار ذ .1

 نامه قبولی آفر  -1

 آفر ارائه کننده خدمات  -2

 شرایط خاص قرارداد  -3

 مشخصات تخنیکی  -4

 جدول فعالیت های قیمت دار -5

 درج گردد{ "قابل تطبیق نیست"ضمایم }یادداشت: درصورت عدم استفاده هر ضمیمه، در مقابل عنوان هر ضمیمه -6

 ( : تشریح خدمات 1ضمیمه )

 ا( : جدول پرداخت  ه2ضمیمه )

 ( : کارمندان کلیدی و قراردادی های فرعی 3ضمیمه )

 ( : تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی 4ضمیمه )
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 ( : خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد5ضمیمه )

 حقوق و مکلفیت های متقابل اداره و ارائه کننده خدمات در قرارداد ذکر میگردد، مخصوصاً: .2

 مات را در مطابقت به شرایط قرارداد فراهم می نماید؛ و ارائه کننده خدمات، خد -1

 اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرایط قرارداد به ارائه کننده خدمات، انجام میدهد.  -2

 این موافقتنامه قرارداد به تاریخ ذکر شده فوق، طور ذیل صورت میگردد: اقرار به

 {نام اداره درج گردداز جانب اداره} 

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددصالحیت }نماینده با 

 

 {نام ارائه  کننده خدمات درج گردداز جانب ارائه کننده خدمات }

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددنماینده با صالحیت }

 }یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، تمامی شرکا بشکل ذیل امضا نمایند:

 {شریک درج گرددنام شریک }

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددنماینده با صالحیت}

 {نام شریک درج گرددشریک }

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددنماینده با صالحیت}

 

 {خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسلیم داده شد

 

 {امضا توسط نماینده با صالحیت اداره}  امضای اداره:      

 {امضا توسط نماینده با صالحیت قراردادی}  امضای قراردادی:
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورم خدمات غیر مشورتی/ 

 

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

  {نام و آدرس بانک درج گردد}  بانک:

 {رج گرددنام و آدرس اداره د}:  ذینفع

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

 {شماره درج گرددشماره تضمین بانکی آفر}

یاد می  "قراردادی"منبعد بنام  که{، درج گردد و آدرس ارائه کننده خدمات نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گرددما }

 را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور {درج گردد روز، ماه وسال{ مؤرخ }درج گرددقرارداد  هشمارشماره }شود، قرارداد 

 عقد نماید. {خدمات غیر مشورتی درج گردد توضیح مختصرنام قرارداد و }خدمات غیر مشورتی  ارائه

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

بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که  { رامبلغ به حروف و ارقام درج گرددتعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ } ،به درخواست قراردادی

  فته باشد، به شما بپردازیم.نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گر

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

 {نام بانک درج گردد}نام بانک : 

 {آدرس بانک درج گرددآدرس بانک: }

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 {بانک مهر}

 

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

 

 
 

 

  مقام وزارتمالحظه شد  

 عبدالسحبان روؤف 

 معین مالی و اداری

 وزارت معارف  
 


