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وطلباندستورالعمل برای دا قسمت اول:  

 الف.  عمومی

 صادر مينمايد. �م، منرب شرطنامهاين  )1(اين شرطنامه را به منظور تدارک خدمات غري مشورتی مندرج ضميمه  دارها 1.1  داوطلبی  -1ماده 
درج می صفحه معلومات داوطلبی تشخيصيه اين داوطلبی و تعداد خبش ها به مشول �م و منرب تشخيصيه هرخبش در 

 .ابشد

  ارائه منايد. داوطلبی فحه معلوماتصمکلف است، خدمات غري مشورتی را به اتريخ مندرج  برنده داوطلب 1.2

 در اين شرطنامه: 1.3

اصطالح "کتبی" به معنی اجنام ارتباطات طور حتريری مانند فکس، امييل و تلکس مهراه اب اسناد در�فتی توسط  -1
 طرف مقابل می ابشد؛

 ع به عوض مفرد بکار برده می شود؛در صورت لزوم مفرد به عوض مجع و مج -2

 "روز" به معنی روز تقوميی می ابشد. -3

  وجوه -2ماده 

 

 

اداره، وجوه کافی برای متويل تدارکات به مشول متويل مراحل پيشربد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد شده  2.1
وجوه عبارت  ده است به کار می گريد.را برای اتد�ت موجه حتت قرارداد که اين شرطنامه به منظور آن صادر گردي

از هر نوع منابع پولی اختصاص داده شده برای ادارات از بودجه ملی، عوايد ادارات، شرکت ها و تصدی های دولتی،  
 کمک ها و قرضه های که در اختيار دولت قرار گرفته اند می ابشد.

داوطلب واجد  -3ماده 
 شرايط

 

 صفحه معلومات داوطلبیيت هرکشوری را اب رعايت حمدوديت های مندرج داوطلب و شرکای وی ميتوانند اتبع 3.1
داشته ابشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و � ثبت در يک کشور بوده و 

هرگونه مواد، جتهيزات و منشا � مطابق قوانني مهان کشور فعاليت منايد، تبعه مهان کشور حمسوب می گردد. 
  ت اجنام اين قرارداد از کشور واجد شرايط ابشند. خدمات جه

بصورت مستقيم � غري  عدم وابستگیمبنی بر  را اظهار�مه(فورمه های داوطلبی)  قسمت سومداوطلبان در  3.2
ه مشاور � �اد ديگری که ديزاين، مشخصات ختنيکی و ساير اسناد ديگری پروژ  و � حال اب مستقيم در گذشته

ه � اينکه منحيث مدير پروژه پيشنهاد گريده، ارائه می منايند. شرکت که در هتيه � نظارت خدمات و را هتي
 داوطلبی منی ابشند.  در اين واجد شرايط  قات آن از جانب اداره گماشته شدهمتعل

قانون جتارت  به اساسکه خود خمتاری مالی و قانونی داشته و   واجد شرايط می ابشند صرف زمانی تشبثات دولتی 3.3
 . نداشته ابشند تضاد منافع منوده و  فعاليت

اين توريد �  هها � جهت توريد اجناس در صورتيکهرگونه برداشت از بودجه پروژه جهت پرداخت به اشخاص � �اد  3.4
 حدبه تصميم شورای امنيت ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور ملل مت به ابور مجهوری اسالمی افغانستانپرداخت 

 ممنوع ابشد، صورت گرفته منی تواند. 
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و   اداره منی تواند قرارداد را اب داوطلب حمروم شده و � حتت پروسه حمروميت عقد منايد. لست داوطلبان حمروم شده 3.5
 حتت پروسه حمروميت از ويب سايت اداره تدارکات ملی قابل در�فت می ابشد. 

اهليت   -4ماده 
 داوطلب

 را بشمول نقشه ها و چارت هایخويش  و جدول فعاليت  خدمات ارائه ح ابتدايی شيوه پيشنهادیمتام داوطلبان شر  4.1
 ارائه منايند.  الزم

طور صفحه معلومات داوطلبی داوطلبان معلومات و اسناد ذيل را در آفر خويش شامل مينمايند. مگر اينکه در  4.2
 ديگر تذکر رفته ابشد:

صالحيت �مه کتبی و يعت حقوقی، حمل ثبت، آدرس جتارتی ن دهنده وضاصلی اسناد که نشا نسخه -1
 مهر و امضا شده؛

 اخري؛سال پنج  )5( اجرا شده در  خدمات غري مشورتیارزش جمموعی  -2

اجرا  خدمات غري مشورتیو جزئيات  اخريسال ) 5( از يکی دريت و اندازه مشابه جتربه کاری اب ماه -3
معلومات کسب  کر طرف قرارداد که جهتاب ذ ابشد) فيصد تکميل گرديده  70( در جر�نشده و � 

 متاس گرفته شود. آناب  بيشرت

 اجرای اين قرارداد؛ که جهتاقالم عمده جتهيزات پيشنهاد شده   -4

 پيشنهاد ميگردند؛اجرای اين قرارداد  جهتکه کليدی  اهليت و جتارب کارمندان   -5

 ؛اخريسال  )5(ش در يش تفتگزار �  و  بيالنس تفتيش شدهگزارش وضعيت مالی داوطلب مانند  -6

 صورت حساب ابنکی �مدارک نشان دهنده موجوديت سرمايه دورانی کافی برای اجرای اين قرارداد ( -7
بدون مشوليت پيش پرداخت قابل اجرا حتت اين قرارداد ، که نزد داوطلب ساير منابع مالی قابل دسرتس)

 . و آفر های ارائه شده ابشدرداد ها بشرت از ساير تعدات مالی داوطلب برای ساير قرا

معلومات در مورد دعاوی در جر�ن و � صورت گرفته در پنج سال اخري که داوطلب در آن دخيل بوده  -8
 ابشد بشمول طرفني دعوی، مبلغ حتت منازعه و احکام صادره در مورد. 

  معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -9

 يت فوق مد نظر گرفته منی شود.تدارکات کرايه گريی جايداد ها شرايط اهلدر  4.3

که اجنام خدمات مورد ضرورت ازحلاظ ختنيکی پيچيده نبوده وقيمت ختمينی آن از حدود مندرح حکم درصورتي 4.4
 پنجم طرزالعمل تدارکات جتاوز نکند معيار جتربه کاری مشابه وحجم معامالت ساالنه مد نظرگرفته منيشود.

شد، مکلف به رعايت موارد زير می ابشد. مگر اينکه در اب) JVشرکت مشرتک (در صورت که داوطلب  4.5
 طور ديگر تذکر رفته ابشد:  ،صفحه معلومات داوطلبی

 برای هر شريک مشرتک ابشد؛دستور العمل اين  4ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند   -1

 توسط متام شرکا امضا شده ابشد؛و ساير اسناد ارائه شده آفر   -2

ا شده توسط متام شرکای شرکت مشرتک که بيانگر تقسيم مسؤليت های هر شريک يک نقل موافقتنامه امض  -3
جداگانه در اجرای اين قرارداد مطابق شرايط قرارداد مسؤل می � و مشرتک بوده و اينکه متام شرکا بصورت 
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  گردد؛ابشند، ارائه  

رهنمود ها به  و مسؤل قبول مسؤليت ها و پذيرش معرفی گرديده يکی از شرکا منحيث شريک اصلی  -4
 منايندگی از ساير شرکا می ابشد؛

 اجرای قرارداد بشمول پرداخت اب شريک اصلی صورت ميگريد؛  -5

 منايد: تکميلمعيارات اهليت ذيل را ابيد حد اقل ب جهت اعطای قرارداد، لداوط 4.6

 ؛صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج  درحجم معامالت ساالنه  -1

اب ماهيت و اندازه ) قرارداد خدمات غري مشورتی  1حد اقل تعداد (جتربه منحيث قراردادی اصلی در  -2
(مبنظور مطابقت اب اين معيار داوطلب  صفحه معلومات داوطلبیمندرج   مدتدر اين تدارکات   مشابه

. قرارداد که حتت دعوا بوده و مبلغ منوده ابشدتکميل را ) فيصد خدمات غري مشورتی 70ابيد حد اقل (
 ؛) فيصد قيمت قرارداد ابشد، منی تواند منحيث جتربه مد نظر گرفته شود10رت از (حتت منازعه بيش

صفحه معلومات دارايی های سيال و � تسهيالت قرضه که کمرت از مبلغ تذکر رفته در دسرتسی به  -3
خت قابل نباشد و بيشرت از تعهدات مالی داوطلب برای ساير قرارداد ها بدون مشوليت پيش پردا داوطلبی

 ؛ را حتت اين قرارداداج

معيار ها و برف اپکی اب درنظرداشت احکام طرزالعمل تدراکات قرارداد های کرايه گريی جايداد دراداره می تواند  4.7
 اهليت را طبق ماهيت تدارکات مورد نظر تعيني منايد. های 

منجر  ،ک در گذشتهاستمرار دعوی  � استمرار صدور فيصله حکميت بر عليه داوطلب � شريک داوطلب مشرت    
 به فاقد اهليت مشرده شدن آ�ن شده می تواند.

) فيصد و شريک اصلی حد 25برای مطابقت اب حد اقل معيارات اهليت داوطلبان، هر شريک ابيد حد اقل ( 4.8
هم مجع می گردد  ) فيصد معيار های اهليت را تکميل منايد. ارقام اهليت هر شريک شرکت مشرتک اب40اقل (

جر به ) فيصد معيار اهليت را تکميل منايد. عدم تکميل شرط ابال من100ارقام  اهليت شرکا حد اقل ( و جمموع
 .رد آفر شرکت مشرتک می گردد

صفحه مگر اينکه در  وسط داوطلب در نظر گرفته منی شود،ت ی فرعی در تکميل معيار هاجتربه و منابع قرارداد  4.9
 د.طور ديگر تذکر رفته ابش معلومات داوطلبی

هر داوطلب يک  -5ماده 
 آفر

هر داوطلب می تواند يک آفر را بصورت انفرادی � منحيث شريک شرکت مشرتک ارائه منايد. هر گاه داوطلب  5.1
بيشرت از يک آفر ارائه منوده و � در بيشرت از يک آفر شرکت داشته ابشد منجر به رد متام آفر های که داوطلب 

اک منحيث قراردادی فرعی و آفر بديل در صورتيکه جماز ابشد از اين امر ميگردد. اشرت  منودهدر آن اشرتاک 
 مستثنی است. 

 داوطلب مبصرف خود آفر را هتيه و تسليم منوده و اداره مسؤليت چنني مصارف را ندارد. 6.1 مصارف داوطلبی -6ماده 

بوط از ساحه کار و حميط و ماحول آن ابزديده منوده و مر  خطرات احتمالیداوطلب می تواند اب قبول مسئوليت و  7.1 ابزديد از ساحه -7ماده 
را مجع آوری منايد. مصارف ابزديد از حمل به عهده خدمات غري مشورتی  معلومات الزم جهت ترتيب آفر و عقد قرارداد

 داوطلب می ابشد.
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 ب.  شرطنامه

 مندرجات شرطنامه  -8ماده 

 

 می ابشد:دستور العمل اين  10ماده  ق اين شرطنامه شامل اسناد ذيل و ضمامي صادره مطاب 8.1

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان 

 قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی 

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی

 قسمت چهارم: کشور های واجد شرايط

 قسمت پنجم: جدول فعاليت

 قسمت ششم: شرايط عمومی قرارداد

 قسمت هفتم: شرايط خاص قرارداد 

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

 قسمت �م: فورمه های قرارداد  

عدم ارائه در صورت منايد. بررسی شرطنامه را  مندرجداوطلب ابيد متام رهنمود ها، فورمه ها، شرايط و مشخصات  8.2
نامه توسط شرطم ميگردد. قسمت های سوم، پنجم، و �، آفر غري جوابگو پنداشته شده و رد معلومات مورد نياز

  ارائه ميگردد. ،صفحه معلومات داوطلبی مندرجداوطلب خانه پری و آفر به تعداد کاپی های 

توضيح شرطنامه  -9ماده  صفحه داوطلب می تواند در مورد اين شرطنامه معلومات بيشرت را از اداره بصورت کتبی اب متاس به آدرس مندرج  9.1 
) روز 4تقوميی در داوطلبی ابز و( ) روز10ط بر اينکه مطالبه متذکره حد اقل (مطالبه منايد، مشرو  معلومات داوطلبی

کاری   ) روز 3قبل از ميعاد تسليمی آفرها به اداره مواصلت منوده ابشد. اداره درخالل مدت ( تقوميی در داوطلبی مقيد
منايد. نقل اين توضيح به متام  توضيح کتبی را به داوطلب ارسال می) روز کاری در داوطليی مقيد2در داوطلبی ابز و(

 داوطلبانيکه شرطنامه را در�فت منوده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال ميگردد. 

اداره ميتواند، از داوطلب برای اشرتاک در جلسه  سواالت پريامون مندرجات شرطنامه،به منظور توضيح و جواب به  9.2
از داوطلب تقاضا می شود  دعوت منايد. صفحه معلومات داوطلبی،در  قبل از داوطلبی در حمل، اتريخ و وقت مندرج

قبل از اتريخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به   ) روز5ات در صورتيکه سوال داشته ابشد، آنرا بصورت حتريری حد اقل (
هر جواب ديگری هتيه  اداره تسليم منايد.  گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به مشول سواالت و جواابت ارايه شده بشمول

بدون ذکر �م  انيکه شرطنامه را اخذ منوده اند،به متام داوطلب ) روز5مدت حد اکثر (خالل  شده  بعد از جلسه، در
ارسال ميگردد. هر گونه تعديل شرطنامه در نتيجه جلسه قبل از داوطلبی اب صدور ضميمه شرطنامه در روشنی داوطلب 

 می گريد.اين دستورالعمل صورت  10ماده 

 اداره ميتواند، در طول ميعاد تسليمی آفر ها اب صدور ضميمه شرطنامه را تعديل منايد. 10.1 تعديل شرطنامه -10ماده 

ضمامي صادره جزء شرطنامه حمسوب گرديده و بصورت کتبی به داوطلبانيکه شرطنامه را در�فت منوده اند ارسال ميگردد.  10.2 
 تبی تصديق می منايند.داوطلبان در�فت ضميمه را به صورت ک
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اداره می تواند به منظور در اختيار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت هتيه آفر، طی يک ضميمه ميعاد تسليمی  10.3 
 اين دستورالعمل متديد منايد. 20ماده  2آفر ها را در مطابقت اب  بند 

 ج.  هتيه آفرها

مشخص گرديده ترتيب ميگردد. اسناد  صفحه معلومات داوطلبیبه آن به زابن که در  آفر، اسناد و مراسالت مربوط 11.1 زابن آفر  -11ماده 
محايوی و ساير اسناد که خبش از آفر می ابشد و به زابن های ديگر ارايه ميگردد، اداره می تواند در صورت لزوم ترمجه 

 شده  استناد می گردد.   تصديق شده اسناد ارائه شده را مطالبه منايد. جهت توضيح آفر، به ترمجه ارايه 

 اسناد ذيل شامل آفر می ابشد: 12.1 اسناد شامل آفر -12ماده 

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

 اين دستور العمل ؛ 16تضمني آفر و � اظهار�مه تضمني آفر درصورت لزوم درمطابقت اب ماده  -2

 جدول فعاليت های قيمت گذاری شده؛ -3

 اسناد داوطلبی؛فورمه معلومات اهليت و  -4

 وآفر های بديل در صورت که جماز ابشد؛  -5

 .صفحه معلومات داوطلبیساير اسناد مطالبه شده در  -6

 داوطلب می تواند ختفيف خود را جهت برنده شدن در بيشرت از يک قرارداد پيشنهاد منايد. 12.2

قسمت هشتم به اساس جدول    فعاليت و مشخصات  )1(قرارداد برای خدمات غري مشورتی مندرج ضميمه  13.1 قيم آفر  -13ماده 
 .عقد می گرددقيمت گذاری شده قسمت پنجم های 

مشخصات � الحيه وظايف قسمت هشتم و فهرست آن در جدول جدول داوطلب ابيد برای متام اقالم که در  13.2
يمت آن در قيمت ارائه نشده ابشد، ق رائه منايد. اقالم که برای آ�ااقيمت  قسمت پنجم می ابشد یفعاليت ها

جدول فعاليت ها شامل شده حمسوب گرديده و پرداخت به آن صورت منی گريد. در صورت تصحيح، اغالط 
 خط زده شده، تصحيح شده، امضا و اتريخ تصحيح درج ميگردد.  

و ساير مکلفيت های   )BRT(1متام حمصوالت قابل پرداخت، ماليات، بشمول ماليات بر معامالت انتفاعی  13.3
 بل پرداخت حتت اين قرارداد در قيمت جمموعی آفر شامل گردد.   مالی قا

شرايط خاص  و  شرايط عمومی قراداد 6ماده  6و احکام بند  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 13.4
شرايط  آفر در جر�ن اجرای قرارداد قابل تعديل ميباشند. داوطلب معلومات الزم مندرج  2، قيمت هایقرارداد

 را مهراه اب آفر خويش ارائه می منايد. خاص قرارداد وعمومی 

قرارداد  )5(و  )4(در فورمه ضميمه  یجمموعجزئيات قيمت پرداخت به خدمات اضافی عني مقدار جهت ت 13.5

BRT: Business Reciept Tax 1 
 در قرارداد ھای با پرداخت باالمقطع، "نرخ ھا و قیمت ھا" حذف و "قیمت مجموعی" درج گردد 2
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  توسط داوطلب ارائه می گردد. 

اسعار آفر و   -14ماده 
 پرداخت 

طور ديگری تذکر رفته  حه معلومات داوطلبیصفافغانی صورت ميگريد. مگر اينکه در  یپرداخت به واحد پول 14.1
 ابشد. 

اين مدت در داوطلبی های ملی منی  اعتبار داشته ابشد.صفحه معلومات داوطلبی آفر ابيد به مدت مندرج   15.1 ميعاد اعتبار آفر  -15ماده 
ز ميعاد مندرج ) روز بعد از ختم ميعاد تسليمی آفر ها ابشد. آفر های اب مدت اعتبار کمرت ا90از ( کمرتتواند  

روز  120از  ني املللی ميعاد اعتبار آفر کمرتاين شرطنامه، غري جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد. در داوطلبی ب
 بوده منی تواند. 

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می منايد ات مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص متديد منايد. تقاضای 
واب داوطلب طور کتبی صورت ميگريد. در صورت متديد ميعاد اعتبار آفر، ميعاد اعتبار اداره برای متديد و ج

تضمني آفر نيز برای مدت مشابه متديد ميگردد. داوطلب منی تواند در آفر متديد شده خويش تغيريات وارد منايد، 
متديد ميعاد اعتبار  اين دستورالعمل از اين امر مستثنی است. در صورت رد درخواست 16ماده حاالت مندرج 

آفر از جانب داوطلب، تضمني آفر مسرتد می گردد. در صورت در جر�ن بودن طی مراحل حمروميت داوطلب، 
 تضمني آفر وی مسرتد منيگردد.

تضمني آفر و  -16ماده 
 اظهار �مه تضمني آفر 

منايد. آفر بدون تضمني  مکلف است، تضمني � اظهار �مه تضمني آفر را منحيث جزء آفر خود هتيه داوطلب 16.1
 آفر غري جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.   

مشخص گرديده و می تواند به  واحد پول افغانی و � ساير اسعار  صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمني آفر در  16.2
 ارايه گردد. تضمني آفر می تواند: صفحه معلومات داوطلبیقابل تبديل مطابق 

 ه گردد. ارائپول نقد،  به شکل ضمانت ابنکی � -1

داوطلب می تواند تضمني آفر را از يک �اد معترب مالی هر کشور واجد شرايط هتيه منايد. هر گاه �اد صادر کننده  -2
تضمني آفر خارج از مجهوری اسالمی افغانستان موقعيت داشته ابشد، ابيد �اد مالی مشابه در داخل مجهوری 

 فر را  ضمانت منايد.  اسالمی افغانستان اجرای تضمني آ

(فورمه های قرارداد و  9قسمت تضمني آفر ابيد کامال در مطابقت اب يکی از فورم های تضمني آفر مندرج  -3
 و � فورمه های ديگری که قبل از تسليمی آفر توسط اداره منظور گرديده ابشد، ترتيب گردد.  تضمينات)

،  اب درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل پرداخت عملاين دستورال  16ماده  5بند در صورت تطبيق هدايت  -4
 ابشد. 

 نسخه اصلی آن تسليم  داده شود. کاپی ها قابل قبول خنواهد بود. -5

) روز بيشرت از ميعاد اعتبار  آفر 28اين دستورالعمل، حد اقل ( 15ماده  2ميعاد اعتبار تضمني آفر درمطابقت اب بند  16.3
 شد.و � ميعاد متديد شده آن اب

اين دستورالعمل مطالبه گرديده ابشد، متام  16در صورت که تضمني آفر � اظهار �مه تضمني آفر در مطابقت اب ماده  16.4
آفر های که توام اب تضمني آفر � اظهار �مه تضمني آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غري جوابگو پنداشته شده رد می  

 گردند.
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 ق  بعد از هتيه تضمني اجرا  توسط داوطلب برنده، به آ�ن  مسرتد ميگردد.تضمني آفر داوطلبان غري موف 16.5 

 و � تضمني آفر مسرتد منی گردد:بوده اجرا قابل در حاالت ذيل اظهار�مه تضمني آفر  16.6 

اين  15ماده  2در صورت تغيري �  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن به استثنای مورد  بند  -1
 العمل؛ دستور

 در صورت انکار داوطلب از پذيرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت های ارايه شده در آفر؛ -2

 اين دستور العمل؛ 27ماده  2در صورت اجتناب داوطلب از پذيرش اشتباهات حماسبوی در آفر در مطابقت اب بند  -3

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

 تضمني اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

 در صورت حمروميت داوطلب به دليل ختطی در اين داوطلبی. -6

، تضمني آفر � اظهار �مه تضمني آفر ابيد بنام داوطلب مشرتک ابشد JV)( در صورت که داوطلب شرکت مشرتک 16.7 
بنام هريک شرکای شامل �مه تصميم  ابشد. درصورت که داوطلب مشرتک قانو� اجياد نگرديده ابشد، تضمني آفر

 اجياد داوطلب مشرتک، ترتيب گردد.

به عمل از قبولی آن تذکر  صفحه معلومات داوطلبیآفرهای بديل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در   17.1 آفر های بديل  -17ماده 
يکه تسليم منوده و اداره  صرف در صورت اب آفر اصلیمهرا داوطلب می تواند آفر های بديل را دراين صورت ابشد.  آمده

 ی �زلرتين قيمت ابشد، آفر بديل را مالحظه می منايد.آفر اصلی ارائه شده دارا

درج گرديده است در  صفحه معلومات داوطلبیدر طوريکه توضيح آن   تکميل واتريخ آفر بديل،  درصورت قبولی 17.2 
 ارز�بی در نظر گرفته می شود.  

به مطابق ، داوطلبانيکه آفر ختنيکی بديل را ارائه می منايند، ابيد اول آفر که 17ماده  4رد ذکر شده بند نای موابه استث 17.3 
نيازمنديهای شرطنامه بشمول ساحه داوطلبی، معلومات اساسی ختنيکی، اسناد گرافيکی و مشخصات ختنيکی ابشد، را 

م جهت ارز�بی آفر بديل بشمول حماسبات، مشخصات ارائه منايد. به عالوه تسلمی آفر اصلی، داوطلب معلومات الز 
ختنيکی، تفکيک قيمت ها، شيوه های پيشنهادی اجنام خدمات غري مشورتی و ديگر جزئيات مربوط را ارائه می منايد. 
 اداره صرف آفر بديل ختنيکی اب �زلرتين نرخ که در مطابقت مشخصات ختنيکی اصلی ابشد، را مد نظر ميگريد. آفر

 قابل قبول منيباشد.  يل متفاوت از مندرجات ذکر شده،های بد

جماز ابشد، صفحه معلومات داوطلبی درصورتيکه ارائه آفر ختنيکی بديل برای قسمت خاص خدمات غري مشورتی در  17.4 
. شيوه قسمت هشتم تذکر ميگردد شامل ینقشه هاو  الحيه وظايف�  مشخصات ختنيکی جدول در اين خبش ها 
  درج می گردد.  صفحه معلومات داوطلبیای بديل در ارز�بی آفر ه

شکل و امضاء  -18ماده 
 آفر

اين دستورالعمل ترتيب و اب کلمه "اصل"  12اصلی متام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  نسخهداوطلب مکلف است،  18.1
صفحه معلومات مندرج  عالمه گذاری منايد. بر عالوه کاپی های آفر اب کلمه "کاپی" عالمه گذاری شده و به تعداد

 تسليم گردد. درصورت موجوديت تفاوت ميان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. داوطلبی

اصل و کاپی های آفر ابيد اتيپ گردد و � اب رنگ اپک �شدنی نوشته شده و توسط مناينده قانونی داوطلب در  18.2
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متام صفحات آفر که نوشته اين دستورالعمل امضاء گردد.   4ده ما 3بند  2� جزء  4ماده   2 بند 1مطابقت اب جزء 
 � تعديل گرديده ابيد توسط شخص که آفر را امضا منوده، امضا گردد.     

هرگونه وسط نويسی، تراش، � دوابره نويسی صرف درصورتی قابل اعتبار ميباشد که  توسط شخصيکه آفر را امضا  18.3
 طلب امضا شده ابشد.منوده � مناينده اب صالحيت داو 

تغيري � افزود در آفر قابل قبول خنواهد بود، مگر اينکه مطابق هدا�ت اداره � برای اصالح اشتباهات  هيچگونه 18.4
 داوطلب ابشد. که در اين صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا منوده، امضا می گردد.  

 د. تسليمی آفر ها

و تسليمی، مهر  -19ماده 
 عالمت گذاری آفر

 داوطلب آفر را در اپکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و ابالی آ�ا کلمه "اصل" و "کاپی" بنويسد. 19.1

 اپکت های آفر ابيد به طور ذيل ترتيب گرديده ابشد: 19.2

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

 ابشد.  شرايط خاص قرارداد و  صفحه معلومات داوطلبی مندرج کاتتدار  حاوی �م، منرب تشخيصيه -2

دستور العمل، داخل بسته حاوی �م و آدرس داوطلب ابشد ات در اين  19ماده  2بر عالوه نياز تشخيصيه مندرج بند  19.3
 صورت اعالم آفر � وقت، آفر ابز نشده مسرتد گردد.  

شد، اداره مسؤليت بيجايی � ابز شدن آفر قبل از ضرب االجل را درصورتيکه اپکت بسته و عالمه گذاری نشده اب 19.4
 ندارد.

ميعاد  تسليمی  –20ماده 
 آفرها

صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیآفر ها ابيد قبل از ختم ميعاد تسليمی مندرج  20.1
 تسليم گردند.

، ميعاد تسليمی آفر ها دستور العمل برای داوطلبی 10طبق ماده اداره می تواند در صورت لزوم، اب صدور يک تعديل  20.2
را متديد منايد. در اين صورت  متامی حقوق و مکلفيت های  اداره و داوطلب در طول ميعاد تسليمی متديد شده ادامه 

 می �بد.  

آفر های � وقت  -21ماده 
 رسيده

 د ميگردند.رسيده رد گرديده و بدون ابز شدن مسرت  ديرآفر های  21.1

انصراف، تعويض  -22ماده 
 و تعديل آفرها

داوطلب می تواند، قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها، اب ارسال اطالعيه کتبی که توسط مناينده اب صالحيت  22.1
موجود ابشد، آفر خويش را تعويض، تعديل و � از نيز داوطلب امضاء شده ابشد و کاپی صالحيت �مه مربوط 

 ف منايد.  اين اطالعيه ابيد:آن انصرا
اين دستورالعمل ارسال گرديده، بر عالوه اپکت های مربوط نيز اب کلمات  19و  18در مطابقت اب مواد  -1

 "انصراف"، "تعويض" � "تعديل" نشانی شده ابشد. 
 قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها توسط اداره در�فت شده ابشد.   -2
 بعد از ضرب االجل تسليمی آفر صورت گرفته منی تواند.   ل آفر ها تعويض � تعديانصراف،   22،2

در فاصله زمانی ميان ضرب االجل تسليمی آفر ها و ختم ميعاد اعتبار  هرگونه انصراف، تعويض و تعديل آفر ها 22،3 
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ی تواند. ديد شده اعتبار آفر صورت گرفته منآفر طوری که در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد مت
 16تضمني آفر � اجرای اظهار �مه تضمني آفر مطابق ماده  اسرتدادانصراف در چنني حالت منتج به عدم 

 ميگردد.دستور العمل برای داوطلبی 
در مطابقت اب اين ماده دستور العمل پيشنهاد می آفر تعديل شده داوطلب ختفيف را تنها در آفر اولی � در  22،4

 منايد.
 ر گشايی و ارز�بی  آف هـ.

آفر گشايی و  -23ماده 
 ارز�بی

اين دستور العمل در حمضر عام در حمل، اتريخ  22اداره آفر های در�فت شده را بشمول تعديالت مطابق ماده  23.1
تذکر رفته، ابز می منايد. در صورت ارسال آفر ها بصورت  صفحه معلومات داوطلبی و زمان که در

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی ر گشايی مربوط در الکرتونيکی، روش خاص آف
در جملس آفر گشايی، رييس هيئت آفر گشايی ابتدا آفر هايی را که اب کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم  23.2

 ميعاد تسليمی آفر ها اطالعيه انصراف خويش را تسليم منوده اند،  را اعالم و بدون ابز شدن مسرتد می منايد.
ت آفر گشايی آفر ها را ابز منوده، �م داوطلب،  قيم آفر، جمموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بديل (در هيئ 23.3

صورت درخواست � جماز بودن آفر بديل)، هر گونه ختفيف، انصراف، تعويض، تعديل، موجوديت � عدم 
را که اداره مناسب بداند قرائت موجوديت تضمني آفر � اظهار �مه تضمني آفر در صورت لزوم، و ساير جزئيات 

اين دستور العمل � وقت رسيده  21می منايد. در آفر گشايی هيچ آفر مسرتد منی گردد، مگر اينکه مطابق ماده 
اين دستور العمل برای ارز�بی بيشرت مد نظر گرفته  22ابشد. آفر های تعويض و تعديل تسليم شده مظابق ماده 

 ميگردد.  نشده و بدون ابز شدن مسرتد 

اين دستور  24ماده  3اداره مينوت جلسه آفر گشايی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت اب بند  23.4 
 العمل هتيه می منايد.

هيئت آفر گشايی، فورم های معياری آفر گشايی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء  23.5
 مندرجات آ�ا اب دقت چسپ شفاف (اسکاشتيپ) می منايد. و مبنظور مصئونيت و عدم تغيري در

معلومات مربوط به ارز�بی ابتدايی، وضاحت، ارز�بی مفصل، مقايسه و ارز�بی  بعدی اهليت داوطلبان و  24.1 حمرميت -24ماده 
ر العمل اين دستو  33ماده  4پيشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعيه تصميم اعطاء قرار داد مطابق بند 

تالش توسط داوطلب مبنظور اعمال نفوذ در مراحل ارز�بی ابتدايی، مفصل، هر نوع حمرم بوده، نبايد افشاء گردد. 
علی الرغم موارد فوق، از  ارز�بی بعدی اهليت داوطلبان و تصميم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی ميگردد.

وطلب تقاضای متاس اب اداره را در هر مورد مربوط به مراحل  زمان آفر گشايی الی عقد قرارداد، درصورتيکه دا
 داوطلبی داشته ابشد، ابيد به صورت کتبی آن را اجنام دهد.

قيمت فی  3اداره به منظور ارز�بی ابتدايی، مقايسه و ارز�بی بعدی، از داوطلب توضيحات بشمول تفکيک 25.1 توضيح آفر ها –25ماده 
داوطلب طور کتبی توضيح مطالبه منايد. توضيح داوطلب نيز بشکل کتبی مطابق  واحد می تواند در مورد آفر از

در خواست، صورت گرفته و منيتواند در حمتوا، ماهيت، و قيمت آفر تغيري وارد منايد، مگر اينکه  اتمندرج
ل منی تصحيح اشتباهات حماسبوی را قبول منايد. هر نوع توضيح ارايه شده بدون در خواست اداره، قابل قبو 

 ابشد.

ارز�بی و   -26ماده 
 تشخيص جوابگويی آفر ها

 اداره قبل از ارز�بی مفصل آفر ها، ابيد موارد ذيل را تشخيص منايد: 26.1

 اين دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 3مطابق ماده بودن معيارات واجد شرايط  -1

 بطور مناسب امضاء گرديده است؛ -2

 {در قرارداد ھای با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردد}2
9 
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 تضمني آفر ابشد؛ و دارای -3

 عيارات و شرايط شرطنامه می ابشد.جوابگوی م -4

آفر جوابگو آفريست که بدون احنراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق اب معيارات، شرايط و مشخصات  26.2
 شرطنامه ابشد. احنراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می شود که:

 داشته ابشد؛ ات غري مشورتیخدم� اجنام ابالی حدود، کيفيت  ۀاتثري قابل مالحظ -1

�سازگاری اب اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره � مکلفيت های داو طلب حتت اين قرار داد را بر خالف  -2
 شرطنامه  حمدود منايد؛

 آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گرديده و بعداً اب اصالح احنرافات، استثنات � قلم افتادگی 26.3
 جوابگو منيگردد.

 صورت گرفته منی تواند. انداوطلبساير �  قيمت�زلرتين  دارایمذاکره اب داوطلب گونه هيچ   26.4

که در شرطنامه از آن تذکر نرفته و منحيث شرط عقد قرارداد از جانب اداره ارائه می گردد  داوطلب در قبال شرايط 26.5
 مسئول منی ابشد.  

تصحيح  – 27ماده 
 اشتباهات

آفر جوابگوی تشخيص شده را برای اشتباهات حسابی بررسی می منايد. تصحيح اشتباهات حماسبوی به  ئت ارز�بیهي 27.1
 شکل ذيل صورت ميگريد: 

 هرگاه تفاوتی ميان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته ابشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود. -1
قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده، قيمت درصورت عدم توافق نرخ فی واحد اب قيمت جمموعی  -2

ح کدام عالمه اعشاری در قيمت فی واحد بيجا گراينکه ازنظر اداره به صورت واضم جمموعی تصحيح ميگردد.
 حترير گرديده ابشد، در اينصورت قيمت جمموعی مد نظر گرفته شده و قيمت فی واحد اصالح می گردد؛

و تضمني آفر وی غري قابل اسرتداد ات حماسبوی آفر خويش را  قبول نکند، آفر وی رد هرگاه داوطلب تصحيح اشتباه 27.2
 اين دستور العمل اجرا می گردد.  16ماده  5بند  2دانسته شده � اظهار�مه تضمني آفر مطابق جزء 

اسعار در ارز�بی  –28ماده 
 آفر

اين دستور العمل ارز�بی  14ماده  1بند ده و مطابق آفر ها به واحد پولی مندرج صفحه معلومات داوطلبی ارائه گردي 28.1
قابل پرداخت  در اينصورت خنست آفر به اسعارميگردد. مگر اينکه، داوطلب نرخ مبادله ديگری استفاده منوده ابشد که 

   آفر تبديل و بعداً سپس به اسعار نرخ مبادله مشخص شده اداره تبديل ميگردد.  استفاده از نرخ مبادله مندرجاب

ارز�بی و مقايسه  -29ماده 
 آفر ها 

هيئت ارز�بی آفر دارای �زلرتين قيمت ارز�بی شده را در مطابقت اب معيارات و شرايط و مشخصات ختنيکی مندرج  29.1
  شرطنامه جهت تشخيص جوابگو بودن آن ارز�بی می منايد. 

ی ختنيکی و در صورت لزوم ارز�بی مفصل در صورتيکه آفر دارای �زلرتين قيمت ارز�بی شده، پس از ارز�ب 29.2
جوابگو تشخيص گردد، هيئت ارز�بی می تواند پروسه ارز�بی را ختم، گزارش خويش را به آمر اعطاء ارائه منايد. 
در صورتيکه آفر دارای �زلرتين قيمت ارز�بی شده، جوابگو تشخيص نگردد، هيئت ارز�بی، آفر بعدی دارای 

 شده را مورد ارز�بی ختنيکی و در صورت لزوم ارز�بی مفصل قرار می دهد. قيمت �زلرت ارز�بی
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 :و ارز�بی مالی را طور ذيل اجنام ميدهدمدنظر گرفته  اداره در ارز�بی آفر ها، قيمت ارز�بی شده هر آفر را 29.3

 اين دستور العمل؛ 27مطابق ماده حماسبوی تصحيح اشتباهات  -1

در ارائه شده توسط داوطلب و اتريخ تکميل بديل  ر برای پرداخت قبل از وقتدر قيمت آفتعديل مناسب  تطبيق -2
 و اين دستور العمل؛ 17مطابقت به ماده 

 5که انعکاس دهنده ختفيفات � ديگر تغيري قيمت پيشنهاد شده مطابق بند   قيمت آفر تطبيق تعديالت مناسب -3
 اين دستور العمل؛ 22ماده 

، احنراف � پيشنهاد بديل برای اداره حمفوظ می ابشد. تفاوت ها، احنرافات و حق قبول � رد هر گونه تفاوت 29.4 
پيشنهادات بديل و ديگر عوامل بيشرت از نيازمنديهای شرطنامه � اينکه سبب مفاد غري ضروری اداره گردد، در ارز�بی 

 مد نظر گرفته منی شود.

شرايط  6ماده  6يل قيم در جر�ن اجرای قرارداد حتت بند ، اثر ختمينی هر گونه شرايط تعدها آفر مالی در ارز�بی 29.5
 مد نظر گرفته منی شود.عمومی قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگرينده دو � بيشرت از دو خبش ابشد، اداره ختفيفات داوطلبان را جهت کاهش هزينه ترکيب  29.6
 متام خبش ها تطبيق می منايد.  

 اخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می گردد.ترجيح د 30.1 ترجيح داخلی -30ماده 

 اعطاء قرارداد. و

معيارات اعطاء  -31ماده 
 قرارداد

اين دستور العمل به داوطلب واجد شرايط که آفر جوابگو اب �زلرتين قيمت  32اداره قرارداد را در مطابقت به ماده  31.1
 ضايت خبش قرارداد را داشته ابشد، اعطاء می منايد.   ارز�بی شده را ارايه منوده و توا�يی اجرای ر 

ترکيب در صورت که شرطنامه دربرگرينده دو � بيشرت از دو خبش ابشد، اداره ختفيفات داوطلبان را جهت کاهش هزينه  31.2
 .  متام خبش ها تطبيق منوده می تواند

حق قبول هر آفر و  –32ماده 
 رد يک � متام آفر ها  

اين دستور العمل، اداره حق قبول � رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد متام آفر ها را در هر  31ده علی الرغم ما 32.1
زمان پيش از قبولی آفر بدون حتمل کدام مسؤليت به داوطلب متاثر شده � داوطلبان دارا می ابشد مشروط بر اينکه 

 .ی به اطالع داوطلبان رسانيده شود.داليل رد آفر ها � فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطوری رمس

) روز بعد ازدر�فت �مه قبولی آفر، تضمني اجرای قرارداد را در 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ( 33.1 تضمني اجرا -33ماده 
می ابشد، ارائه  (فورمه های قرارداد) 8قسمت مطابقت اب شرايط عمومی قرارداد، در فورم تضمني اجرا که شامل 

 ايد.من

در صورت ارائه تضمني اجرا بشکل تضمني ابنکی، داوطلب می تواند تضمني اجرا را از يک ابنک مقيم در  33.2
مجهوری اسالمی افغانستان � ابنک خارجی قابل قبول اداره که مناينده مبنظور اجرای اين تضمني در مجهوری 

 اسالمی افغانستان داشته ابشد، فراهم منايد.
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ضمني اجرا بشکل تضمني ابنکی، داوطلب می تواند تضمني اجرا را از يک ابنک مقيم در در صورت ارائه ت 33.3
مجهوری اسالمی افغانستان � ابنک خارجی قابل قبول اداره که مناينده مبنظور اجرای اين تضمني در مجهوری 

 اسالمی افغانستان داشته ابشد، فراهم منايد.

اطالعيه اعطاء و  –34ماده 
 امه قراردادامضای موافقتن

اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و � رسيدگی به اعرتاضات داوطلبان، در صورتيکه قرارداد   34،1
در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه ابشد، �مه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مينمايد، در صورتيکه 

ات ملی ابشد، بعد از منظوری اين کميسيون، �مه قبولی آفر به قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارک
داوطلب برنده ارسال می شود. اداره �مه قبولی را بعد از قبول آفر، پيش از ختم ميعاد اعتبار آفر به داوطلب 

ت غري برنده ارسال می منايد. اين �مه بيان کننده قيمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکميل، و مراقبت خدما
 مشورتی به قراردادی پرداخت ميگردد.

اطمينان از صحت و سقم تضمني اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتيب و بعد از   34،2
اخذ منظوری آمر اعطاء در طی  ميعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می منايد. داوطلب برنده اجرا و 

 بعد از در�فت امضا منوده و به اداره تسليم منايد.  تقوميی ) روز7مدت (خالل ارداد را در مکلف است، قر 

اداره بعد از عقد قرارداد اب داوطلب برنده، معلومات ذيل را در ويب سايت خويش، اداره تدارکات ملی و ديگر   34،3
 منايد: ويب سايت های که از طرف اداره تدارکات ملی جتويز ميگردند، نشر می

 �م داوطلبانيکه آفر تسليم منوده اند؛ -1

 قيمت های قرائت در آفر گشايی؛ -2

 �م و قيمت ارز�بی شده هر آفر؛ -3

 �م داوطلبانيکه آفر هايشان رد گرديده و داليل رد آن؛ -4

 �م داوطلب برنده، قيمت ارائه شده، مدت و خالصه حدود قرارداد اعطا شده.  -5

 

عدم موفقيت آفر شان اب درخواست کتبی از اداره توضيحات مطالبه منايند.  توانند در موردطلبان � موفق می داو   34،4 
 اداره توضيحات خود را به صورت کتبی در اسرع وقت ارائه می منايد. 

پيش پرداخت و  -35ماده 
 تضمني پيش پرداخت

 ابشد. پرداخت قابل اجرا  منیپيش   35.1

 .  ر شرايط خاص قرارداد توضيح ميگردد مرجع حل و فصل منازعات د 36.1 حکم  -36ماده 

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است اصول عالی اخالقی را در مراحل  اداره، 37.1 فساد و تقلب  -37ماده 
داوطلبی، تطبيق و اجرای اين قرارداد رعايت منايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذيل را افاده می 

  منايند:
فساد: عبارت از درخواست، در�فت، دادن  � پيشنهاد به صورت مستقيم � غريمستقيم هرچيز اب ارزشيکه به  -1

 صورت غريمناسب کارکردهای جانب ديگر (کارمندان تدارکات) را حتت اتثري قرار دهد. 
فال کارمندان تدارکات تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به مشول کتمان حقايق که عمداً و � سهواً به منظور اغ -2

 و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غري مالی و � اجتناب از اجرای مکلفيت ها صورت گريد. 
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تبانی: عبارت از سازش ميان دو � بيشرت داوطلبان و � ميان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست  -3
 ن �درست اعمال سائرين طرح گرديده ابشد.آوردن مقاصد �مناسب به مشول حتت اتثريقرارداد

هتديد و � ضرر رسانيدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد و � ساير  داوطلبان به عبارت از اجبار:  -4
 منظور حتت اتثري قراردادن اعمال آ�ن به صورت مستقيم � غري مستقيم می ابشد.

تغيري � کتمان اسناد و اظهارات �درست در پروسه تدارکات و اخالل و موانع: عبارت از ختريب، تزوير، اجياد  -5
 � امور نظارتی مربوط می ابشد.

اداره پيشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقيماً � ازطريق مناينده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار �  37.2
 ديده است را لغو می منايد. اجياد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی � در اجرای قرارداد گر 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را  37.3
 در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارجاع می منايد.  

نون تدارکات از ) ماده چهل و �م قا1اداره داوطلب � قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ( 37.4
 اشرتاک در مراحل تدارکات حمروم می منايد.

حساابت، �دداشت ها و سايراسناد داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه تفتيش و بررسی  37.5
 مربوط به تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشني موظف از جانب اداره فراهم منايد.

توجه داشته  شرايط عمومی قرارداد 2ماده  6بند  1و جز  1ماده  7به مواد مندرج بند  بر عالوه، داوطلبان  37.6
 ابشند. 
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برف پاکی زمستانی شرطنامه معیاري تدارك خدمات غیر مشورتی  -وزارت فوایدعامه  
 

صفحه معلومات داوطلبی -قسمت دوم  

مواد دستورالعمل 
 برای داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبانمواد تعديالت و متمم 

 عمومياتالف. 

دستورالعمل  1.1ماده 
 برای داوطلبان

 می ابشد.فوايد عامه  وزارتاداره 

 می ابشد.    )درج گردد(  ی�م و مشاره اين داوطلب

 شامل خبش ها منی ابشد.    �م و مشاره خبش های شامل اين داوطلبی عبارتند از:

 .می ابشدپنجشري  رف اپکی زمستانی واليتخدمات ب {خدمات غري مشورتی

دستورالعمل  1.2ماده 
  برای داوطلبان

   د.می ابش 29/12/1400الی  1400/ماه قوساز {:تکميل خدمات غري مشورتی اجرا و اتريخ ختمينی

دستورالعمل  2.1ماده 
 برای داوطلبان

 می ابشد. )برف اپکی زمستانی واليت پنجشريخدمات  (هتيه وتدارک {پروژه 

 } می ابشد.  شماره تشخیصیه بودجه درج گردد {وجوه 

دستورالعمل  4.2ماده 
انبرای داوطلب  

 } ميباشد. معلومات و فورمه های الزم درج گرددقابل ارائه{معلومات اهليت و فورمه های داوطلبی 

دستورالعمل  4.3ماده 
 برای داوطلبان

 درج گردد}ميباشد.  ضروری{معلومات الزم  )JV(قابل ارائه شرکت مشرتک  معلومات

دستورالعمل  4.4ماده 
 برای داوطلبان

 {تعديل درج گردد} ميباشد.دستور العمل برای داوطلبی  4اده م 4تعديالت وارده بند 

  1جزء  4.4ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 }می ابشد. الزم نيستحد اقل الزم حجم معامالت ساالنه داوطلب در  پنج سال اخري {

 2جزء  4.4ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می ابشد. }الزم نيست{  به حجم  جتربه مشابه داوطلب حد اقل يک قراداد مشابه

 3جزء  4.4ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 }می ابشد.درج گردد توسط داوطلب لست جتهيزاتجتهيزات ضروری که توسط داوطلب هتيه ميگردد {

 4جزء  4.4ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

توامنندی مالی  اير تعهدات قراردادی داوطلب برنده {) خالص سcreditمبلغ حد اقل دارائی سيال و سهولت های اعتباری (
 }) افغانی می ابشد300,000داوطلب حد اقل مبلغ (

 5جزء  4.4ماده 
دستورالعمل برای 

 . اد های کرايه گريی جايداد ها در نظر گرفته منی شوددر قرارد
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برف پاکی زمستانی شرطنامه معیاري تدارك خدمات غیر مشورتی  -وزارت فوایدعامه  
 

 داوطلبان

دستورالعمل  4.5ماده 
 برای داوطلبان

 % بيست فيصد)20( ادی فرعیفيصدی جماز واگذاری به قرارد

   ب. معلومات داوطلبی

  18.1و  8.2ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

نياز نيستارائه ميگردد.  کاپی{تعداد به ارقام و حروف درج گردد} به تعداد آفر  

 ج. هتيه آفر ها

 11.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

ه ميگردد.ئارا يکی از زابن های ملیآفر به   

 12.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ه منايد:ئداوطلب ابيد مهراه اب آفرخويش اسناد اضافی ذيل را ارا

 }درج گردد شرايط قرارداد 6ماده  6مطابق بند  {لست درج گردد، در صورتيکه قابل تطيبق نباشد "قابل تطبيق نيست"

ماده 
دستورالعمل 13.4

 برای داوطلبان

 قابل تعديل نيستد. قيم قرارداد درج گرد

 1جزء  14.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

 اسعار { پول افغانی}می ابشد.

 منبع تبادله نرخ اسعار {د افغانستان ابنک } می ابشد.

 15.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 } می ابشد.نود روز   90ميعاد اعتبار آفر{

 16.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 شامل {تضمني آفر } ميباشد.  آفر

� 

 آفر شامل {اظهار �مه تضمني آفر } ميباشد. 

 16.2ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 }می ابشد.  هزار افغانی تضمین بانکی، پول نقد یا اسناد بهادار چهل 40,000 مبلغ تضمني آفر {

 هزار افغانی. سه صد 300,000مندی مالی مبلغ: اتو

ماده 
ورالعمل دست17.1

 برای داوطلبان

 }می ابشد. قابل قبول نيست"{آفر های بديل 

ماده 
دستورالعمل 17.2

اتريخ تکميل بديل خدمات غري مشورتی {اتريخ درج گردد} ميباشد. درصورتيکه اتريخ تکميل بديل جماز ابشد، حدود تکميلی 
 قابل قبول {حدود درج گردد} ميباشد. 
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برف پاکی زمستانی شرطنامه معیاري تدارك خدمات غیر مشورتی  -وزارت فوایدعامه  
 

  شيوه ارز�بی {شيوه ارز�بی درج گردد} ميباشد.ريخ تکميل بديل، در صورت قبول ات برای داوطلبان

 17.4ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 راه های حل ختنيکی بديل جماز برای خبش های {خبش های خدمات غري مشورتی درج گردد} ميباشد.

 ميباشد. در صورت قبول راه های حل ختنيکی بديل، شيوه ارز�بی {شيوه ارز�بی درج گردد}

  د. تسليمی آفر ها

 19.2ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 وزارت فوایدعامه :اداره

مقابل مرکز تعليمی وزارت دفاع ملی،  سرک پلچرخیمنزل دوم،  THRCPسالن جلسات اداره  آدرس:
  وزارت فوايد عامه کابل.

   THRCPمنزل دوم اتالر اداره {منزل ومشاره اطاق: 

  

 20.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ميباشد. از ظهر قبل 10:00ساعت    1/9/1400شنبه اتريخ دو  روز  ل برای تسليمی آفرهاــــضرب العج

 گشايی و ارز�بی آفر ها آفر   هـ.

 23.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ابزگشايی آفرها در حمل ذيل صورت ميگريد:

مقابل مرکز تعليمی وزارت دفاع ملی،  منزل دوم، سرک پلچرخی THRCPسالن جلسات اداره  آدرس:
  وزارت فوايد عامه کابل.

ساعت    1/9/1400شنبه اتريخ دو  روز THRCPمنزل دوم اتالر اداره منزل ومشاره اطاق: {
 ميباشد. از ظهر قبل 10:00

 28.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 آفرهای ارائه شده به واحد های پولی خمتلف، ابيد به واحد پولی افغانی تبديل شوند.

 منبع نرخ تبادله {د افغانستان ابنک} است. 

 اتريخ تبادله اسعار: {اتريخ  جلسه آفر گشائی}

  و. اعطای قرارداد

 34.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ميباشد. به شکل اسناد تضمني ابنکی، پول نقد، اسناد مالکيتتضمني اجراء ضرورت است. تضمني اجرای قابل قبول اداره

 شد.می اب اسناد تضمني ابنکی، پول نقد، اصل اسناد مالکيت فيصد قيمت جمموعی قرارداد  % 5تضمني اجراء مبلغ 
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برف پاکی زمستانی شرطنامه معیاري تدارك خدمات غیر مشورتی  -وزارت فوایدعامه  
 

داوطلب های فورمه -سوم قسمت  

 

  

 عنوان فورمه     مشاره فورمه 

 

 آفر تسليمی فورمه  01فورمه خدمات غريمشورتی/

 داوطلب اهليت معلومات فورمه  02غريمشورتی/ خدمات فورمه

   آفر تضمني فورمه  03فورمه خدمات غريمشورتی/

  فرآ تضمني اظهار�مه فورمه  04فورمه خدمات غريمشورتی/
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برف پاکی زمستانی شرطنامه معیاري تدارك خدمات غیر مشورتی  -وزارت فوایدعامه  
 

 فورمه تسليمی آفر

 01فورمه خدمات غري مشورتی/
 داوطلب اين فورمه را خانه پری و مهراه اب آفر خويش تسليم می منايد. 

 }�م اداره درج گردداداره: {

 }مشاره داوطلبی درج گرددمشاره داوطلبی: {

 

 }عنوان تدارکات (پروژه) درج گرددعنوان تدارکات: {

 ما�ن که در زير اين فورمه امضا منوده امي، اظهارمينمائيم اينکه:

} نداشته مشاره و اتريخ صدور ضميمه درصورت لزوم درج گرددو هيچ مالحظه يی در قسمت آن بشمول ضميمه مشاره: { مطالعه کردميما شرطنامه را دقيق 
 به  شرايط عمومی قراردادطابقت به }در مدرج گردد مشاره داوطلبیو  تدارکات عنوانو پيشنهاد اجرای {

قيمت جمموعی آفر به حروف و ارقام، بيانگر مبالغ خمتلف و  قيمت جمموعی آفر ما به استثنای هرگونه ختفيفات پيشنهاد شده در ذيل عبارت است از:{
 }می ابشد.اسعارهای مربوطه درج گردد

 ذيل قابل اجرا خواهد بود:درصورتيکه آفر ما قبول شود، ختفيفات پيشنهاد شده:  ختفيفات .1

 قيمت جمموعی ختفيفات به حروف:........................ )1(

 }؛قابل اجرا  است، اب جزئيات آن مشخص کنيد را که ر ختفيف پيشنهاد شدهقيمت جمموعی ختفيفات به ارقام:............{ه )2(

 } را منحيث پيش پرداخت درخواست می منائيم. دمبلغ و فيصدی به ارقام و حروف درج گردما جهت اجرای اين قرارداد، مبلغ {

 و � هر آفر در�فت شده ديگر نيست. ارائه شدهما ميدانيم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای �زلرتين قيمت 

صفحه معلومات فر مندرج ما بدينوسيله تصديق می دارمي که اين آفر در مطابقت اب ميعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمني آفر � اظهار �مه تضمني آ
می ابشد. داوطلبی  

  21ماده  1، سر از اتريخ  ضرب االجل تسليمی آفرها در مطابقت اب بند دستورالعمل برای داوطلبان  15ماده  1فر ما برای ميعاد مشخص در بند آ
 الزامی و قابل قبول بوده ميتواند؛ اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم اتريخ اعتبار آن ابالی ما دستورالعمل برای داوطلبان

 ، خباطر اجرای مبوقع قرارداد فراهم می منائيم؛ دستورالعمل برای داوطلبان 33ماده  1قبول شود، ما تعهد ميسپارمي که تضمني اجراء را در مطابقت اب بند  آفرماهرگاه 

دستور العمل برای  3ماده  1ای اتبعيت کشور واجد شرايط مطابق بند ما بشمول هر قراردادی فرعی � اکمال کننده های هر خبش اين قرارداد، دار 
می ابشيم. داوطلبان   

، ندارمي.  دستور العمل برای داوطلبان 3ماده  2ما هيچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

دستور العمل برای  3ماده   5ما بشمول قرارداد�ن فرعی � اکمال کننده ها برای هر خبش اين قرارداد در مجهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 
. ، شامل لست حمروميت اداره تدارکات ملی منی ابشيم داوطلبان  

 �م شخص درج گردد}�م : {

 }وظيفه درج گرددوظيفه: {
                              امضاء:
 اتريخ: 
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 داوطلب اهلیت معلومات فورمه

 02مشوتی/ غیر خدمات فورم

این فورمه توسط داوطلب خانه پري و جهت ارزیابی بعدي اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت استفاده میگردد. این معلومات در 
دد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت صفحات اضافی ضمیمه گر

  داوطلب باید صرف معلومات جدید را درج نماید. 

 )JVداوطلب یا داوطلب شریک شرکت مشترك ( .1

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

 }محل ثبت درج گردد{ محل ثبت:

 }ج گرددآدرس تجارتی در: {آدرس تجارتی داوطلب

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

مبلغ به پول افغانی {سال گذشته، به مبلغ }الزم نیست{تعداد قرارداد هاي ساالنه خدمات غیر مشورتی اجرا شده در جریان  1.2
 می باشد. }درج گردد

تجربه مشابه  {جریان  جرا شده منحیث قراردادي اصلی درتعداد قرارداد هاي خدمات غیر مشورتی با ماهیت و مبلغ مشابه ا 1.3
می باشد. همچنان جزئیات قرارداد }جدول زیر خانه پري گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه گردد}سال گذشته: {الزم نیست

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

 

 4ماده  2بند  4{جهت تکمیل جدول ذیل به جزء تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام خدمات غیر مشورتی  1.4
ست شده درج این جدول گردد. در صورت لزوم ردیف دستور العمل  براي داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخوا

 }می باشد.  داضافی عالوه گرد

 

شخص نام طرف قرارداد و  نام پروژه و محل ارائه آن
 ارتباطی

نوعیت خدمات غیر مشورتی 
 تکمیل شده و سال تکمیل آن

 ارزش مجموعی قرارداد

1-  
2-  
3-  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

تشریح تجهیزات بشمول (تاریخ  نام تجهیزات   
 ساخت و مدت کارایی)

 حالت تجهیزات 

(جدید، خوب، کهنه، و 
 تعداد قابل دسترس)

ملکیت، کرایه، و یا خرید با ذکر 
 طرف هاي مقابل کرایه و خرید
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 } می باشد. نیستالزم {اهلیت و تجارب کارمندان کلیدي جهت مدیریت و اجراي قرارداد  1.5

تعداد سالهاي تجارب  نام  وظیفه    
 کاري(عمومی)

سالهاي تجارب کاري در این 
 وظیفه

1-  
2-     

3-  

 

  می باشند.}ورت تکمیل گرددجدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضر{قراردادیان فرعی و شرکت هاي مربوط:  1.6

قراردادي فرعی (نام و  ارزش قرارداد فرعی  بخش خدمات    
 آدرس)

 تجارب در خدمات مشابه 

1-  
2-      

3-  

 

لست و کاپی ها { سال گذشته، گزارش بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر، گزارش تفتیش مستقل}نیست الزم{گزارش مالی  1.7
 }ضمیمه گردد

مالی جهت تکمیل نمودن نیازمندیهاي اهلیت: پول نقد دست داشته، دسترسی به قرضه، شواهد دسترسی به منابع  1.8
داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی براي می باشد. }فهرست آن ترتیب و کاپی هاي اسناد حمایوي ضمیمه گردد{و غیره 

 سایر قرارداد ها و آفر هاي ارائه شده را نیز  ارائه نماید. 

 ، تصدیق مینمائیم.دستور العمل براي داوطلبان 3دن خود تحت ماده ما از واجد شرایط بو

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

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

ذیل با اضافه نمودن ردیف در  جدول{سال گذشته مرتبط به داوطلب: 5معلومات در دعوي حقوقی جاري یا در جریان  1.10
 }صورت ضرورت، تکمیل گردد

 مبلغ تحت منازعه  نتیجه منازعه دلیل منازعه  طرف هاي دیگر  

 اسکواتور -1

  لودور     -2

 دمترك -3
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1-  
2-     
3-  

 

 

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

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

 }فهرست ترتیب گردد{نقشه ها، و چارت هاي مورد نیاز جهت تکمیل نمودن نیازمندیهاي شرطنامه: توضیحات، 

 ) JVشرکت مشترك ( .2

 فوق، براي هر شریک شرکت مشترك ارائه میگردد.  1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 براي شرکت مشترك ارائه میگردد.   1.12معلومات مندرج  2.2

 اي آفر از جانب شرکت مشترك را ارائه میدارد، ضمیمه گردد. صالحیت نامه که صالحیت امض 2.3

 موافقتنامه تمام شرکاي شرکت مشترك با مشروعیت قانونی آنها نشان دهنده: 2.4

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

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

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

 نیازمندیهاي اضافی  .3

دستور  4ماده  1و جهت فراهم نمودن نیازمندیهاي بند صفحه معلومات داوطلبی داوطلب باید معلومات اضافی مورد نیاز  3.1
راي  را ارائه نماید.  داوطلبان العمل ب
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 آفر تضمین فورمه

 03مشورتی/ غیر خدمات فورم
 {بانک این فورمه را در مطابقت به رهنمود ها مربوط خانه پري مینماید}

 
  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 }نام و آدرس اداره درج گردد{: مستفید شونده
 }درج گردد اه و سال تسلیمی آفرروز، م{: تاریخ

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی: 

ارائه خدمات براي  }تاریخ درج گردد{که به تاریخ  خود آفر "داوطلب"منبعد به نام  }،درج گرددنام مکمل داوطلب {که  یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. }داوطلبی درج گردد هشمار{شماره اعالن تدارکات تحت  }درج گردد نام قرارداد{

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

، 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 دریافت اولین تقاضاي تحریري شما  بعد از ا ر}درج گردد مبلغ به حروف و ارقام{

 باشد، بپردازیم:

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

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

 ؛مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده اجتناب از عقد قرارداد، )3(
 ؛فراهم نکردن تضمین اجراي قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده )4(

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

 تبارخواهد شد:حاالت ذیل فاقد اع این ضمانت در   

راي  قرارداد طبق يامضاتضمین اجرا و  به محض دریافتشناخته باشد درصورتیکه داوطلب برنده  )6( دستورالعمل ب
 ؛ یاداوطلبان

روز بعد از ختم میعاد اعتبار  28) 2( امضاي قرارداد با داوطلب برنده؛ یا) 1( محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به )7(
 }درج گردد تاریخ ختم آفر{ مدت اعتبار آفر ر به شمول میعاد تمدیدآف

 دریافت شده باشد. میعاد فوق ل ازنتیجه، هرگونه تقاضا براي پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قب در

 میباشد. 758شماره  ICCهنشریتابع مقرره تضمینات منتشره  این تضمین

 }مسئول امضاي {امضا: 
 

 }مهر گردد{مهر: 
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  آفر ضمینت هاظهارنام فورمه
 04 مشورتی/ غیر خدمات فورم

 }شماره اعالن تدارکات درج گردد{  :اعالن تدارکات شماره

 }داوطلبی درج گرددشماره {  :شرطنامه داوطلبی شماره

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

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

 }نام مکمل اداره درج گردد{: به

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

سر از  }د سال درج گرددتعدا{ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره براي مدت 
 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:}تاریخ درج گردد{

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

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

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

 ؛اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده -4

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

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

 }امضاي شخصی که صالحیت امضاي این اظهار نامه را دارد{امضا : 

 }نام داوطلب درج گردد{داراي صالحیت امضاي 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 شترك، این اظهاریادداشت: درصورت شرکت م{
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 کشور هاي واجد شرایط -چهارم قسمت 
 

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

نی و خدمات را براي تدارکات که از وجوه عامه تمویل میگردد، ارائه شرکت ها و افراد از تمام کشور ها می توانند اجناس، امور ساختما
مربوطه آن کشور ها در داوطلبی ها  ينمایند. در حاالت ذیل اجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوري هاي ذیل و شرکت ها

 شرکت نموده نمی توانند:

 نع قرار داده باشد. جمهوري اسالمی افغانستان قانوناً روابط تجاري را با این کشور م -1

جمهوري اسالمی افغانستان وارد نمودن اجناس یا پرداخت به افراد یا نهاد هاي آن کشور را به اساس قطعنامه شوراي امنیت ملل  -2
 متحد منع نموده باشد. 

وده نمی جهت معلومات داوطلبان، در حال حاضر شرکت ها، اجناس و خدمات از کشور هاي ذیل در مراحل داوطلبی اشتراك نم -3
 توانند: 

 به اساس قوانین داخلی:  )1(

 }لست تمام کشور ها درج گردد{

 به اساس تعهدات بین المللی: )2(

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

 
 ها جدول فعالیت -پنجمقسمت 

 

 (جدول فعالیتها درج ویا ضمیمه گردد)
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 و فورمه هاي قرارداد  شرایط سوم:بخش 

 شرایط عمومی قرارداد -ششم قسمت

 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت

 مشخصات تخنیکی و نقشه ها -هشتمقسمت 

 فورمه هاي قرارداد -نهمقسمت 
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 شرایط عمومی قرارداد -ششمقسمت 

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

 8ماده  2: شخص توافق شده میان اداره و قراردادي جهت حل منازعات در مطابقت به بند حکم -1
 می باشد.  شرایط عمومی قرارداد

: فهرست تکمیل و قیمت گذاري شده اقالم مورد نیاز که منحیث جز آفر جدول فعالیت ها -2
 توسط ارائه کننده خدمات فراهم میگردد.

 ه خدمات غیر مشورتی که از جانب اداره تصدیق میگردد. : تاریخ تکمیل ارائیتاریخ تکمیل -3

: موافقتنامه کتبی میان اداره و داوطلب برنده جهت اجرا و تکمیل قرارداد بوده و شامل قرارداد -4
 فورم قرارداد می باشد.  1اسناد فهرست شده ماده 

ت وارده : قیمت قابل پرداخت براي انجام خدمات غیر مشورتی بشمول تعدیالقیمت قرارداد -5
 می باشد. شرایط عمومی قرارداد،  6مطابق ماده 

: پرداخت به قراردادي به نسبت عوامل بکار رفته در اجراي خدمات اضافی مانند مزد کار -6
 کارمندان، تجهیزات، مواد و سایر عوامل به می باشد. 

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

 شد.روز تقویمی می با: روز -8

 : تمام اسعار به استثناي واحد پول افغانی، میباشد. اسعار خارجی -9

10- GCC  .شرایط عمومی قرارداد میباشد : 

11- SCC .شرایط خاص قرارداد میباشد : 

 : جمهوري اسالمی افغانستان میباشد. حکومت -12

 : واحد پول افغانی میباشد. اسعار محلی -13

ر شریک عضو بوده و عضو مسؤل ) باشد، هJV: درصورتیکه قراردادي شرکت مشترك (عضو -14
از آن تذکر رفته، حقوق و مکلفیت هاي تحت  شرایط خاص قرارداد(شریک اصلی) که در 

 قرارداد را از جانب اداره انجام میدهد. 

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

رائه خدمات گماشته : افرادیکه از جانب قراردادي منحیث کارمند استخدام  و جهت اکارمندان -16
 شده اند. 

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

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

) و 1این قرارداد که در ضمیمه (: فعالیت هاي که از جانب قراردادي در مطابقت به مواد خدمات -19
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 مشخصات و جدول فعالیت هاي شامل در آفر، میباشد. 

: شخص یا شرکت است که اجراي بخش از قرارداد منعقده را به نمایندگی از قراردادي فرعی -20
 قراردادي اصلی انجام میدهد.

 افغانستان صورت میگیرد. : تفسیر این قرارداد در مطابقت به قوانین نافذه جمهوري اسالمی قانون نافذ 1.2 

این قرارداد به یکی از زبان هاي ملی کشور ترتیب و تطبیق می گردد، که منحیث لسان : زبان  1.3
 اصلی در تفسیر و اجراي این قرارداد عمل می نماید. 

: هر گونه ارتباط بر قرار شده میان جوانب قرارداد باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ارتباطات 1.4
 ر صورت دریافت قابل اجرا می باشد.اطالعیه د

) مشخصات یا در صورت عدم تذکر محل در محالت 1: خدمات در محالت مندرج ضمیمه (ساحه 1.5
 که توسط  اداره مشخص می شود، ارائه میگردد. 

: شخص که جهت اتخاذ تصمیم، انجام هر گونه اعمال مجاز قابل اجرا تحت نماینده با صالحیت 1.6
ائه اسناد الزم توسط قراردادي معرفی وشهرت وي در شرایط خاص قرارداد درج این قرار داد و ار

 میگردد. 

قراردادي مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یادداشت هاي خود و : تفتیش و بررسی اداره 1.7
 قراردادي هاي فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

: قراردادي اصلی، قراردادي فرعی و کارمندان آنها مالیات، مکلفیت ها، انواع مالیات و محصوالت 1.8
فیس، و سایر محصوالت قابل اجرا تحت قوانین نافذ را پرداخت و در قیمت قرارداد شامل 

 مینمایند. 

آغاز، تعدیل،  -2ماده 
 فسخ و تکمیل قرارداد

شرایط خاص تاریخ دیگري مندرج   از تاریخ امضاي قرارداد توسط طرفین یا اعتبار قرارداد: 2.1
 ، قابل اجرا میباشد. قرارداد

 آغاز ارائه خدمات  2.2

قراردادي قبل از آغاز ارائه خدمات، پالن کاري مشمول روش هاي عمومی، پالن کاري:  -1
ترتیبات، اولویت و زمان بندي تمام فعالیت ها را جهت تصویب به اداره تسلیم مینماید. 

 تائید شده توسط اداره (در صورت لزوم) ارائه میگردد. خدمات طبق برنامه کاري 

اداره  بیفرمایش کتصدور  و عقد قرارداد ،بعد از ارائه کننده خدماتتاریخ آغاز خدمات:  -2
شرایط خاص یا به تاریخ مندرج  ،مسوولیت انجام خدمات مندرج قرارداد را به عهده میگیرد

 ، آغاز مینماید. قرارداد

، تکمیل مینماید. مگر شرایط خاص قرارداددادي، خدمات را به تاریخ مندرج قرارتاریخ تکمیل:  2.3
رارداد 2ماده 6اینکه قرارداد در مطابقت به بند  عمومی ق فسخ گردیده باشد. در  شرایط 

28 
 



برف پاکی زمستانی شرطنامه معیاري تدارك خدمات غیر مشورتی  -وزارت فوایدعامه  
 

تکمیل ننماید، جریمه شرایط خاص قرارداد صورتیکه قراردادي، خدمات را به تاریخ مندرج 
عمومی قرارداد ش 3ماده  8تآخیر مطابق به بند  وضع میگردد. تاریخ تکمیل، تاریخ رایط 

 تکمیلی تمام فعالیت ها میباشد.  

تعدیل شرایط و حدود قرارداد بشمول تعدیل اندازه خدمات یا تعدیل قیمت قرارداد صرف تعدیل:  2.4
 در صورت موجودیت موافقه کتبی طرفین قرارداد صورت گرفته میتواند.

 حاالت غیر مترقبه 2.5

) عبارت از حوادث (زلزله، جنگ داخلی، طوفان، Force Majeureحاالت غیر مترقبه (: تعریف  -1
سیالب، آفات طبعی...) یا شرایط خارج از کنترول جانبین  که توانمندي انجام مکلفیت هاي تحت 

 این قرارداد را ناممکن یا غیر عملی سازد. 

د در صورتیکه ناشی از وقوع حاالت عدم انجام مکلفیت ها تحت این قرارداتخطی قرارداد:  عدم  -2
مشروط بر اینکه جانب متآثر شده در اسرع وقت  غیر مترقبه باشد، نقض یا قصور پنداشته نمیشود.

طرف دیگري قرارداد را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع  سازد. قراردادي به مکلفیت هاي 
 غیرمترقبهي قرارداد که متآثر از حاالت خویش تا حدي امکان ادامه داده و راه  هاي بدیل اجرا

 نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگري را صادر نموده باشد.

میعاد تکمیل قرارداد معادل میعاد وقوع حاالت غیر مترقبه که سبب عدم انجام تمدید میعاد:   -3
 خدمات گردیده، تمدید میگردد.

پرداخت و مصارف اضافی قابل پرداخت که بصورت  اخذ مستحق اتارائه کننده خدمپرداخت ها:   -4
   )قابل اجرا نمیباشدت غیر مترقبه صورت گرفته، (مناسب و لزوم دید در جریان میعاد وقوع حاال

 فسخ قرارداد 2.6

ل اطالعیه در جریان با ارسا) ذیل 6) الی (1در صورت وقوع موارد (میتواند  ادارهاز جانب اداره:  -1
 فسخ نماید: قرارداد را قسماً یا کالً قراردادي،به  ) روز30حد اقل (

درصورت عدم اصالح نواقص در  خدمات ارائه شده و انجام مکلفیت هاي قراردادي در جریان  )1(
 ) روز بعد از ارسال اطالعیه یا میعاد دیگري تصدیق شده کتبی اداره؛30(

 درصورت افالس یا ورشکستگی  قراردادي؛  )2(

) روز، قراردادي از ارائه یک قسمت عمده خدمات به سبب وقوع 60(در جریان حد اقل  )3(
 حاالت غیر مترقبه عاجز باشد؛ یا 

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

لبی و اجراي اداره، داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل داوط
 قرارداد را رعایت نمایند. روي این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت، درخواستاز : عبارت فساد -1
ر قرار را تحت تاثی(کارمندان تدارکات)  با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهاي جانب دیگر

 . دهد
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ارتکاب هرگونه فروگذاري به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال : تقلب -2
کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از 

 انجام مکلفیت ها صورت گیرد. 
میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  دو یا بیشتر داوطلبان و یا: عبارت از سازش میان تبانی -3

سائرین طرح  اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقمنظور 
 گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر عبارت از : اجبار -4
 عمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن ا

اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در ایجاد  -5
 پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

مرتکب  دهمستقیماً یا ازطریق نماینبرنده اي را که داوطلب ي قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  -6
در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیفساد، تقلب، 

 نماید.
و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند ، اجبار تبانیتقلب،  اداره در صورت ارتکاب فساد، -7

 اداره ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  
) ماده چهل و نهم قانون 1یا قراردادي را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ( اداره داوطلب -8

 تدارکات از اشتراك در مراحل تدارکات محروم می نماید. 
یادداشت ها ، حساباتداوطلب، قراردادي و قراردادي فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  -9

 موظف از جانب اداره مفتشین توسط  ار اجراي قرارداد و و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر
 فراهم نماید.

 6بند  2یا جز  2ماده  2بند  1: بمحض فسخ قرارداد مطابق جز پرداخت بمحض فسخ قرارداد -2
 ، اداره پرداخت هاي ذیل را به قراردادي انجام میدهد:شرایط عمومی قرارداد  2ماده 

ش قبل از تاریخ فسخ قرارداد براي خدمات که بصورت قناعت بخ 6حق الزحمه مطابق ماده  )1(
 انجام شده باشد.

مکلفیت هاي  - 3ماده 
 قراردادي

قراردادي، خدمات را در مطابقت به مشخصات و جدول فعالیت ها با تالش مناسب، تامین  عمومیات: 3.3
مفیدیت و  اقتصادي بودن مطابق به شیوه ها و اجراآت مسلکی و با رعایت شیوه سالم مدیریت و کار 

لوژي مناسب و پیشرفته  و به شیوه مصئون، ارائه می نماید.  قراردادي در انجام این قرارداد برد تکنا
منحیث مشاور وفادار به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با قراردادي فرعی یا جانب سوم  

 منافع مشروع اداره را حمایت و تامین مینماید. 

باشد، ویا راه به اثر  برف، باران، سانتی متر 20رف درحدودقرادادي مکلف است درصورتیکه ضخامت ب 3.4
 نماید. سیالب وریزش سنگ مسدود شده باشد به هدایت ریاست فواید عامه مربوطه راه را باز

 تمام مسؤلیت ترانسپورتی، امنیتی وبیمه پرسونل به شمول اعاشه واباطه بدوش قراردادي می باشد. 3.5

 تضاد منافع :  3.2 

را داشته و   6: قراردادي تنها حق الزحمه مطابق ماده یفات به قرارداديمنع کمیشن و تخف -1
سایر انواع کمیشن، تخفیف، یا پرداخت مشابه از ناحیه فعالیت هاي مرتبط این قرارداد یا  
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خدمات یا براي انجام مکلفیت ها تحت این قرارداد را اخذ نمی نماید. ارائه کننده همچنان از 
خت اضافی توسط کارمندان، قراردادیان فرعی و نماینده مرتبط خویش عدم اخذ هر گونه پردا

 اطمینان حاصل می نماید. 

ارائه کننده توافق می نماید که در  عدم اشتراك در تدارکات پروژه ناشی از قراردادي: -2
جریان اجراي این قرارداد یا بعد از فسخ آن خود و یا اشخاص مرتبط به آن و قراردادیان فرعی 

شخاص به مرتبط به آنها از اشتراك در تدارکات فراهم سازي اجناس، امور ساختمانی و وي و ا
 خدمات به پروژه که ناشی از این خدمات باشد اشتراك نمی نمایند. 

ارائه کننده خدمات و قراردادي هاي فرعی بشمول کارمندان  اجتناب از فعالیت هاي متضاد: -3
 لیت هاي ذیل توصل نمی ورزند:آنها بصورت مستقیم و غیر مستقیم در فعا

هر فعالیت مسلکی و تجاري در جریان قرارداد که با فعالیت هاي تحت این قرارداد در تضاد  )1(
 باشد؛ 

درجریان قرارداد، ارائه کننده خدمات و قراردادیان فرعی وي نمی توانند کارمندان دولتی در  )2(
 ین قرارداد به کار گمارند. جریان اجراي وظیفه یا در رخصتی را براي فعالیت هاي تحت ا

 بعد از فسخ این قرارداد،  شرایط خاص قراردادسایر فعالیت هاي مندرج   )3(

) سال بعد از 2: قراردادي، قراردادیان فرعی و کارمندان آنها در جریان قرارداد یا در جریان (محرمیت 3.3
را بدون موافقه کتبی قبلی  تکمیل قرارداد، هرگونه معلومات اختصاصی یا معلومات محرم مرتبط قرارداد

 اداره نباید افشا نمایند. 

 فراهم نمودن بیمه توسط قراردادي 3.4

قراردادي بیمه را با در نظرداشت موارد ذیل فراهم می نماید، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور 
 دیگر تذکر رفته باشد:

ص قراردادو اطمینان از  شرایط خابیمه خطرات با شرایط تصدیق شده اداره با پوشش مندرج  -1
 فراهم شدن قراردادي فرعی؛

ارائه شواهد  مبنی بر اینکه بیمه فوق اخذ و حق بیمه جاري پرداخت گردیده، به درخواست  -2
 اداره. 

 فعالیت هاي که نیازمند تائید  قبلی اداره میباشد. 3.5 

 عقد قرارداد فرعی جهت ارائه بخش از خدمات؛ -1

) ذکر نشده (کارمندان کلیدي قراردادي و 3در ضمیمه ( تعیین کارمند که نام هاي آنها -2
 قراردادیان فرعی)؛

 تغییر پالن کاري؛ و -3

 همآهنگی  وهدایت اداره ومسوولین مربوطه.. دمات برف پاکی ویا گشایش راه درانجام خ -4

 از آن تذکر رفته باشد. شرایط خاص قرارداد  فعالیت هاي دیگري که در -5
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 مکلفیت هاي گزارش دهی 3.6 

) را به تعداد و در جریان میعاد مندرج ضمیمه تسلیم 2ردادي گزارش و اسناد مندرج ضمیمه (قرا
 مرکز ش بههمه روزه ازوضعیت سرکها تحت پوش ومراقبت کننده مکلف اند، که  ( قراردادي مینماید

 والیات به آمریت پاسخ اضطراري گزارش داده شود).فواید عامه  از  طریق داده تا اطالع  والیت

 جریمه تآخیر  3.7 

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

مبلغ ) فیصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد، هرگاه مجموع 10جریمه تآخیر یا غیابت الی (
محاسبه شده جریمه تآخیر یا غیابت به حد اکثر خود برسد، اداره می تواند قرارداد را فسخ 

نموده، اجراآت بعدي را در زمینه مرعی دارد.  پرداخت جریمه تآخیر مسؤلیت هاي ارائه کننده 
 خدمات را متآثر نمی سازد.

رداخت جریمه تآخیر در صورتیکه تاریخ تخمینی تکمیل بعد از پتصحیح اضافه پرداخت:  -2
تمدید گردد، اداره اضافه پرداخت توسط قراردادي را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدي را 

 تصحیح می نماید. 

در صورتیکه نواقص در جریان میعاد مندرج اطالعیه از جانب اداره، عدم اجراي مجازات:  -3
اخت می نماید. مبلغ قابل تصیحیح نگردد، ارائه کننده خدمات جریمه تآخیر  را به اداره پرد

شرایط   7ماده  2پرداخت منحیث فیصدي هزینه تصحیح و بررسی نواقص، مندرج بند 
 می باشد. شرایط خاص قرارداد و  عمومی قرارداد

) روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ( :تضمین اجرا 3.8
عمومی قراردادقت با تضمین اجراي قرارداد را در مطاب ، در فورم (تضمین بانکی) که در شرایط 

تذکر رفته و به اسعار که در نامه قبولی از آن نامبرده شده است، ارائه  صفحه معلومات داوطلبی
در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک  نماید.

افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نماینده بمنظور بانک مقیم در جمهوري اسالمی 
) 28اجراي این تضمین در جمهوري اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. تضمین اجرا (

 روز بیشتر از تاریخ تکمیل قرارداد اعتبار دارد. 

کارمندان  -4ماده 
 قراردادي 

شایستگی حد اقل و میعاد پیش بینی شده گماشتن : عناوین، جزئیات وظیفه، جزئیات کارمندان 4.1
) درج می باشد.  فهرست کارمندان کلیدي قراردادي و 3کارمندان کلیدي قراردادي در ضمیمه (

  ) توسط اداره تصدیق می گردد.3قراردادیان فرعی به شمول عناوین وظایف و نام آنها در ضمیمه (
 تعویض کارمندان 4.2 

لیدي صورت گرفته نمی تواند. مگر اینکه به موافقه اداره باشد. هیچ تغییري در کارمندان ک  -1
درصورتیکه بنابر دالیل خارج از کنترول قراردادي تغییر کارمندان کلیدي ضروري باشد، 

 تعویض صرف با کارمندي با شایستگی معادل یا باالتر صورت گرفته می تواند. 

خود را با کارمند دیگري با شایستگی و با درخواست اداره با ذکر دالیل، قراردادي کارمند   -2
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 تجارب قابل قبول اداره در موارد ذیل تعویض می نماید: 

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

 یا

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

ردادي از کمک ها و معافیت هاي که از جانب : اداره تالش می نماید تا قراهمکاري و معافیت ها 5.1  تعهدات اداره -5ماده 
 حکومت فراهم میگردد، مستفید گردد. 

: در صورت تغییر قوانین مربوط به مالیات و محصول گمرگی که تغییر در قوانین قابل تطبیق 5.2
سبب افزایش یا کاهش مصرف خدمات انجام شده قراردادي میگردد، حق الزحمه و مصارف باز 

تحت این قرارداد به قراردادي با موافقه طرفین افزایش یا کاهش یافته و پرداخت قابل پرداخت 
 صورت میگیرد.  6ماده  2) بند 2) و (1تعدیالت مربوط به مبلغ ذکر شده طبق اجزا (

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

نحوه و مقدار  -6ماده 
 به قراردادي  ها رداختپ

پرداخت ها به قراردادي نظر به برف پاکی در هرمسیر تأدیه میگیرد،در هر مسیر که در  6.1
یک ماه   برف پاکی  صورت گیرد، مقدار پرداخت ها در آن مسیر مکمل براي قراردادي 

 پرداخت می شود. 

% 5د، صرف هرگاه دریک مسیر برف باري صورت نگیرد و یا ضرورت به برف پاکی نباش 6.2
 فیصد از مجموع پول شامل قرارداد درهمان مسیر به قراردادي تأدیه می گردد.

یعنی در هروالیت پرداخت ها نظر به هر مسیر پرداخت می شود، مسیر هاي که در یکماه  6.3
برف پاکی صورت گرفته باشد، پول مسیر مکمل و آن مسیر هایکه برف پاکی نشده باشد 

 ر نظر به قرارداد به قراردادي تادیه می شود.% فیصد پول همان مسی5تنها

پرداخت هاي قابل اجرا می باشدکه درهرمرحله اسناد، حاضري کارگران و بل کار خدمات انجام  6.4
یافته، توسط مراقبت کننده وریاست فواید عامه تائید گردیده باشد. هرنوع کار ویا اضافه کاري 

 .بدون هدایت وموافقه اداره قابل قبول نمی باشد

) شرایط عمومی قرارداد صورت گیرد ویا 3.4هرگاه درایام زمستان برف باري کمتر از مقدار بند( 6.5
به تمام مسیر هاي  ضرورت به بازگشایی راه صورت نگرفته باشد دراین حالت : اگر دریکماههیچ 

و هیچ مسیر پول برف پاکی آن مکمل پرداخت نشود در آن   برف پاکی صورت نگرفته یک والیت
% ده فیصد  ازقیمت مجموعی 10 رت به آن عده والیات که هیچ برف پاکی نمیشود  تنهاصو

  قرارداد منحیث پول مبالیزیشن ومزد کار نماینده هاي ساحه به قراردادي قابل پرداخت می باشد.

در والیات که در بعضی مسیر هاي آن دریکماه برف پاکی صورت گرفته باشد در مسیر هاي  6.6
ل همان مسیر نظر به قرارداد و درمسیر هاي که برف پاکی صورت نگرفته باشد، یادشده پول مکم

 % فیصد پول همان مسیر ها نظر به قرارداد به قراردادي تادیه می شود5تنها
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 .قابل اجرا نمی باشد  : پرداخت به خدمات اضافی ارائه شده 6.7

راردادشراپرداخت در مطابقت به جدول پرداخت مندرج  شرایط پرداخت: 6.8 صورت  یط خاص ق
میگیرد. پیش پرداخت (تجهیزات، مواد و اکماالت) در مقابل تضمین بانکی با مبلغ معادل و میعاد 

رداداعتبار مندرج  رارداد، ارائه میگردد. مگر اینکه در شرایط خاص قرا طوري  شرایط خاص ق
 دیگري از آن تذکر رفته باشد. 

6.9 . 

 تعدیل قیم 6.10
اثر  وقوع نوسانات در قیمت عوامل  مصرفی صرف زمانی صورت تعدیل قیمت می تواند به  -1

 از آن تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداد میگیرد که در

 مزد کار  6.11

 براي خدمات اضافی صرف در صورت دستور کتبی قبلی مدیر پروژه استفاده میگردد.  -1

ده را در فورمه ارائه کننده خدمات تمام خدمات قابل پرداخت تحت نرخ روز کاري این ما -2
) روز کاري از 2هاي تآئید شده اداره ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در خالل (

تصدیق و امضاء می گردد. پرداخت صرف در  1ماده  6جانب اداره  در مطابقت به بند 
 موجودیت فورمه هاي مزد کار امضاء شده، صورت میگیرد.

 کنترول کیفیت -7ماده 

 

شرایط خاص قرارداد و اصول بررسی خدمات غیر مشورتی به شکل مندرج  روش تشخیص نواقص: 7.1
می باشد. اداره، خدمات غیر مشورتی انجام شده را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، 
قراردادي را مطلع می سازد. این بررسی خدمات غیر مشورتی تآثیري بر مسؤلیت هاي قراردادي ندارد. 

ات و تشخیص نواقص را به قراردادي داده  و  قراردادي هر قسمت خدمات غیر اداره دستور بررسی خدم
شرایط خاص می نماید. میعاد رفع نواقص در بررسی   مشورتی را که به باور اداره داراي نواقص است

 درج می باشد.  قرارداد

 رفع  نواقص و اجراي جریمه 7.2

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

 قراردادي نواقص مندرج اطالعیه رفع نواقص را در طول زمان مندرج اطالعیه، رفع می نماید. -2

در صورتیکه قراردادي نواقص را در طول زمان مندرج اطالعیه رفع ننماید، در اینصورت اداره مصارف  -3
را  3ماده  7بند  3رفع نواقص را بررسی و قراردادي این مبلغ و جریمه عدم رفع نوافص مندرج جز 

 پرداخت می نماید.  

 حل منازعه بطور دوستانه:  8.1  حل منازعه -8ماده 
اداره و قراردادي حد اکثر تالش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط  -1

34 
 



برف پاکی زمستانی شرطنامه معیاري تدارك خدمات غیر مشورتی  -وزارت فوایدعامه  
 

 به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 
 مرجع حل و فصل منازعات:  8.2

به نتیجه مشورة دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  در روز جانبین) 28در خالل (هرگاه  -2
  ارجاع میگردد. شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نرسند

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:  8.3

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

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

 شرایط خاص قرارداد  7قسمت 

 
مواد شرایط 

 عمومی قرارداد
 تعدیالت و متمم مواد شرایط عمومی قرارداد

 می باشد. }درج گردد{نام حکم حکم   1ماده  1بند  1جز 

 می باشد.}قیمت درج گردد{د قیمت قراردا 1ماده  1بند  5جز 

 می باشد.}نام اداره درج گردد{اداره  1ماده  1بند  7جز 

 می باشد.}نام درج گردد{نماینده مسؤل 1ماده  1بند  9جز 

ماده  1بند  16جز 
1 

 می باشد.}نام درج گردد{قراردادي 

 .می باشد}ستانقانون وطرزالعمل تدارکات افغان{قانون نافذ بر این قرارداد  1ماده  2بند 

 زبان قرارداد زبان آفر نیز میباشد. می باشد.}یکی از زبان هاي رسمی(دري،پشتو) افغانستان{زبان قرارداد  1ماده  3بند 

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

 نام اداره:

 }، درج گرددصورت ضرورت و نام مکمل شخص در وظیفه{قابل توجه: 

 }ج گردددرآدرس { آدرس:

 }ورت درج گرددصورت ضر اطاق در هشمار طبقه و{اطاق: ه طبقه یا شمار

 }ر درج گرددنام ناحیه یا شه{شهر: 

 }درج گردد شماره تلیفون{تلیفون: 

 }ه فکس درج گرددشمار{فکس:  هشمار

 }درج گردد ایمیل آدرس{ایمیل آدرس: 
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مواد شرایط 
 عمومی قرارداد

 تعدیالت و متمم مواد شرایط عمومی قرارداد

 قراردادي:

 }، درج گرددرتصورت ضرو و نام مکمل شخص در وظیفه{قابل توجه: 

 }درج گرددآدرس { آدرس:

 }ورت درج گرددصورت ضر اطاق در هشمار طبقه و{اطاق: ه طبقه یا شمار

 }ر درج گرددنام ناحیه یا شه{شهر: 

 }درج گردد شماره تلیفون{تلیفون: 

 }ه فکس درج گرددشمار{فکس:  هشمار

 }درج گردد ایمیل آدرس{ایمیل آدرس: 

 با صالحیت نماینده هاي  1ماده  6بند 

 اداره: 

 می باشد.  }نام نماینده با صالحیت درج گردد{نماینده با صالحیت 

 قراردادي: 

  می باشد.} نام نماینده با صالحیت درج گردد{نماینده با صالحیت 

 می باشد. }تاریخ درج گردد{تاریخ انفاذ قرارداد   2ماده  1بند 

 می باشد. }درج گردد تاریخ{تاریخ آغاز خدمات   2ماده  2بند  2جز 

  می باشد.}تاریخ تخمینی تکمیل درج گردد{تاریخ تخمینی تکمیل  2ماده  3بند 

 . خودداري گردد}فعالیت ها درج گردد{بعد از فسخ قرارداد از فعالیت هاي  2ماده  2بند  3جز 

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

 وسایط نقلیه شخص سوم -1

 مسؤلیت شخص سوم  -2

 مسؤلیت اداره و جبران خساره کارمندان  -3

 مسؤلیت مسلکی  -4

 زیان یا خساره به تجهیزات و جایداد ها  -5

 سایر فعالیت هاي عبارت اند از:  3ماده  5بند  4جز 

م دید اداره ء حسب لزونسبت تفاوت خدمات برف پاکی درمقایسه سایرخدمات استثنا{جریمه تآخیر فیصدي   3ماده  8بند  1جز 
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مواد شرایط 
 عمومی قرارداد

 تعدیالت و متمم مواد شرایط عمومی قرارداد

 می باشد.  }به موافقتنامه درج میگردد روز اندازه جریمۀ تأخیر درهر

 قیمت مجموع قرارداد می باشد.   }ده فیصد{حد اکثر مبلغ جریمه تآخیر براي مجموع قرارداد 

 می باشد.  }قابل تطبیق نیست{فیصدي جریمه عدم اجراي رفع نواقص:  3ماده  7بند  3جز 

 همکاري و معافیت ارائه شده به قراردادي:   5ماده  1بند  

 }فهرست همکاري ها و تسهیالت اداره بمنظور مستفید شدن قراردادي از معافیت هاي حکومت درج گردد{

  می باشد. }مبلغ درج گردد{مبلغ قابل پرداخت به واحد پول افغانی  6ماده  2بند  1جز 

 رد:پرداخت مطابق جدول ذیل صورت میگی 6ماده  4بند 

درقراردادهاي برف پاکی پیش پرداخت قابل جهیز، خریداري مواد، و اکماالت:{پیش پرداخت به ت -1
 .}تطبیق نمی باشد

تصدیق اداره که خدمات بصورت پرداخت پیشرفت کار در مطابقت به معیار معین شده با در نظرداشت  -2
در مطابقت به شاخص  شده ، براي مقدار واقعی تدارکات تکمیل یا تحویلقناعت بخش ارائه گردیده 
 هاي ذیل صورت می گیرد:

 }باز نگهداشتن سرك وانجام خدمات درمیعاد معینه مطابق قرارداد{

درصورت  عدم صدور تصدیقنامه یا اجتناب از ارائه آن توسط اداره در خالل مدت یک ماه بعد از 
نامه صادر شده پنداشته تکمیل قسمت خدمات غیر مشورتی یا در یافت انوایس قراردادي این تصدیق 

 شده و پرداخت پیشرفت کار به قراردادي صورت می گیرد. 

فیصد قیمت قرارداد به صورت کامل  90تصفیه پیش پرداخت با اولین پرداخت آغاز و الی پرداخت  -3
 خاتمه می یابد.

بصورت کامل باز پرداخت گردیده باشد،   تضمین بانکی پیش پرداخت در صورت که پیش پرداخت -4
 ترد میگردد. مس

و پرداخت نهایی در   6ماده  4از دریافت انوایس و اسناد مربوط مندرج بند  }سی روز کاري{پرداخت در خالل  6ماده  5بند 
 صورت میگیرد. بعداز تکمیل خدمات وتائید وتصدیق اداره  }میعاد قانونی {خالل 

 می باشد. }تدارکات طبق ماده سی ام قانونتعدیل قیم قرارداد { 6ماده  5بند  1جز 

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

 می باشد.  }ت عدم انجام خدمات تابع جریمه تأخیرقابل تطبیق نیست درصور{میعاد رفع نواقص 

  می باشد.}ل منازعات افغانستان {مرجع حل وفصحکم   8ماده  2بند 
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دمات غیر مشورتی و نقشه هامشخصات خ -قسمت هشتم  
 

 }گردد  وضمیمه درج سافت مقدار واقعی اسناد تثبیت نیازمندي اداره  یا بل احجام کار بدون قیمت ونقشه ها{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 



برف پاکی زمستانی شرطنامه معیاري تدارك خدمات غیر مشورتی  -وزارت فوایدعامه  
 

 فورمه هاي قرارداد -ت نهمقسم

 

 عنوان فورم      شماره فورم 
 

 فورمه نامه قبولی آفر     05فورم خدمات غیر مشورتی/

 فورمه تضمین اجرا: تضمین بانکی    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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 4نامه قبولی آفر

 05فورم خدمات غیر مشورتی/

 }تاریخ صدور این نامه را درج نمایید{ تاریخ: }ج نماییدشماره صدور این نامه را در{ شماره:

 }نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از: 
 }آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس: 

 }نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وي را ذکر نمایید{ :به

 }آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:

اطالع  أسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آناین نامه قبولی آفر به ت
}، نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{ تداركبراي  شما }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{مؤرخ  ارائه شده داده میشود که آفر

مندرج  طوریکه درمطابقت با دستورالعمل براي داوطلبان }،ه ارقام و حروف بنویسیدمبلغ را ب{ قطعی مجموعی مبلغ به قیمت
 است. گردیده قبول این اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتشرطنامه مربوطه، 

طرزالعمل ) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (
تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجراي 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 تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد 

 بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:نخواهد 

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

 }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{ :تشخیصیه تدارکاتشمارة 

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

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

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

 .}تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید{زمان عقد قرارداد: 

 .}محل عقد قرارداد را بنویسید{: مکان عقد قرارداد

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

 نام و تخلص:

  وظیفه:

 5و تاریخ امضاء

) حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطاي قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات 1طبق فقره (  4
صالحیت آمر اعطاي مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه  داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه

 صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوري این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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 اجراء تضمین

 06فورم خدمات غیر مشورتی/

 }ق رهنمود ارائه شده خانه پري می نمایدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطاب{

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

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

 }اسم بانک درج گردد{انک: اسم ب

 }اداره درج گرددنام مکمل {: مستفید شونده

 }گردد اجرا درجتضمین  هشمار{ شمارة تضمین اجراء:

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

 عقد می نماید.  }ضمنی درج گرددتصر اجناس و خدمات توضیح مخ{ اکمال 

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

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

  بپردازیم.

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منحیث یادداشت هاي تدارکاتی حفظ میگردد. این نامه .نموده است، امضا شودضمایم را امضاء  ، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یااین نامه  5
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 قرارداد فورمه

 07فورم خدمات غیر مشورتی/

 }ره ارائه گردد{در صفحه رسمی ادا

نام و آدرس قراردادي درج {و  }نام و آدرس اداره درج گردد{میان  }سال، ماه و روز درج گردد{این موافقتنامه به تاریخ 
 مدار اعتبار می باشد.  }تاریخ درج گردد{عقد گردیده است. این قرارداد الی تاریخ }گردد

این موافقتنامه به "شرکت باشد، متن فوق بشکل ذیل تغییر مینماید: یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک 
که بصورت جداگانه و  }،نام و آدرس شرکت مشترك درج گردد{میان شرکت هاي مشترك  }تاریخ درج گردد{تاریخ 

 "عقد گردیده است. پیوسته  در ارائه خدمات تحت این قرارداد مسؤل اند،

 این در حالیست که:

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

ارائه کننده خدمات تصدیق مینماید که داراي مهارت مسلکی، کارمندان، و منابع تخنیکی بوده و از ارائه خدمات  -2
 موافقه دارد؛ }قیمت قرارداد به حروف و ارقام درج گردد{مت قرارداد مطابق شرایط مندرج قرارداد، در مقابل قی

اداره از موجودیت بودجه کافی تخصیص شده و قابل دسترس جهت راه اندازي پروسه تدارکاتی مصارف پروژه جهت  -3
 پرداخت واجد شرایط تحت این قرارداد را تضمین مینماید. 

 موافقه جوانب قرارداد به شکل ذیل میباشد:

 ناد ذیل شامل قرارداد بوده و ترتیب ارجحیت آنها قرار ذیل میباشد:اس .1

 نامه قبولی آفر  -1

 آفر ارائه کننده خدمات  -2

 شرایط خاص قرارداد  -3

 مشخصات تخنیکی  -4

 جدول فعالیت هاي قیمت دار -5

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

 : تشریح خدمات  )1(ضمیمه 

 : جدول پرداخت  ها) 2(ضمیمه 

 : کارمندان کلیدي و قراردادي هاي فرعی ) 3( ضمیمه

 : تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی ) 4(ضمیمه 

 ) : خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد5(ضمیمه 

 ر قرارداد ذکر میگردد، مخصوصاً:حقوق و مکلفیت هاي متقابل اداره و ارائه کننده خدمات د .2
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 ارائه کننده خدمات، خدمات را در مطابقت به شرایط قرارداد فراهم می نماید؛ و  -1

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

 یمت مجموعی قرارداد جریمه میگردد.فیصد ازق) 0.2خدمات تأخیرنماید در هر روز مبلغ ( هرگاه قراردادي درانجام -3

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

 }نام اداره درج گردد{ از جانب اداره

 }نام نماینده با صالحیت درج گردد{نماینده با صالحیت 

 

 }نام ارائه  کننده خدمات درج گردد{از جانب ارائه کننده خدمات 

 }نام نماینده با صالحیت درج گردد{ماینده با صالحیت ن

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

 }نام شریک درج گرددشریک {

 }نام نماینده با صالحیت درج گرددنماینده با صالحیت{

 }نام شریک درج گرددشریک {

 }نام نماینده با صالحیت درج گرددالحیت{نماینده با ص

 

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

 

 }امضا توسط نماینده با صالحیت اداره{  امضاي اداره:      

 }امضا توسط نماینده با صالحیت قراردادي{ امضاي قراردادي: 
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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 پري می نماید{

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:
 }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
 }درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر{: تاریخ

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

منبعد بنام  که}، درج گردد و آدرس ارائه کننده خدمات نام{حاصل نمودیم که  اطالع }نونی و آدرس بانک درج گرددنام قا{ما 
را که منبعد بنام قرارداد یاد  }درج گردد روز، ماه وسال{مؤرخ } درج گرددقرارداد  هشمار{شماره یاد می شود، قرارداد  "قراردادي"

عقد }خدمات غیر مشورتی درج گردد توضیح مختصرنام قرارداد و { ارائه خدمات غیر مشورتی می شود با اداره محترم شما بمنظور
 نماید. 

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

بمجرد دریافت اولین  را} ه حروف و ارقام درج گرددمبلغ ب{تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  ،به درخواست قراردادي
تقاضاي کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادي ناشی از استفاده پیش پرداخت براي اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته 

  باشد، به شما بپردازیم.

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

 }نام بانک درج گردد{نام بانک : 

 }آدرس بانک درج گردد{آدرس بانک: 

 }ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام{

ک مهر{  }بان
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