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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین ی اوطلباسناد مشابه معیاری د طبق این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی

( میلیون 500کات الی )که قیمت تخمینی تدار ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک المللی ترتیب گردیده و توس

کات از منبع واحد مورد رکات داوطلبی باز، مقید، و تدارتمویل می گردند در روش های تدا 1با استفاده از وجوه عامه افغانی بوده و

 استفاده قرار می گیرد. 

 

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 تدارکات  PPU/C024/1388ک اجناس منضمه متحدالمال شماره شرطنامه معیاری تدارن شرطنامه، با انفاذ ای

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

 

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

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

 

 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

 
.npa.gov.af/wwwwww.ageops.net  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مصارف عامه تصریح گردیده که شامل  هشتم قانون ادارۀ امور مالی وادۀ ارائی های مالی و عایدات اداره است که در معبارت از پول یا سایر د وجوه عامه1 

وی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودج

 می باشد. گذاشته می شود،

 

http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
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 دستورالعمل برای داوطلبان قسمت اول:

 الف. عمومیات

ساحه  -1ماده 

 داوطلبی

مت سق و داوطلبی صفحه معلومات مندرج یامور ساختماناین شرطنامه را به منظور تدارک داره ا 1.1

به این داوطلبی  یر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش هاصاد (شرایط خاص قرارداد ) 5

و   صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  (Lot) بخش شمول نام و نمبر تشخیصیه هر

 . گردددرج می شرایط خاص قرارداد 

شرایط مندرجات و  بیمات داوطلصفحه معلو ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجداوطلب برند 1.2

 تکمیل می نماید.  ص قراردادخا

 : در این شرطنامه 1.3

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

 وسط طرف مقابل می باشد؛تاسناد دریافتی 

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

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

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

که این شرطنامه به منظور امور ساختمانی وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد 

  رد.آن صادر گردیده است به کار می گی

پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ عبارت از  وجوه عامه   2.2

امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل 

در اختیار اداره گذاشته کمک ها و قرضه های که بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول 

 می باشد. می شود،

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اندداوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف  اداره، 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

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

 : افاده می نمایند

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

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

 دهد. 

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

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

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

دن نادرست اعمال سائرین طرح منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردا

 یده باشد.گرد



اداره تدارکات ملی   –یاری تدارکات امور ساختمانی کوچک شرطنامه مع  

  

2 
 

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

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

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

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب،  3.2

ده است را لغو می تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردی

 نماید. 

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

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

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

 ات محروم می نماید. ارکات از اشتراک در مراحل تدارکتد

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

سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم 

 نماید. 

داوطلب  - 4ماده 

 واجد شرایط
 

صفحه ابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج داوطلب و شرکای وی میتوانند ت 4.1

داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و  معلومات داوطلبی

یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب 

 ردد. می گ

 داردجوانب این داوطلبی تضاد منافع با یک یا بیشتر  داوطلبداشته باشد، داوطلب نباید تضاد منافع  4.2

این و سایر اسناد مربوط  صاتطرح، مشخکه  طرفبصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا  اگر 

شده  هادشنپی داوطلبیمنحیث مدیر پروژه تحت این  با شخص که را ترتیب نموده و یا تدارکات

داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود. . شدباشد ارتباط داشته با

نظارت امور ساختمانی شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و 

   می شوند.  در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته و همچنین شرکت های متعلق به آن گردیده

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

 و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.  شده

صفحه معلومات مطابق مندرجات دارک تثبیت اهلیت خویش را داوطلب مکلف است شواهد و م 4.4

 .نماید ارائه داوطلبی 

اهلیت  - 5ماده 

 داوطلب 

و چارت  هانقشه بشمول  یو جدول امور ساختمانکاری پیشنهادی شیوه اولیه بان شرح لتمام داوط 5.1

 نمایند.  می ، ارائه فورمه های داوطلبی 3قسمت  در مورد نیاز را ی ها

قبلی با داوطلبان موفق در ارزیابی ف صرعقد قرارداد انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، در صورت  5.2

در مورد اهلیت  تجدید شدهمعلومات  ارزیابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در اهلیت صورت می گیرد. 

 استمرار یا تآیید تجدید د. نارائه می نمای استمرار اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر خویش و یا

  درج میگردد.  3قسمت اهلیت در 
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بر عالوه  قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل راصورت عدم راه اندازی ارزیابی  رد 5.3

می  3قسمت شامل ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات 2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 

 طور دیگر تذکر رفته باشد: صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در نمایند. 

 فعالیت حل ثبت، آدرس تجارتی و نوعحقوقی، م وضیعتده د که نشان دهننقل اصلی اسنا -1

 داوطلب باشد؛ 

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

 سال گذشته؛ 5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -3

پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا  ت و اندازه مشابه درییتجربه کاری با ماه -4

 . معلومات بیشتر با وی تماس گرفت برای توان کر طرف قرارداد که مید شده با ذقراردا

 اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛ -5

که برای اجرای این قرارداد  پرسونل تخنیکیکارمندان مدیریت ساحه و اهلیت و تجارب  -6

 ؛اختصاص داده می شود

یا اظهار نامه تصفیه مفاد و ضرر یا بیانیه  شیرش تفتب مانند گزامالی داوطل وضعیتگزارش  -7

 ؛سال گذشته( 5در )مالیاتی 

برای اجرای این قرارداد  نزد داوطلب مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی -8

، که بدون شمولیت پیش منابع مالی قابل دسترس( سایرو  اعتبارات )قرضه()دسترسی به 

سایر تعدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها و اجرا تحت این قرارداد بشتر از  پرداخت قابل

 آفر های ارائه شده باشد.

سال اخیر که داوطلب در آن دخیل  پنجدر  اختتام یافتهدعاوی در جریان و یا  در موردمعلومات  -9

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

 عی مات در مورد اعطای قرارداد فرلومع -10

باشد، داوطلب مشترک مکلف به  دو یا بیشتر شرکت( JV) شرکت مشترکدر صورت که داوطلب  5.4 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:  ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در رعایت موارد زیر می باشد

 باشد؛شریک مشترک هر  برایدستور العمل این  5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر -1

 شده باشد؛امضا مهر و تمام شرکا توسط  قانونی آن الزامیتر آفر بمنظو -2

 ؛می باشند آنتطبیق قرارداد مطابق شرایط مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -3

ود مو مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهن معرفی گردیدهشریک اصلی یکی از شرکا منحیث  -4

 ؛کا می باشدها به نمایندگی از سایر شر

 ؛شریک اصلی صورت میگیردبا ل پرداخت بشمواجرای قرارداد  -5

  ک که توسط شرکا امضا گردیده است.مشتر نقل موافقتنامه شرکت -6
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 داراذیل را اهلیت  برای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیار های شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

 ر رفته باشد:گر تذکطور دیصفحه معلومات داوطلبی مگر اینکه در باشد. 

 ؛صفحه معلومات داوطلبی مدت مندرجخالل در سکتور ساختمانی در  معامالت حجم -1

ساختمانی با های تعداد قرارداد حد اقل در  یساختمانامور در منحیث قراردادی اصلی  تجربه -2

بمنظور ) صفحه معلومات داوطلبی مندرج د یعاو پیچیدگی معادل در مماهیت  ،اندازه

باشد(  نمودهتکمیل  راامور ساختمانی  فیصد( 70) داوطلب باید حد اقل راین معیا مطابقت با

( فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند 10قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از )

 منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛

صفحه معلومات  درجتجهیزات مورد نیاز منبه موقع اجاره(  و )مالکیتیک پالن دسترسی  -3

 ؛داوطلبی

بشمول حد  مشابه امور ساختمانی با ماهیتدر سال تجربه کاری  (5)ن یک مدیر قرارداد با داشت -4

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛ (3)اقل 

صفحه معلومات که کمتر از مبلغ تذکر رفته در انواع اعتبارات )قرضه(   یاو  سیالدارایی های  -5

پیش قرارداد ها بدون شمولیت مالی داوطلب برای سایر تعهدات  بیشتر ازنباشد و  داوطلبی

  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

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

 شده می تواند.  نجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبم

این دستورالعمل، ارقام اهلیت  5ماده  5د بن 1درج جز قل معیارات اهلیت منبرای مطابقت با حد ا 5.6 

فیصد معیار 100شرکا اهلیت  مجموع ارقام  ریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد وهر ش

( فیصد 40و شریک اصلی حد اقل )( فیصد 25هر شریک باید حد اقل ) ید.اهلیت را تکمیل نما

د آفر شرکت مشترک می گردد. . عدم تکمیل شرط باال منجر به رمعیار های اهلیت را تکمیل نماید

توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه  قراردادی فرعی در تکمیل معیار هاتجربه و منابع 

 در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد. 

هر   -6ماده 

 داوطلب یک آفر 
هر . نمایدمشترک ارائه یک شرکت رت انفرادی یا منحیث شرمی تواند یک آفر را بصوهر داوطلب  6.1

باشد منجر به رد تمام آفر  ه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریکارائ تر از یک آفرداوطلب بیشگاه 

در های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل 

 ستثنی است. از این امر مصورتیکه مجاز باشد 

مصارف  -7ماده 

 طلبیداو
 آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد. داوطلب بمصرف خود 7.1

بازدید از   -8ماده 

 ساحه 
مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و  ولیت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.1

را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل  امور ساختمانی دفر و عقد قراردازم جهت ترتیب آمعلومات ال

 به عهده داوطلب می باشد. 
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  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

 شرطنامه 
 :می باشددستور العمل این  11 ماده ذیل و ضمایم صادره مطابق قسمت های این شرطنامه شامل  9.1

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

 بی داوطل قسمت دوم: صفحه معلومات  

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   

 2یقسمت هشتم: بل احجام کار  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

 توضیح -10ماده 

 شرطنامه 
ورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس داوطلب می تواند در م 10.1

در ( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

اره مواصلت نموده باشد. اداره قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اد( روز در داوطلبی مقید 4داوطلبی باز و )

توضیح کتبی را به کاری در داوطلبی مقید روز ( 2کاری در داوطلبی باز و )( روز 3رخالل مدت )د

داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر 

 منبع درخواست ارسال میگردد. 

شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد  رامون مندرجاتجواب به سواالت پیبه منظور توضیح و  10.2

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

 دعوت نماید. معلومات داوطلبی،

ی ورت تحریری قبل از تاریخ برگزاراز داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بص 10.3

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

ه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده  و جوابات ارائگزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت  10.4

هر  گردد.( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال می4بعد از جلسه، درمدت حد اکثر )

این  11نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده  گونه تعدیل شرطنامه در

 دستورالعمل صورت می گیرد. 

تعدیل  -11ماده 

 شرطنامه
 اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید. 11.1

طلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده داو سوب گردیده و بصورت کتبی بهضمایم صادره جزء شرطنامه مح 11.2

                                                 
 م کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. احجادر قرارداد های باالمقطع، بل  2
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 نمایند. می تصدیق  را به صورت کتبیضمیمه  دریافتاند ارسال میگردد. داوطلبان 

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه  11.3

 تورالعمل تمدید نماید.این دس 21ماده  2طابقت با  بند میعاد تسلیمی آفر ها را در م

 ج. تهیه آفر ها 

 زبان آفر - 12ماده 
 مشخص گردیده ترتیب میگردد.  صفحه معلومات داوطلبیبه زبان که در مربوط آفر اسناد  تمام  12.1

اسناد  -13ماده 

 شامل آفر
 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  13.1

 ؛لاین دستور العم 17ابقت با ماده تضمین آفر در مط -1

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -3

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -6

  آفر قیم – 14ماده 
ار اس بل احجام کبه اسدستورالعمل این  1ماده  1 مندرج بند یامور ساختمانبرای تمام  قرارداد 14.1

   می باشد.  قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد

احجام کاری را ارائه  مندرج بلداوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی  14.2

احجام کار شامل شده آن در بل  قیمت و نرخارائه نشده باشد، نرخ و قیمت برای آنها نماید. اقالم که 

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که حسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. م

، آفر وی غیر جوابگو ( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید10برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

تصحیح درج تاریخ  امضا و شده، تصحیح شده خط زدهدر صورت تصحیح، اغالط محسوب میگردد. 

  گردد. 

سایر مکلفیت و  (BRT)4بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی  ،مالیات محصوالت قابل پرداخت،تمام  14.3

نرخ  ،در قیمت ها ،روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر 28تحت این قرارداد قابل پرداخت  های مالی

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرها و 

شرایط  47ماده  احکامو  شرایط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیکر در ذت درصورت 14.4

. داوطلب باشندتعدیل میقابل آفر در جریان اجرای قرارداد  ی، نرخ ها و قیمت هاعمومی قراداد

 رائه می نماید. با آفر خویش ا توامرا  خاص قرارداد وشرایط عمومی  47 ماده معلومات الزم مندرج

و  آفر اسعار -15ماده 
را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه  5آفرمندرج های فی واحد و قیمت  نرخ باید داوطلب 15.1

                                                 
 

4 Business Reciept Tax 
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 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر  پرداخت

 می باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر روز مندرج بادله، نرخ فروش د افغانستان بانک تمنبع نرخ  15.2

 د. در آفر ارائه نمایی الزم را جزئیات اسعار خارجمکلف است  طلبداو 15.3

میعاد  -16ماده 

 اعتبار آفرها
این مدت در داوطلبی های  اعتبار داشته باشد. صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   16.1

مدت اعتبار ( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با 90ملی نمی تواند بیشتر از )

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

 روز بوده نمی تواند.  120میعاد اعتبار آفر بیشتر از 

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

در صورت تمدید میعاد ور کتبی صورت میگیرد. اره برای تمدید و جواب داوطلب طنماید. تقاضای اد

اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر 

از این امر مستثنی این دستورالعمل  17ماده تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، حاالت مندرج 

اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می  د میعاددر صورت رد درخواست تمدیاست. 

 گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد. 

تضمین آفر  -17ماده 

و اظهار نامه تضمین 

 آفر 

آفر بدون  نحیث جزء آفر خود تهیه نماید.م رایا اظهار نامه تضمین آفر مکلف است، تضمین آفر  داوطلب 17.1

 تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا  صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  17.2

 د:ارایه گردد. تضمین آفر می توان صفحه معلومات داوطلبیسایر اسعار قابل تبدیل مطابق 

 ارایه گردد.  دپول نق به شکل ضمانت بانکی و -1

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

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

 انت نماید.  غانستان اجرای تضمین آفر را  ضممشابه در داخل جمهوری اسالمی اف

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

و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد،  قرارداد و تضمینات(

 ترتیب گردد. 

درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  ،  با این دستورالعمل  17 ماده 5بند در صورت تطبیق هدایت  -4

 قابل پرداخت باشد. 

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

این دستورالعمل، حد  16ماده  2مطابقت با بند  دریا اظهار نامه تضمین آفر میعاد اعتبار تضمین آفر  -6

 دید شده آن باشد.میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تم( روز بیشتر از 28اقل )

                                                                                                                                                                  
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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این دستورالعمل مطالبه  17ماده  1در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  17.3

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

 شته شده رد می گردند. غیر جوابگو پندا

 داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد.با  از عقد قرارداد آفر داوطلبان غیر موفق  بعدتضمین  17.4

 و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق در 17.5

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

 ستور العمل؛این د 16

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

این  28ماده  2آفر در مطابقت با بند  اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -3

 دستور العمل؛

 ؛در خالل مدت معینهارداد اجتناب داوطلب برنده از عقد قر -4

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ رائهعدم ا -5

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

، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6

 باشد.  (JV) داوطلب مشترک

 های آفر –18ماده 

 بدیل
از قبولی آن  صفحه معلومات داوطلبیقابل قبول خواهد بود که در آفرهای بدیل صرف در صورتی  18.1

اجراآت  این دستور العمل 18ماده  2و  1احکام بند  بدیل طبق تذکر رفته باشد. در صورت قبولی آفر

 :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد یکی از گزینه های ذیل صورت میگیرد و پذیرش

 صرف در صورت که آفر اصلی تسلیم نموده و اداره  اصلیرا با آفر آفر های بدیل  می تواند داوطلب -1

 ، آفر بدیل را مالحظه می نماید.قیمت باشدنازلترین دارائی ارائه شده 

 یا 

نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های تسلیم داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی  -2

 ی گردند. هر کدام به نوبه خود ارزیابی م بدیل

آفر های بدیل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تخنیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه  18.2

پیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر جزئیات مربوط جهت 

 د.    نیارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نما

شکل و  -19ماده 

 آفر  امضاء
این دستورالعمل ترتیب و با  13داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  19.1

عالمه گذاری شده و به  "کاپی"عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه  "اصل"عالمه کلمه 

ت میان اصل و کاپی، یم گردد. درصورت موجودیت تفاوسلت صفحه معلومات داوطلبیتعداد مندرج 

 اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. 
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اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی  19.2

عمل امضا این دستورال 5ماده  3ند ب 1در مطابقت با جزء  )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( داوطلب

ت آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا تمام صفحاگردد.  و مهر

 گردد.     

 هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه   19.3

 ده باشد. نماینده با صالحیت داوطلب امضا ش یاآفر را امضا نموده 

زود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح هرگونه تغییر یا اف 19.4

که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا  اشتباهات داوطلب باشد.

  می گردد. 

 

 تسلیمی  آفرها  د.

تسلیمی،  -20ماده 

گذاری مهر و عالمت 

 آفر 

خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت  داوطلب می تواند آفر 20.1

، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر صفحه معلومات داوطلبیآن در  تذکر

طلب آفر را در پیروی می نماید. داو صفحه معلومات داوطلبیالکترونیکی، داوطلب از روش متذکره 

  بنویسد. "کاپی"و  "اصل"سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه  ای جداگانهپاکت ه

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 20.2

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

د شرایط خاص قرارداو  بیمات داوطلصفحه معلومتذکره  داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2
 باشد.  

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور  -3

 العمل.  

دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب  20ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  20.3

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

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب  20.4

 العجل را ندارد.

  میعاد –21ماده 

 آفرها تسلیمی
 حهصفبه آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیآفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج  21.1

 . تسلیم گردندمعلومات داوطلبی 

، میعاد اندستور العمل برای داوطلب 11اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده  21.2

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

 آفر –22ماده 

 وقت نا های

 رسیده

 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند.  22.1

 -23ماده 

انصراف، تعویض 

 و تعدیل آفرها 

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با  23.1

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

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

 این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با  20و  19در مطابقت با مواد  -1

 نی شده باشد. نشا "تعدیل"یا  "تعویض"، "نصرافا"کلمات 

 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 23.2

 

ی آفر ها و ختم میعاد در فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیم هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 23.3

ر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته اعتبار آف

نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین 

 میگردد. دستور العمل برای داوطلبی  17آفر مطابق ماده 

این ماده دستور العمل پیشنهاد می  با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتا داوطلب تخفیف را تنها در آفر 23.4 

 نماید. 

 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

 گشایی آفر –24ماده 

  ارزیابی و
این دستور العمل در محضر عام در محل،  23اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  24.1

تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت  ت داوطلبیصفحه معلوما تاریخ و زمان که در

 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  24.2

طالعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را اعالم و بدون باز ل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اقب

  شدن مسترد می نماید.

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل )در  24.3

موجودیت یا عدم  ه تخفیف، انصراف، تعویض، تعدیل،صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گون

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

این دستور  22ماده  1قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

این دستور العمل برای  23شده مظابق ماده . آفر های تعویض و تعدیل تسلیم العمل نا وقت رسیده باشد

 ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.  
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این دستور  24ماده  3جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  رویداداداره  24.4

 العمل تهیه می نماید. 

گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، یی، فورم های معیاری آفر فر گشاهیئت آ 24.5

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

چسپ  در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خویش را  24.6

ند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را نیز چسپ شفاف )شکاستیپ( شفاف )شکاستیپ( ننموده باش

 نماید. 

 محرمیت -25ماده 
معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهلیت داوطلبان و  25.1

این دستور  34ماده  4یم اعطاء قرار داد مطابق بند پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصم

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

علی  ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد.

اد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر د قراردز زمان آفر گشایی الی عقالرغم موارد فوق، ا

 مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.

 آفر توضیح –26ماده 

 ها

لب نیز بشکل اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوط 26.1

ر خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد کتبی مطابق مندرج د

ه شده بدون هر نوع توضیح ارائنماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. رد

ارزیابی و   -27ماده 

تشخیص جوابگویی 

 فر ها آ

 صل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید:اداره قبل از ارزیابی مف 27.1

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 4معیارات واجد شرایط مطابق ماده  -1

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمین آفر می باشد؛ و دارای -3

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرایط -4

ز قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و اف، استثناء و است که بدون انحرآفر جوابگو آفری 27.2

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

 باالی حدود، کیفیت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ هتاثیر قابل مالحظ -1

ت های داو طلب تحت این قرار داد را کلفیی داشته که حقوق اداره یا مناسازگاری با اسناد داو طلب -2

 بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

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

یا  بعداً با اصالح انحرافات، استثنأت آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و  27.3

 گی جوابگو نمیگردد. م افتاقل
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 صورت گرفته نمی تواند.  ان داوطلببا سایر چ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا هی 27.4

داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر  27.5 

 قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد. 

 تصحیح – 28ماده 

 اشتباهات
را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش ی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند اداره آفر های را که در ارزیاب 28.1

اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل  جهت تصحیحاز ارزیابی مالی 

 ذیل صورت میگیرد: 

خواهد  باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبارهرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته  -1

 بود.

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

ح کدام عالمه اعشاری گراینکه ازنظر اداره به صورت واضم شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

ه رت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شددر قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصو

 و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

و تضمین آفر وی غیر هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی رد  28.2

این دستور العمل اجرا  17ماده  5بند  2قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 

 می گردد. 

 در اسعار –29ماده 

 رآف ارزیابی
، در صورتیکه این دستور العمل ارزیابی میگردد، 15ماده  1مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  29.1

با استفاده از  واحد پولی افغانی آفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد را داوطلب نرخ مبادله دیگری 

صفحه گر اینکه در ممیگردد.  ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و مندرج ادله مشخص شده نرخ مب

 طور دیگر ذکر گردیده باشد.  معلومات داوطلبی

 -30ماده 

ارزیابی و 

 مقایسه آفر ها 
 

آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی اداره  30.1

یکه آفر دارای نازلترین آن ارزیابی می نماید.  در صورت مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن

قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت 

ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای 

ردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی ت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگنازلترین قیم

 شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.

 :را طور ذیل تعیین می نمایداداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر  30.1

 این دستور العمل؛ 28اده بق ممطا محاسبوی تصحیح اشتباهات -1

بصورت رقابتی قیمت گذاری شده ه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که های هر گونه وجمن -2

 اند؛

میل بدیل در تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تک -3

 لعمل؛ر ااین دستو 18مطابقت به ماده  شده یا پیشنهاد های بدیل در حدود معقول قبالً تعیین

 5تطبیق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند  -4
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 این دستور العمل؛ 23ماده 

حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات  30.2

نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره ات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از و پیشنهاد

 گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

شرایط   47در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده  30.3 

 مد نظر گرفته نمی شود. عمومی قرارداد، 

ده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت در صورت که شرطنامه دربرگیرن 30.4 

 کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

ترجیح  -31ماده 

 داخلی
 داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. تدارکات از منابع ترجیح  31.1

 دو.اعطاء قراردا

 معیارات – 32ماده 

 ردادقرا اعطاء

مت ارزیابی شده را ارایه نموده، اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قی 32.1

 اعطاء می نماید.   

 حق –33ماده 

 رد و آفر هر قبول

 آفر تمام یا یک

   ها

تمام آفر ها  هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رداین دستور العمل، اداره حق قبول یا رد  32ماده  علی الرغم 33.1

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

رسمی به اطالع  مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور باشد مشروط بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ

 داوطلبان رسانیده شود. 

 – 34ماده 

 و اعطاء اطالعیه

 امضای

 نامهموافقت

  قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  34.1

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

لی باشد، بعد از حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات م ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در

اداره نامه قبولی را بعد از کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  آنمنظوری 

قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده 

 به قراردادی پرداخت میگردد. یمانساخت امورجرا، تکمیل، و مراقبت قیمت قرارداد بوده که بعد از ا

 

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء  34.2 

در طی  میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در 

 ده و به اداره تسلیم نماید( روز بعد از دریافت امضا نمو10مدت )
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ویب سایت اداره  اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، 34.3 

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

 تسلیم نموده اند؛ نام داوطلبانیکه آفر -1

 در آفر گشایی؛ نده شدهقیمت های خوا -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -3

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

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

را آفر خویش یر موفق دالیل عدم موفقیت بان غداوطلدر صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 34.4 

دالیل نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر بصورت کتبی از اداره مطالبه 

 ائه می نماید. رعدم انتخاب آفر ا

تضمین  -35ماده 

 اجراء

، تضمین اجرای ( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 35.1

)فورمه  8قسمت ابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل قرارداد را در مط

به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده  باشدیا سایر اشکال قابل قبول به اداره  های قرارداد(

 ، ارایه نماید.شده است 

جرا را از یک بانک بانکی، داوطلب می تواند تضمین ادر صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین  35.2

بمنظور اجرای  خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیمقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک 

 این تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. 

 آورده مل را براین دستور الع 34ماده  3و بند  35ماده  1بند  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند   35.3 

 میگردد. نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 

اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با   35.4

 آنان را مسترد می نماید.داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر 

پیش  -36ماده 

پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

از آن تذکر  شرایط عمومی قرارداداداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در  36.1

باشد.  صفحه معلومات داوطلبی. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج می پردازدرفته، 

این شرطنامه  9قسمت  تضمینو  فورمه های قرارداداخت شامل در فورم تضمین بانکی پیش پرد

 می باشد. 

مرجع  -37ماده 

حل و فصل 

 منازعات

    مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد.  37.1

حق  -38ماده 

 شکایت داوطلبان
خساره مند گردیده یا هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا  38.1

کمیته واند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به گردد، می ت

 مشخص گردیده، ارسال نماید.صفحه معلومات داوطلبی که محل و آدرس آن در   بررسی اداری
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 معلومات داوطلبی حهقسمت دوم:  صف

 عمومیات الف.  

عمل دستورال 1ماده 

 بانبرای داوطل

 می باشد.  ملی تنظیم امور آباداره اداره 

 :می باشد طور ذیل داوطلبی:نام 

 تحکیم سواحل  راست و چپ دریایی  متون قریه کوندی مرکز والیت خوست  پروژه دیوار استنادی 

 .باشد می

  :طور ذیلبخش های شامل این داوطلبی 

 . تون قریه کوندی مرکز والیت خوست و چپ دریایی  م تتحکیم سواحل  راسپروژه دیوار استنادی 

 .می باشد  NWARA/PD/W069-1400/NCBشماره داوطلبی: 

تحکیم سواحل  راست و چپ دریایی  متون قریه کوندی مرکز  پروژه دیوار استنادی امور ساختمانی 

 می باشد.  والیت خوست 

 میباشد.  بالمقطع نوع قرارداد

عمل لادستور  1.2ماده 

 لبان برای داوط
 طور ذیل:تاریخ تکمیلی امور ساختمان 

  می باشد. ( ماه تقویمی  6)  شش-１

دستورالعمل  1.1ماده 

 رای داوطلبانب
 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردیده است.  1ماده  1نام اداره تدارکاتی در بند 

 طور ذیل: پروژه

 یه کوندی مرکز والیت خوست چپ دریایی  متون قر تحکیم سواحل  راست و پروژه دیوار استنادی 

 می باشد. 

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:
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 "ستین قیقابل تطب"

دستورالعمل  4.3ماده 

 برای داوطلبان

ز آدرس ذیل قابل دریافت الست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه 

 می باشد:

www.npa.gov.af / netwww.ageops.      

دستورالعمل  5.3ماده 

 برای داوطلبان

 :دستور العمل برای داوطلبان 5ماده  3در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 

 ستین لیدقابل تع

 6جز  5.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 :باشد قرار ذیل میگردد  تهیه میطور جداگانه  توسط داوطلب کارمندان کلیدی :کارمندان کلیدی

 

تجارب 

 عمومی 

تجربه 

 کاری

رشته تحصیلی ودرجه 

 تحصیلی
 موقف تعداد

5 3 
هایدرو تخنیک به سویه 

 لیسانس
 مدیر پروژه 1

 انجنیر سروی 2 یه لیسانسجیودیزی سو 3 5

5 3 
ساختمانی وابیاری سویه 

 لیسانس
 انجنیر ساحه 2

 فورمین 2 ساحتمانیپاس 14 3 5

 انجنیر کنترول وکیفیت 1 مواد ساختمانی سویه لیسانس 4 4

 

 ضم گردد. یدیکارمندان کل یها پلومیاسناد خلص سوانح و د نوت:

 10جزء  5.3 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد.  قابل تطبیق نیست()به قراردادی فرعی فیصدی مجاز واگذاری 

( 20) قراردادی اصلی میتواند با رعایت شروط ماده سی و ششم قانون و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات

 فیصد از مجموع قیمت قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نماید. 

 ارداد فرعی قابل واگذاری میباشد:د با شرایط ذیل به قربیست فیصد قیمت مجموعی قراردا (20)

 ؛در قرارداد متأثر نگردد یاصل یقرارداد یها تیسئولم 

  واگذار شده دارا باشد یرارداد فرعق الزم را در انجام یکار تیو کفا تیاهل ،یفرع یقرارداد 

 باشدمتعهد ی، اصل یقرارداد یها تیمکلف یفایاقراردادی فرعی در   

ستورالعمل د 5.4ماده 

 داوطلبانبرای 

بدرای  دستور العمـل 5ماده  4بند منددرج که داوطلبان مطالبه شده از الزم در اهلیت  ورود تعدیلدر صورت 

 میباشد: داوطلبان

 مشترک باشد؛ کیهر شر یدستور العمل برا نیا 5ماده  3ومات مندرج بند آفر شامل معل-1

 شده باشد؛ مهر و امضا تمام شرکاآن توسط  یقانون تیآفر بمنظور الزام-2

 باشند؛ یآن م طیقرارداد مطابق شرا قیشرکا بصورت مشترک مسؤل تطب یتمام-3

http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
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رهنمدود هدا بده  رشیهدا و پدذ تیمسدؤل و مسدؤل قبدول دهیگرد یمعرف یاصل کیشر ثیاز شرکا منح یکی-4

 باشد؛ یشرکا م ریاز سا یندگینما

 ردیگیصورت م یصلا کیقرارداد بشمول پرداخت با شر یاجرا-5

 است دهیموافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردل نق-6

ت داوطلبدان را ، صدفحه معلومدا5و  2، 1 جزء 5.5ماده  تیاهل اریمع صدیف100شرکا   تیمجموع ارقام  اهل.7

را  تیداهل یهدا اریدمع صددی( ف40حد اقدل ) یاصل کیو شر صدی( ف25حد اقل ) دیبا کی. هر شردینما لیتکم

 گردد. یشرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک م لیتکم . عدمدینما لیتکم

دستورالعمل  5.5ماده 

 برای داوطلبان

 :تور العمل برای داوطلباندس 5ماده  5صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند در 

 .باشد نمی لیقابل تعد

 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

  داوطلبان

اجرا شده توسط  یامور ساختمان ریسال اخپنج ( 5طلب در خالل )دوسال داوجم معامالت اقل الزم ح حد

 می باشد. هشت میلیون و نوصد هزار  افغانی میباشد ( بیست و  28,900,000)  مبلغداوطلب 

 .اسناد معتبر ضم گردد ریسا ایو  ، صورت حسابشیراپور تفت

  

 2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

  داوطلبان

 پنجاه هزارون هشتصدو شانزده میلی ( 16,850,000ل مبلغ ) حد اقمشابه که قیمت آن تطبیق یک قرارداد 

مبلغ )  آن  حد اقل  متیکه  مجموع  ق قرارداد مشابه را دو ایوکرده باشد  و تطبیق  لیتکم انی افغ

 هینموده باشد ارا لیتکم ریاخ سال 10درخالل ، انی (  بیست و چهار میلیون و هفتاد هزار  افغ 24,070,000

 .دینما

 یکیو مشخصات تخن یدگیچیپ ت،یارائه شده داوطلب را به اساس ماه مشابهت قرارداد ،یابیارز ئتیه ت:نو

  .دینما یم صیتشخ

 3جزء  5.5ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 :باشد قرار ذیل میگردد  تهیه میطور جداگانه  تجهیزات ضروری توسط داوطلب

 ظرفیت   تعداد
 

  نوع وسیله
 شماره

1 1 M³ 1 اکسکواتور 

2 1 ton 
اکسکواتور با چکش 

 هایدرولییک
2 

2 2.5 ton   اتورجوره ائ  3 رولرباویبر

1 15.000 Litters 4 تانکر اب 

1 100 HP  5 تراکتور مع زنبر 

4 10 M³ ک  6 دمپبر

3 200 Kg  7 تپک کننده دستر 
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2 1HK اتور  8 ویبر

3 1M³ 9 کرس کانکریتیم 

1 10 Kw اتور  10 جبر

5 6"4" 
 500mواتر پمپ مع پایب 

 Hp20وظرفیت 
11 

1 SOKIA 12 توتل ستشن 

2 SOKIA  ر  13 لیول ماشی 

5 50m ی  14 فته اندازه ګب 

 

 ایمهشود  یپنداشته م یضرور یامور ساختمان شبردیپ یرا که برا زاتیوتجه لیتمام وسا دیبا یهمچنان کمپن :وتن

 .خویش ارایه نماید ( ضم آفردیآن را نشان بدهد )اسناد خر تیکاجاره و اسناد که مال ،یریگ هیسند کرا ی. کاپدیانم

 5جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ییتعهدات داوطلب حد اقل توانا ریانواع اعتبارات )قرضه(، خالص سا ای (ی)نقد الیس یها یقل دارائمبلغ حد ا

 یم  فغانین شش میلیو (6,000,000)مبلغ تعهدات داوطلب  ریخالص وسا عتبارات )قرضه (اع اانو ای یمال

 .باشد

 یسیپال استیشده ر بی( مطابق فارمت ترتدتیآف کر نیال) یخط اعتبار ایو  یبانک تمنتیاست  ینقد ییدارا

به تمام  ان بانکستانمحترم دافغ استیر 28/07/1395 مؤرخ 4249 مکتوب  عهیکه ذر یاداره تدارکات مل

 .است عتبارفاقد ا یاشکال خطوط اعتبار ری. ساندیاست، ارائه نما دهیبانک ها اخبار گرد

آفر باشد.  یمیضرب االجل تسل یاز زمان اعالن ال  یخط اعتبار ایو  یکبان تمنتیاست ینقد یدارا خی: تارنوت

 تحت نام شرکت باشد. دیقابل ذکر است که اسناد ذکر شده با

ها و شرکت  یتصد ،یتدارکات یدر پروسه ها NPA/PPD/No.22/1397طبق متحد المال  شماره  ت:نو

 باشد. یمعاف م و حجم معامالت  یمال یاسناد توانمند هیاز ارا یدولت یها

 مندرجات شرطنامهب.  

 10.1مادۀ  

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 :دمات ارتباطی ذیل مراجعه گردلومعجهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و 

   ریاست تدارکات، ملی تنظیم امور آب اداره

   آدرس:    لیمیا

  :کاپی

 شماره تیلفون: 

آفرها،  یمیقبل از تسل یمیروز تقو 10 یتوانند ط یمل تدارکات،داوطلبان مطرزالع 30طبق حکم  نوت:

 .ندیتقاضا نما یرا طورکتب شیخو حاتیتوض
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 10.2مادۀ  

عمل برای الوردست

 داوطلبان

 جلسه قبل از داوطلبی: 

  محل برگزاری جلسه:

 قابل تطبیق نیست                                 شماره:

 تاریخ جلسه:

 و کاپی به: ایمیل

 تهیه آفرهاج.  

 12.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 گردد.  ارائه مییا پشتو  دری آفر به زبان

 

 6جزء  13ماده 

العمل برای ورستد

 داوطلبان

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

، فورم تسلیمی آفر و فورم معلومات مشابه یپروژه ها ،یاحجام کار ،یمال ییجواز با اعتبار شرکت، توانا( 1)

 ،یخانه پر قیبطور دق ل،یمکه الزم است توسط داوطلبان تک یگرینوع معلومات و مواد د وهر اهلیت داوطلبان

و نیز بل احجام کاری، فورم تسلیمی آفر و فورم معلومات اهلیت  مضاء در اوراق متذکره ارائه گرددبعد از مهر وا

 ن را چسپ شفاف )اسکاشتیب( نماید.داوطلبا

نحالل ا و یعاجز نبوده و در حالت ورشکستگ ونیداوطلب از پرداخت د نکهیبر ا ی( تعهد نامه امضاء شده مبن2)

 قرار نداشته .

 بر نداشتن تضاد منافع ی( تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبن3)

از باالثر تخلف در تجارت در خالل دو سال قبل  تیمعدم محکو ی( تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبن4)

 .یاشتراک داوطلب

 یمربوط و رانیاز کارمندان و مد یکیو ایموصوف و  نکهیبر ا ی( تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبن5)

 است. دهیمحروم نگرد یقانون تدارکات از داوطلب 49مطابق  ماده 

 باشد بعد از خانه پری مهر، که ضم شرطنامه میالکیت ذینفع شرکت مکلف است فورم اظهار معلومات م (6)

 ضم آفر خویش ارایه بدارد.و اسکاشتیب شفاف امضا 

 14.4ماده 

ای برل دستورالعم

 داوطلبان

 .ستین لیقابل تعد  :قرارداد مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات میق

دستورالعمل 15.1ماده 

 برای داوطلبان

  می باشد. افغانی پول اسعار واحد

 .نرخ داده شود یواحد به افغان یف متیق بهآفر  متیق

 د تبادلهی، به اساس افغان یبه واحد پول لرداه شده ب هیارا یآفرها ،گردد هیارا یافغان واحد به دینرخ ها با :نوت

به قرارداد  یصورت خواهد گرفت. وهمچنان پرداخت ها به اساس نرخ فروش ییروز آفرگشا، افغانستان بانک

 .شود یم هیتاد یپول افغان

 می باشد.  منبع نرخ تبادله اسعار د افغانستان بانکدستورالعمل 15.2ماده 
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 برای داوطلبان

لعمل دستورا 16.1ماده 

 برای داوطلبان

  می باشد. یمینود روز تقو 90  میعاد اعتبار آفر

 17.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

آفر  نیتضم. مبلغ  "صادر شده باشد ناتیو تضم قرارداد یفورمه ها 5قسمت مل شا یبا استفاده از فورمه ها

 می باشد. افغانی ک میلیون ی( 1,000,000) مبلغ

ضرب اال  خیروز بعد از تار 118مدت  یعنیاز مدت اعتبار افر باشد,  شتریروز ب 28مدت  دیآفر با نیتضم مدت

 باشد. یاجل آفرها قابل اعتبار م

 باشد. JVبنام داوطلب مشترک   دیآفر با نیباشد، تضم JVلب شرکت مشترک  صورت که داوط در

 .ستیابل قبول نآن ق وسکن یداده شود، کاپ میتسل یآفر در نسخه اصل نی: تضم نوت

 18.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .  ستین قابل قبول لیبد یآفر ها

 19.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 :ای آفر که تسلیم میگردندتعداد کاپی ه

که را آفر  یجلد کاپ کیجلد اصل و  کینموده  ینشان یو کاپ یرا با ذکر کلمه اصل شیخو یداوطلبان آفر ها

 سی دی ایو  فلش کیآفر در  ی. اسکن کاپندیبه طور سر بسته همراه با مهر و امضاء ارائه نما بق اصل باشد،مطا

CD اصل آن قابل اعتبار است. ،یاصل و کاپ انیند، درصورت تفاوت مینما هیارا 

 در صورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. نوت:

 آفر ها  ج. تسلیمی

  20.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .ستین قیقابل تطب: یکیارائه آفر ها بصورت الکترون

 1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

  ساختمانیتدارکات مدیریت عمومی  توجه: قابل

ک داراالمان، مقابل سناتوریم کابل ی تنظیم امور آب واقع سرریاست تدارکات، اداره مل آدرس:

 افغانستان

کنفرانس , منزل چهارم، اتاقوس بند شاه و عر ریاست تدارکات، تعمیر منزل و شماره اطاق:   

 :درسآ لیمیا
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 .باشدیم  29/03/1400مورخ از ظهر  قبل 10:00 ساعتآفرها:  یمیتسل یضرب االجل برا

 2جزء  20.2ماده 

تورالعمل برای دس

 اوطلباند

تون قریه کوندی مرکز ت و چپ دریایی  متحکیم سواحل  راسپروژه دیوار استنادی  داوطلبی:نام 

 . والیت خوست 

 .می باشد  NWARA/PD/W069-1400/NCBشماره داوطلبی: 

 .باشد میطور ذیل  شماره داوطلبی: 

 3جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 اوطلباند

 .بازنشود قبل از ظهر 10:00ساعت  14/40/1400 وی هشدار اینکه قبل ازمه حاشرطناپاکت  

 21.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .شدمی با قبل از ظهر 10:00ساعت  14/40/1400 :رای تسلیمی آفرهاجل بضرب اال

بعدی کاری درهمان نماید افرها در روز درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی تصادف

 .وبازگشایی خواهد شدعت قبلی تعین شده تسلیم سا

  23.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

) اسناد  یاز آفرها یکتب هیاطالع کیآفرها با دادن  یمیتسل ید قبل از ختم ضرب االجل براتوانن یداوطلبان م

 .ندینما لیتعد ایو  ضیآنرا تعو ای( خود انصراف و یداوطلب

 آفر گشایی و ارزیابی   .د

  24.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

 منزل چهارم – بند شاه و عروس تعمیر  و اطاق آفرگشایی تاالر کنفرانس 

 مدیریت ساختمانشخص ارتباطی:  

  شماره تماس:

  آدرس الکترونیکی:

 باشد.یمقبل از ظهر  10:00ساعت  14/04/1400 تاریخ

 و یا کدام حادثۀ از قبل پیش بینی نشده فرها به روز رخصتیآدرصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی 

 .بازگشایی خواهد شد همان ساعت تعین شده تسلیم و بعدی کاری در فرها در روزآتصادف نماید 

 31.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

متحددد المددال شددماره   مطددابق حکددم چهددارم طرزالعمددل تدددارکات و یاخلددتدددارکات از منددابع د حیجرتدد

NPA/PPD/C20/196 گردد. یم قیتطب 

 هیاز سددرما تیددو حما قیمکلددف انددد، جهددت تشددو ینون تدددارکات، ادارات تددارکاتاز مدداده هفددتم قددا یتأسدد بده

 یوسده هداپر در لیدرا طدور ذ یداخلد داتیدتول حیمقددار تدرج یمدوارد حدد اعظمد ،یداخل داتیو تول یگذار

 :ندینما یعمل ش،یخو یتدارکات

 صد؛ی( ف25)؛یخارج داتیتول ۀسیدر مقا یداخل داتی. تول1

 ریددغ یخددارج یشددرکت هددا  سددهیافغانسددتان در مقا میمقدد یخددارج یرکت هدداشدد و یداخلدد یشددرکت هددا .2
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 صد؛ی( ف10) میمق

 یدادداشدتن قدرارمتعهدد بده  ایددارندد و (  Joint Venture)یداخلد یکده شدرکا یخدارج یشدرکت هدا .3

 صدی( ف5)یخارج یشرکت ها ریسا ۀسیباشند، در مقا یم یداخل یفرع

 .صدیف (5افغانستان ) میمق یداو طلب خارج و یب داخلبا داوطل اسهیزن در مق یداو طلب داخل .4

 اده سدوم قدانونمد 3منددرج جدز  یحکدم، اشدخاص حکمد نیدا (1فقدره ) یدر اجدرا"داو طلب "منظور از  .5

اسدت  یحکمد یعبدارت از شخصد ،حکدم نیدا (1فقدره ) 3زن منددرج جدز  یداو طلدب داخلد ست ورکات ااتد

 .دکارکنان آن متشکل از زنان باش صدی( ف50ه و حد اقل )و اسهام آن متعلق به زنان بود تیکه مالک

 ((دیگرد لیتعد (7) و (3) به بیآن به ترت بعد از و (2)یفقره ها شماره

 هیسددرما اشددتغال و زانیددم شی، افددزایجهددت رشددد اقتصدداد یداخلدد داتیددتول از تیددبدده منظددور حما تدداًوعال

 :داردیم هیارا یآت فیتعر یداخل داتیتول از حسب ضرورت، یتدارکات مل اداره ،یگذار

اطددالق  )جنس/محصددول(یبدده آن دسددته مددواد قابددل مصددرف نها یدر پروسدده تدددارکات :یداخلدد داتیددتول

 در داخل کشور انجام شده باشد. س انپروس و یطراح صدیف (50ل)که حد اق گرددیم

 :شندبایم یتدارکات یدر پروسه ها یمراتب آت تیت مکلف به رعااتوجه به موارد فوق ادار با

 مراحددل تدددار کددات، در یکننددده کددان داخلدد دیدداشددتراک تول زانیددم شیافددزا قیاداره جهددت تشددو .1

 ئیتواندا زانیدتده، بلکده منظدر نگرفآندان در یراسداالنه را بد حجدم معدامالت اریدمع شیخدو یدرشرطنامه هدا

 سدداالنه ایددعوار ماهاندده/رب یازمندددین زانیددتوجدده بدده م کننددده را بددا دیددسدداالنه تول ایددماهاندده/ربعوار/  دیددتول

 مد نظر قراردهند. یتجربه مشابه و اریمع ثیمنح شیخو

 جنداس وه اعرضد و دیدتول تیدبدر ظرف یندمددارک مب اسدناد و هیدکنندده( مکلدف بده ارا دیداوطلب )تول البته

 عددادیم یطدد دیددپروسددس و تول تیددفیک و یازمندددین زانیدددر مطابقددت بدده م اداره ازیددمحصددوالت مددورد ن

 هداد قددرار یابیددمدددارک فددوق را مددورد ارز اسددناد و یابیددارز تیدده .باشدددیاداره م مشددخص شددده در شددرطنامه

 مطالبدده و نددهیزم اسددناد الزم را در ت وومددامعل درصددورت لددزوم وفددق حکددم پنجدداهم طرزالعمددل تدددارکات، و

 قراردهد. یبررس تحت غور و

اجنداس  دیدمرجدع تول ندام و شیآفرخدو در ،یداخلد حیتدرج ازیداز امت دیداوطلبان مکلف اندد جهدت مسدتف .2

محصددوالت مددورد  اجندداس و دیددنددام مرجددع تول از شیداوطلددب در افددر خددو کهیدرصددورت را مشددخص سددازند،

 .باشدینم یعمل یآفر و یباال یداخل حیترج قیتطب دهیتذکر نگردمندرج شرطنامه م ازین

قددانون  ( مدداده چهددل هشددتم 1فقددره) 1جددز  تیددرعا حکددم چهددارم طرزالعمددل تدددارکات و (7طبددق فقددره) .3

 قیتصدد مکلدف اسدناد مددارک و یتددارکات از مندابع داخلد حیاز تدرج یداوطلدب جهدت برخدوردار تدارکات،

حاصددل  نددانیاطم ربطیددمراجددع ذ قیددطر زآن اسددقم  از صددحت و یابیددارز تیدده و هیددارا الزم را ینامدده هددا

ب  ندده تنهددا از داوطلددی، واقعدد ریددمدددارک مطالبدده شددده بددا معلومددات غ و اسددناد هیددعدددم ارا صددورتدر .دیددنما

 تیددوفددق مدداده چهددل و نهددم قددانون بدده پروسدده محروم بلکدده ده،یددنگرد دیمسددتف یداخلدد حیتددرج ازاتیددامت

 .گرددیم یمعرف

مکلددف اسددت  ،دهیددعقدگرد یو بددا طبقدداً قددرارداد و دیمسددتف یداخلدد حیتددرج ازیددتاز ام داوطلددب .4 (1)

 در د،یدداکمددال نما و هیددهمندددرجات قددرارداد ت طبددق مشخصددات و یازمنددابع داخلدد را ازیدداجندداس مددورد ن
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جبدران  ، ریتداخ مدهیطرزالعمدل قدرارداد در حصده وضدع جر اداره طبدق احکدام قدانون و صورت، نیا ریغ

اجدراات بده موقدع  تیدبده پروسده محروم یمعرفد ره ون خسداجبدرا قیدتطب فسدخ قدرارداد، نقض قرارداد،

 دارد.

 هـ.  اعطا عقد قرارداد

 35.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 فورمه های قرارداد 9ی باشد. تضمین بانکی مطابق قسمت ددول اداره، تضمین بانکی مبدددتضمین اجرای قابل ق

   .و غیر مشروط می باشد فیصد قیمت قرارداد( 5 )

 کاپی و اسکن آن قابل قبول نیست.

 36.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

پرداخت که  شیمعتبر پ نیدر بدل ارائه تضمو  اشدقرارداد می ب قیمت قابل تطبیق نیستپیش پرداخت 

 .گرددیم هیپرداخت باشد تاد شیمعادل مبلغ پ

 38.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ارسال شده می تواند: اعتراضات  به آدرس ذیل 

 ریاست تدارکات 

 ه هفتم سرک داراالمان سناتوریم کابل افغانستانناحی 

  :ایمیل آدرس

      :کاپی به

   تلیفون:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
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 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

  فر فورمه تسلیمی آ  01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02ه امور ساختمانی کوچک /رمفو

 فورمه نامه قبولی آفر    03/ امور ساختمانی کوچک فورمه

 فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع  04کوچک / فورمه امور ساختمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 تسلیمی آفر فورمه 

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/

 تسلیم می نماید. خویش خانه پری و همراه با آفر رمه را این فو طلبداو

  {نام اداره درج گردد: }اداره
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 {شماره داوطلبی درج گرددشماره داوطلبی: }

 {درج گردد عنوان تدارکات )پروژه(} :تدارکاتوان عن

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

شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت } و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: کردیم لعهمطاا دقیق ما شرطنامه ر

 به  شرایط عمومی قرارداددر مطابقت به {عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}ی نداشته و پیشنهاد اجرا {لزوم درج گردد

قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر }عبارت است از: شده در ذیلت پیشنهاد قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفا
 می باشد.{مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد

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

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

را که  بل احجام کارهر تخفیف پیشنهاد شده و  اقالم مشخص شده }فات به ارقام:.....................وعی تخفیقیمت مجم (2)
 ؛{ت آن مشخص کنیدقابل اجرا  است، با جزئیا

 م. ائینحیث پیش پرداخت درخواست می نمرا م {مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد}ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 

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

 ن آفر مندرجتضمی یا اظهار نامه در صورت لزوم تضمین آفرو میعاد اعتبار در مطابقت با م که این آفر ما بدینوسیله تصدیق می داری

د.می باش یبصفحه معلومات داوطل  

، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان  16ماده  1یعاد مشخص در بند برای مفر ما آ

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول  ستورالعمل برای داوطلباند  21ماده  1بند 

 بوده میتواند؛

، بخاطر  دستورالعمل برای داوطلبان 35ماده  1بند  قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با آفرماه گاهر

 فراهم می نمائیم؛اجرای بموقع قرارداد 

تور سد 4ماده  1ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 

می باشیم. العمل برای داوطلبان   

، نداریم. دستور العمل برای داوطلبان 4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

ماده  4و  3اردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های ما بشمول قر

شناخته نشده ایم. ، محروم وطلبانادعمل برای دستور ال 4  
 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاریخ: 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02ورمه امور ساختمانی کوچک/ف
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لعمل برای ور ادست 5ماده لی اهلیت در مطابقت به اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قباین فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی 

یف ها رد در جدول های موجودداوطلب می تواند  استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلبان

صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب  و ستون های اضافی عالوه و

 را درج نماید.  تجدید شدهمات د صرف معلوبای

 

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .1

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

 {ل ثبت درج گرددمح} محل ثبت:

 {محل اصلی تجارت درج گردد: }یآدرش تجارت

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

صفحه معلومات داوطلبی درج  5ماده  5بند  1جزء  تعداد مطابق به}در جریان اجرا شده  تمانیت ساخعامالحجم م 1.2

 می باشد.  {افغانی درج گردد پولواحد مبلغ به }سال گذشته، به مبلغ {گردد

 

 2ه جزء مطابق باد تعد}جریان  تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در 1.3

جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند 
 می باشد.{گردد

  

 5ماده  5بند  3جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  1.4
افی وم ردیف اضدر صورت لزدستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. 

 {می باشد.  عالوه گردد

 

نام طرف قرارداد و شخص  نام پروژه و کشور 

 ارتباطی

نوعیت امور ساختمان 

شده و سال   تکمی

 تکمیل آن

 ارزش مجموعی قرارداد

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {دددرج گر معلومات}

    

تشریح تجهیزات بشمول  نام تجهیزات   

)تاریخ ساخت و مدت 

 حالت تجهیزات 

هنه، و )جدید، خوب، ک

ملکیت، کرایه، و یا خرید 

با ذکر طرف های مقابل 
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درصورت ضرورت، جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.5

 دهما 1بند  ودستور العمل برای داوطلبان  5ماده  5بند  4تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 

 { می باشد. مراجعه گردد ی قرارداد،عموم شرایط 9

 تعداد سالهای تجربه کاری نام  وظیفه    

 )عمومی(

  اری د سالهای تجربه 

 این وظیفه

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {ت درج گرددمعلوما}

    

 7ن ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده داضافه نمو جدول ذیل با}قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.6
  می باشند.{شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد

به تعداد سالهای تجر نام      ه وظی

 )عمومی( کاری

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

 {دمعلومات درج گرد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

    

شده توسط مفتش  تائیدسال گذشته، بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} تفتیشارش زگ 1.7

 {.ضمیمه گردد لست و کاپی ها}مستقل 

و  (قرضهانواع اعتبارات )، دسترسی به ی(نقددارائی سیال )اهلیت:  نابع مالی جهت تکمیل نمودن معیارشواهد دسترسی به م 1.8

 داوطلب مکلف است لست می باشد. {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه گردد} منابع مالی نادسایر اس

 تنمبر اکون مبلغ ارایه شده بانک

   

 تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نماید.        

 

 گرفته می شود:ی ذیل تماس به بانک هاابع مالی، بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک من 1.9

 کرایه و خرید تعداد قابل دسترس( کارایی(

 {معلومات درج گردد} {درج گرددمعلومات } {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

    



اداره تدارکات ملی   –یاری تدارکات امور ساختمانی کوچک شرطنامه مع  

  

28 
 

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

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل }طلب:دعوی حقوقی جاری مرتبط به داومور معلومات در  1.10
 {گردد

 

 مبلغ منازعه  دلیل منازعه  طرف های دیگر  

 {معلومات درج گردد} {دددرج گر معلومات} {معلومات درج گردد}

   

 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده:  1.11

 {فهرست ترتیب گردد}رت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: توضیحات، نقشه ها، و چا

 

 ( JVشرکت مشترک ) .2

 گردد. ارائه  ترکیک شرکت مشبرای هر شرفوق  1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 گردد. برای شرکت مشترک ارائه  1.11رج معلومات مند 2.2

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

ضمیمه  د ذیل باشدموافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موار 2.4

 د:گرد

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

یث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر یکی از شرکا منح (2)

 شرکا می باشد؛

 ی صورت میگیرد.اصلا به شریک ل پرداخت هتطبیق تمام قرارداد بشمو (3)

 نیازمندیهای اضافی  .3

 د. را ارائه نمای صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  3.1

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاریخ: 
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 6نامه قبولی آفرورم ف

 03فورمه امور ساختمانی کوچک/

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

 از: }نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{

 آدرس: }آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{

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

 آدرس: }آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{

ن اطالع ن نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آیا

داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ شما برای تدارک }نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{، 

به قیمت قطعی مجموعی مبلغ }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج 

ح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحی  

ذکر قانون و طرزالعمل واد فوق الطابقت به م( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در م10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

رج و در شرطنامه مربوطه د هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم

رداد ابل استا قمین آفر شمذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تض

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

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

 شمارۀ تشخیصیه تدارکات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{

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

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

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

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

 مکان عقد قرارداد: }محل عقد قرارداد را بنویسید{

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

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاریخ7

                                                 
رارداد و یا رسیدگی به اعتراضات ای قف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعط( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکل1طبق فقره ) 6 

ل نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسا

 برنده ارسال می شود.  وطلبمنظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به دا صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از
 .اتی حفظ میگرددمنحیث یادداشت های تدارک این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  7
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 04فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فعفورمه اظهار معلومات مالکیت ذین

 ایات:الف( هد

 آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.این فورم جهت جمع -1

 را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید. داوطلب )رئیس یا معاون آن( مکلف است این فورم  -2

 پری نمایند.شتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانها م در پروسهو یا کنسرسیو (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترک ) -3

 ین فورم می باشد.قراردادی فرعی مکلف به خانه پری ا -4

 د.در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باش -5

تقیم کنترول و تسلط داشته مستقیم و غیرمسشخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا باالی وجوه و دارائی ها طور  مالکیت ذینفع؛این فورم، طبق  -6

که طور مستقیم و غیر مستقیم، کلی یا جزئی در  سایر اشخاص، متولی و باشد بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد

 د.رر آن شریک باششخص حکمی کنترول و یا در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ض

 د.نشر می گردا قرارداد (  در ویب سایت ادارۀ تدارکات ملی توأم ب30فورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی )داوطلب برنده -7

 راجع ذیصالح ارجاع می گردد.این فورم به م -8

 ب( هویت شرکت:

نام 

 شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

شماره جواز 

 فعالیت:

  
 مرجع صدور جواز فعالیت:

  

تاریخ صدور جواز 

 فعالیت:

  
 تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:

  

 سایر: مشخص نمایید: ......................................................    □متشبث انفرادی          □سهامی        □محدود المسئولیت         □تضامنی  ماهیت شرکت:

 ج( شهرت مسئولین شرکت: )رئیس، معاونین و هیئت مدیره(                                                      



اداره تدارکات ملی   –یاری تدارکات امور ساختمانی کوچک شرطنامه مع  

  

31 
 

ره
ما

ش
 

 اسم
اسم 

 رپد

تخلص 

یا نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره

آدرس محل 

 سکونت
 شماره تماس

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستقیم

 ) 

 بلی / نخیر

مقدار و 

 فیصدی سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم 

یا غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

 کارکنان شرکت

یم یا )مستق

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

فیصد مقدار

 ی

1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران: 

ره
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص 

یا نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره

آدرس محل 

 سکونت

موقف  شماره تماس

وظیفوی در 

 کتشر

صورتیکه  )در

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا 

غیرمستقیم

 ) 

 بلی / نخیر

مقدار و 

 فیصدی سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم 

 یا غیر

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

فیصد مقدار

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:
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ره
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص 

ا نام ی

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره

آدرس محل 

 سکونت

نوعیت  شماره تماس
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 ی( تعهد نامه:

ئول فذه مسج این فورم کامالً حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج شده، طبق احکام قوانین نااقرار میدارم که تمام معلومات مندر

 و جوابگو می باشم.

 مهر و امضا: اسم:

 تاریخ: موقف:

 یل می باشد.این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعد
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 سمت چهارم:  شرایط عمومی قراردادق

طرفین کمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های م سند یک ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده }شرایط عمومی قرارداد،
  باشد. قرارداد می

در قرارداد  تعغیرات مندرج پا ورقی ها ورودا ه گردیده و ب( استفادadmeasurementsاد های فی واحد )در قرارد این شرایط عمومی

 های با باالمقطع نیز استفاده میگردد.  

 الف: عمومیات

 تعریفات  -1ماده 
  عریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:حات تاصطال -1

 می باشند.شامل آفر که احجام کار قیمت گذاری شده بل احجام کار:  -1

 . تعریف گردیده اندشرایط عمومی قرارداد  44ده حوادث که در ما حوادث قابل جبران: -2

بند  بقت بهمدیر پروژه در مطا توسط تصدیق شده یتاریخ تکمیل امور ساختمانتاریخ تکمیل:  -3

 شرایط عمومی قرارداد.  55ماده  1

: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور قرارداد -4

می  شرایط عمومی قرارداد  3ماده  2بند مندرج  قرارداد شامل اسناد  است. ساختمان 

 باشد. 

ختمانی توسط اداره قبول گردیده مور سابرای انجام ای و: شخص یا شرکتی که آفر  قراردادی -5

 باشد. 

  به اداره تسلیم گردیده است.  داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : آفر قراردادی -6

می  قراردادوارده مطابق بعدی نامه قبولی آفر بشمول تعدیالت  : قیمت مندرجقیمت قرارداد -7

 باشد. 

 ویمی می باشند.روز تق: روز -8

قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی آن به : کار که در مقابل مزد کار -9

 موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 

 شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد. کار که مطابق از : قسمت نواقص -10

صالح نواقص توسط مدیر پروژه به ا: تصدیقنامه است که بعد ازنواقص رفعسند تصدیق  -11

 یگردد. صادر مقراردادی 

شرایط   33ماده  1محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند قابل : میعاد میعاد رفع نواقص -12

 از آن تذکر رفته است.  خاص قرارداد

دیر پروژه بمنظور توسط مو تآئید شده : در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده نقشه ها -13

 اجرای قرارداد می باشد.

 می باشد.  شرایط خاص قرارداددر  ص شده اد مشخ: طرف قرارداداره -14

، بصورت موقت در ی: ماشین آالت و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانتجهیزات -15
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 ند.  ساحه کار فراهم میگرد

 : قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد. قیمت ابتدایی قرارداد -16

تاریخ می نماید.  تکمیلمور ساختمان را دادی ا: تاریخ تخمینی که قرارتاریخ تخمینی تکمیل -17

این تاریخ صرف با صدور دستور می باشد.   شرایط خاص قراردادتخمینی تکمیل مندرج 

  ر نموده می تواند. یغیت وسط مدیر پروژهیا تسریع ت میعادتمدید 

، یبشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمان مواد: تمام مواد خام -18

 اده میگردد. استف

عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا دارائی امور ساختمانی که  منضمات: تآسیسات -19

 بیولوژیکی باشد. 

با صالحیت  تذکر رفته یا شخص شرایط خاص قرارداددر  وی: شخص که نام مدیر پروژه -20

ت و ت نظارمسؤلی که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده باشد و 

  ی را دارا باشد. مدیریت قرارداد امور ساختمان

21- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

  شد.می با شرایط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهکارساحه  -22

شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت : ساحه بررسیگزارش  -23

 سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

رات و اضافات وارده یا تائید یغیو تشامل در قرارداد ت امور ساختمانی مشخصا :مشخصات -24

 شده توسط مدیر پروژه می باشد. 

، تاریخ که قراردادی شرایط خاص قراردادن مندرج : تاریخ آغاز امور ساختماکارتاریخ آغاز  -25

 باشد. نمی  ساحه یتسلیممصادف به تاریخ  لزوماً می نماید این تاریخ  آغازکار امور ساختمان را 

از امور ساختمانی  : شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخشقراردادی فرعی -26

 می باشد.  نیز ه ساحدر  یکه در برگیرنده امور ساختمان قرارداد داشته

شده و یا دور شده توسط ، نصب ه شده، ساختشده : ساختمان دیزاینمؤقت های ساختمان -27

  ختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد. مور ساقرارددای که برای اجرای ا

 یر در امور ساختمانی می باشد.یغ: امر مدیر پروژه مبنی بر تتعدیل -28

، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ددشامل اعمار، اعمار مج: یامور ساختمان  -29

نقشه  کاری، ئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن )برمهساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تز

زلزله و خدمات مشابه و امثال آن( است که مطابق مندرج برداری، تصویر برداری، تحقیقات 

ات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدم

 نگردد.

د بکار برده می وض مفر، مفرد به عوض جمع و جمع به عشرایط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.1 تفسیر -2ماده 
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عناوین فاقد اهمیت  را افاده می نماید.و یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر شود. همچنان مؤنث   

می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند.  دارامعانی عادی  کلمات می باشند.

 د. ی نمایوضاحت ارائه م شرایط عمومی قرارداد،مدیر پروژه به پرسش ها در مورد 

 اشارات در ،شرایط خاص قرارداددر صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در  2.2

میل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ، تاریخ تکبه امور ساختمانی شرایط عمومی قرارداد

ساختمان(  ر اموربه تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کا اشاره)به استثنای  یساختمان

 می باشد.  قابل تطبیق 

 ند:داسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگر 2.3

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛دآفر قراردا -3

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 شرایط عمومی قرارداد؛ -5

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -8

 از آن تذکر رفته است.   شرایط خاص قراردادر د که دسایر اسناد تشکیل دهنده قراردا -9

زبان و قانون  -3ماده 

 قرارداد
 است.  گردیدهبیان  شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  3.1

تصامیم مدیر  -4ماده 

 پروژه 
می نماید. اتخاذ مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را در مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم  4.1

 تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه طور دیگری

 واگذاری  -5ماده 
، محول مکلفیت های خود را به شخص دیگری لیت ها ومدیر پروژه با صدور ابالغیه به قراردادی، مسؤ  5.1

 یا مسؤلیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید. 

  ارتباطات -6ماده 
در صورت صرف ونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابالغیه هر گ 6.1

  قابل اجرا می باشد. تسلیمی

عقد قرارداد  -7ماده 

 ی فرعیها
صورتیکه قبالً در آفر  در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در باید اداره را کتباً  قراردادی 7.1

ردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده شخص نگداوطلب  م

یت ها، وجایب و مسوولیت های سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلف

 اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.

حجم فیصد  20بیشتر از یا و بدون موافقه کتبی اداره  را ادفیصد حجم قرارد 20الی  در صورتیکه قرارداد 7.2

ین تلقی این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرف ،قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد

گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل 

 قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  رومیت استرداد نبوده و مح
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سایر   -8ماده 

 قراردادی ها
در میان تاریخ و اداره  ماتخد ارائه کننده گان، مقامات دولتی، سایر قراردادیانبا  ساحه کار را  قراردادی 8.1

مشترکاً استفاده  می نماید.  از آن تذکر رفته شرایط خاص قراردادکه در تقسیم اوقات کار آنان 

تذکر رفته فراهم می  کارتقسیم اوقات همچنان تسهیالت و خدمات را برای آنها طوریکه در  اردادیقر

 راردادی اصلی را از موضوع مطلع و قداده ر یتغی داره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر رانماید. ا

 سازد.

  کارمندان -9ماده 
، یا کارمندان دیگری را که ن کلیدیارمنداجدول کقراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج  9.1

، استخدام نماید. جدول  کارمندان کلیدیتوسط مدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 

عویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل مدیر پروژه ت

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیدرج یدی منمالحظه معادل یا باالتر از کارمندان کل

ج قراردادی اداره را از اخرا راردادی را با ارائه دالیل نماید.می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 9.2

 اطمینان میدهد.  روز،  (7)در جریان و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد کارمند مذکور 

ه خطرات ب -10ماده 

  ه و قراردادیادار
فته است، ر خود طوریکه در قرارداد تذکرمربوط خطرات  اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره 10.2

 . می باشند

خطرات  -11ماده 

 ربوط اداره م
 از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:ذیل خطرات  11.1

، تآسیسات، مواد خام، و یگ، یا خساره به ملکیت )به استثنای امور ساختمانصی، مرخطر صدمه شخ -1

 تجهیزات( که ناشی از:

که نتیجه اجتناب نا پذیر امور  ر ساختمانتوسط ساختمان یا به منظوساحه  تصرفاستفاده یا  (1)

 ساختمان باشد؛ یا 

یا توسط شخص که اداره در حقوق قانونی توسط یا مداخله  مسئولیت قانونی تخطی ازغفلت،  (2)

 در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی 

بوده تقصیر اداره که ناشی از زات به اندازه ، تآسیسات، مواد خام و تجهییخطر خساره به امور ساختمان -2

شده است را واقع  منطقه که ساحه کار در آن یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که

 متاثر سازد.

از زمان آغاز کار ، تآسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره ییا خساره به امور ساختمان زیانخطر  11.2

ینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل مگر ا مربوط به اداره می باشد صقنامه رفع نواقالی صدور تصدی

 باشد:

 ؛یتمانور ساخنقص موجود در تاریخ تکمیلی ام -1

 مربوط به اداره نباشد؛ یا خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که  -2

 . دادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیلفعالیت های قرار -3

خطرات  -12ماده 

 مربوط به قراردادی 
خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت )بدون محدودیت بشمول امور ساختمان،  12.1
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الی صدور تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که  یخام، و تجهیزات( از آغاز کار امور ساختمانمواد  تآسیسات،

 مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 بیمه  -13 ماده

 
خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد  ناشی از خطراتقراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل  13.1

 مهیا سازد: شرایط خاص قرارداد،بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج واقص، مسؤلیت رفع ن

 زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام؛ -1

 خساره تجهیزات؛زیان یا  -2

، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( مربوط به یزیان یا خساره ملکیت )به استثنای امور ساختمان -3

 قرارداد؛ و 

 یا مرگ.   ه شخصیصدم -4

بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در  پالیسی ،قراردادی 13.2

 اره قابل پرداخت می باشد.  برگیرنده پرداخت جبران خس

راهم نظور فدر صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه الزم را بدین م 13.3

قرض قابل پرداخت باالی ی حصول یا در صورت عدم پرداخت، و قیمت بیمه پرداخت شده را از قرارداد

 قراردادی  محسوب میگردد. 

 ر شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد. هرگونه تغییر د 13.4

 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.  13.5

ارش گز -14ماده 

 قیق ساحهتح

 

و سایر معلومات که در  شرایط خاص قرارداد مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتیب آفر به  قراردادی 14.1

 کا می نماید. دسترس داوطلب قرارداده می شود ات

پرسش ها  -15ماده 

در مورد شرایط خاص 

 قرارداد

  ی نماید.رائه م، توضیحات اشرایط خاص قراردادمدیر پروژه به پرسش ها در مورد  15.1

 را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها  اجرا و نصب می نماید.  یقراردادی امور ساختمان 16.1 قراردادی  -16ماده 

تاریخ  -17ماده 

 مینی امور ساختمان تخ

و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید  شروعکار  نامه آغازرا بعد از اخذ  یقراردادی کار امور ساختمان 17.1

 ، تکمیل می نماید. یی تکمیلتاریخ تخمین دراز جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و  شده که

تصدیق  -18ماده 

 توسط مدیر پروژه

مؤقت می باشد به مدیر پروژه که نشان دهنده  امور ساختمانی  را ه هانیکی و نقشقراردادی مشخصات تخ 18.1

 می نماید. ارائهجهت تآئید 

 مؤقت می باشد.  ین امور ساختماندیزای لئوقراردادی مس 18.2

ساختمان ارائه شده در دیزاین مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قراردادی  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 18.3

  متاثر نمی سازد.را  های موقت

   حاصل می نماید. مؤقت  یدیزاین امور ساختمانت را در تصدیق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادی  18.4 

مؤقت و دایمی  قبل از استفاده باید  یشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانمام نقت 18.5 

 دند. توسط مدیر پروژه تآئید گر
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 دادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد. قرار 19.1 ایمنی  -19ماده 

د، ملکیت اداره می باشد. در صورت شف گردساحه کدر  با ارزش که بصورت تصادفی تاریخی یا  شیهر  20.1 اکتشاف -20ماده 

را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را  یکشف، قراردادی امور ساختمان

 فرهنگی و تاریخی دارائی هایقانون حفاظت از  10طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگع به اطال

 می رساند. 

ملکیت  -21ماده 

 ساحه
شرایط  مندرجتاریخ  درتمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را  اداره 21.1

اداره پنداشته  تقصیرشروع فعالیت های مربوط در تاخیر در اختیار قراردادی قرار ندهد،  خاص قرارداد

 قابل جبران می باشد.  عملشده که خود یک 

دسترسی به  -22ماده 

 ساحه 

ص ساختمانی را به مدیر پروژه  یا شخدی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار امور قراردا 22.1

 دهد.  با صالحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می

دستور،  -23ماده 

 ش و بررسی یتفت

 اشد، انجام می دهد. ساحه بدر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق  قراردادی تمام دساتیر 23.1

قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های  23.2

قراردادی توجه داشته قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد.  فرعی مربوط به انجام این

و بررسی  جلوگیری از تفتیش ده عملبیان کنن که فساد و تقلب 60ماده  1باشد که مطابق بند 

ش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی یحق تفت 23ماده  2دولت از جانب قراردادی مطابق بند 

 اد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.گردیده و منجر به فسخ قرارد

رداد یا تصمیم حت قرادر صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صالحیت وی ت 24.1 منازعه  -24ماده 

( روز از اطالعیه تصمیم ، به مرجع حل 14اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان ) باشد، در نادرست

 ارجاع می گردد.  و فصل منازعات

 ( روز از اخذ اطالعیه منازعه، ارائه می نماید. 28مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان ) 24.2 

 ب. کنترول زمان 

برنامه ، شرایط خاص قرارداد مندرج  قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان  25.1 یکار پالن -25ماده 

 را جهت تآئیدی به مدیر پروژه ارائه نماید.  یساختمان، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموکاری

الیت و اثر پیشرفت بدست هر فع باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمدهتجدید شده کاری  پالن 25.2

 باشد.  مول هر تغییر در تسلسل فعالیت هاآمده باالی زمان کار با قیمانده، بش

ئید به ، جهت تاشرایط خاص قرارداددر خالل مدت مشخص شده  کاری تجدید شده را قراردادی پالن 25.3

خالل مدت مشخص شده ده در کاری تجدید ش نماید. در صورت عدم ارائه پالن مدیر پروژه ارائه می

و الی  معطل قراردادده شدهاز پرداخت بعدی  شرایط خاص قرارداد ندرجشرایط خاص قرارداد، مبلغ م

 ادامه می یابد. آن پرداخت  عطلیمکاری تجدید شده،  ارائه پالن

ردادی می . قرادمتاثر نمی سازکاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را  ئید پالنتا 25.4

کاری تجدید شده مدیر پروژه ارائه نماید. پالن  نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان تواند پالن 

  قابل جبران می باشد.  واقعاتاری و اضافه کاری و کم کنشان دهنده 

تمدید تاریخ  -26ماده 

 تخمینی تکمیل 

که تکمیل کار امور ساختمان را در اضافه کاری  توردسیا  جبرانقابل مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه  26.1

 مصرف اضافی به وقوعسبب که تسریع کار توسط قراردادی تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

 گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید. وی 

 واقعاتد را با در نظر داشت اثرات اندازه تمدیمیم و درخواست تمدید، تصاز روز  21مدیر پروژه در جریان  26.2 

ع از جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموققابل 
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جانب قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تآخیر، این تآخیر در بررسی 

 شده، مد نظر گرفته نمیشود. تمدید تاریخ تخمینی تکمیل 

اشد، مدیر در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل ب 27.1 تسریع  -27ماده 

پروژه پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع الزم از قراردادی مطالبه می نماید. در 

ب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تآئید از جانصورت قبول پیشنهاد 

 میگردد. 

بعد از قبولی از جانب  یمیل امور ساختمانپیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تک 27.2

 محسوب میگردد.  اضافه کاریاداره،  در قیمت قرارداد درج و 

 -28ماده 

شده تآخیرسفارش 

 سط مدیر پروژه تو

را به  یپیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمان تاخیر دستور تآخیر آغاز یامی تواند مدیر پروژه  28.1

 دهد. قراردادی ب

جلسات  -29 ماده

 مدیرت

هدف از د. ننموده می توان، درخواست اداریقراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات یا اداره  29.1

می  32ماده  1با حادثات مندرج بند برخورد باقیمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان یادارت جلسا

 . باشد

جلسه ارائه  حاضرین را ثبت و کاپی های آن را به اداره و  ریادامدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه  29.2

از آن توسط مدیر پروژه تعیین ا بعد فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یمی نماید. 

 می گردد. 

هشدار زود  -30ماده 

 هنگام

مشخص احتمالی که سبب  قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط 30.1

، افزایش قیمت قرارداد، یا تآخیر انجام امور ساختمان یتآثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانورود 

ار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را باالی قیمت د، هشدمیگرد

 ئه می نماید. قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارا

مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات با قراردادی  30.1

 ط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید. ا شرایحوادث ی

 ج. کنترول کیفیت 

تشخیص  -31ماده 

 نواقص 

اختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. مدیر پروژه کار امور س 31.1

ادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برمال قرارد این بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت

رای را که به باور مدیر پروژه دا یساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمان

 می نماید.  نواقص است، بررسی

در تذکر نرفته، و  از آن در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی 32.1 آزمایش  -32ماده 

و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم  صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی

 تلقی میگردد.  موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران 

تصحیح  -33ماده 

 نواقص

خ تکمیلی مشخص ز تارینواقص که ا رفعمدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد  33.1

نواقص،  تکمیل رفعنواقص الی  ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفعآغا شرایط خاص قراردادشده 

 تمدید میگردد. 

رفع را در طول زمان مشخص شده اطالعیه اطالع داده شده توسط مدیر پروژه نواقص  قراردادی هر 33.2

 رفع می نماید.  نواقص 

نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، رفع در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعیه  34.1نواقص  -34ماده 
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مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع نواقص را بررسی و قراردادی در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع  ده ح نا شتصحی

   . می گردد

 د. کنترول مصارف 

بل احجام  -35ماده 

 8کاری

که توسط قراردادی اجرا  یو راه اندازی امور ساختمان رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاری در برگی 35.1

 میگردد، می باشد. 

جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام بل احجام کاری  35.2

 رت میگیرد. قلم صوشده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر 

 9تغییر مقدار -63ماده 

 

 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید. 36.1

اضافه کاری  - 37 ماده

 و کم کاری

  گردد. می شامل  ی تجدید شده توسط قراردادیدر برنامه کار تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 37.1

پرداخت  -38 ماده

های برای اضافه کاری 

 ها

اضافه کاری دستور داده برای قراردادی نرخ خود را   ،دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژهدر صورت  38.1

روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های  7در جریان شده 

  ید. ارائه شده را بررسی می نما

نرخ قبالً ارائه شده در بل احجام کاری  نیز باشد، بل احجام کاریقلم اضافه کاری شامل اقالم در صورتیکه  38.2 

 نظر گرفته می شود. منحیث نرخ برای اضافه کاری در 

رداد  در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرا 38.3 

 به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید. 

یا سبب   ها وجود نداشبته باشدزمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ  استجعالیت به نسبت صورتیکه  در  38.4 

 دثه قابل جبران پنداشته می شود. ارائه نگردیده و اختالف منحیث حانرخ کار گردد،  در تآخیر

قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد،  38.5 

 نمی باشد.  

تخمین  -39ماده 

 جریان پول نقد

ین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به ، قراردادی تخم10کاری پالندر در صورت تجدید نظر  39.1

ریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ خمین جمدیر پروژه ارائه می نماید. ت

 مبادله قرارداد تبدیل میگردد. 

صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده به دی قراردا 40.1تصدیقنامه  -40ماده 

                                                 
 

 

شرایط  37ماده  2با بند راردادمی قشرایط عمو 37ماده  1آن جدول فعالیت و بند  }در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای8 
 بشکل ذیل تعویض گردد: عمومی قرارداد

 جدول فعالیت از اطالعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت هایروز  14تجدید نظر شده خویش را درجریان  جدول فعالیتقراردادی  37ماده  1بند 
 های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند. با فعالیت 

در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه 37اده م 2 بند
   می نماید.

 
شرایط عمومی  38 مادهبا بند ا  شرایط عمومی قرارداد 38ت و ماده }در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالی12

 بشکل ذیل تعویض گردد: قرارداد
یگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صالحیت قراردادی صورت م 38بند ا ماده 

 های جدول فعالیت تغییر نمی نماید{

 
 ه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد{رنامدر قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از ب }10 
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 د.  قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نمای پرداخت ها  

 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.  40.2

 ده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد. ارزش امورساختمان انجام ش 40.3

 اشد. تکمیل شده می ب 11ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقالم بل احجام کاری 40.4

 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختالف و حادثه قابل جبران می باشد.  40.5

نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبالً در تصدیق  یر پروژه اقالم قبالً تصدیق شدهمد 40.6

  کند.  کم می از صورت ماهانه فعلیکه شامل صورت ماهانه فعلی می باشد شده تصدیق 

 از ( روز بعد30مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خالل مدت ) پرداخت ها در پیش پرداخت  41.1 پرداخت ها  -41ماده 

 . حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیردتصدیق صورت 

طور دیگری  رداداص قراشرایط خدر  مگر اینکه به واحد پول افغانی صورت می گیرد،تمام پرداخت ها  41.2 

 تذکر رفته باشد. 

اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب  41.3 

 پرداخت صورت نمیگیرد. به آن ه و از جانب اداره گردید

قابل  وقایع -42ماده 

 جبران 

 قابل جبران می باشد: موارد ذیل وقایع 42.1

تسلیم  شرایط عمومی قرارداد 21ماده  1طابق بند احه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مسداره ا -1

 ننموده است. 

را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر  -2

 این قرارداد را متآثر می سازد؛

بمنظور  یا هم دستور الزم  یا نقشه ها، مشخصات تخنیکی نماید می صادرمدیر پروژه دستور تآخیر را  -3

 اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛

اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه  ایشاتمالساختن یا اجرای آزممدیر پروژه دستور بر -4

 ؛تثبیت نمی گردد آزمایش، نواقص

 ؛اجازه فعالیت نمی دهدی را دی فرعمدیر پروژه بدون کدام دالیل مؤجه، قراردا -5

نامه قبولی آفر به اساس  زمان قبل از صدوربطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به  در ساحهشرایط  -6

ل دسترس )بشمول گزارش های تحقیق ساحه(، معلومات قاب شده به داوطلبانمعلومات فرستاده 

 می باشد؛  عامه و بررسی عینی ساحه

یل به اضافی ب کاراتاداره را داده یا اقدامات پیش بینی نشده ناشی از  توضیعل مدیر پروژه دستور ح -7

  ؛الزم باشدسایر دالیل ایمنی یا  دالیل

نمی  زمان مندرج قرارداد عملیا اداره در حدود  خدمات عمومیولتی، قراردادی ها دیگر، مقام های د -8

 گردد؛سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی می کهنمایند، 

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثیر -10

 ب مدیر پروژه؛ از جانبدالیل نا معقول  یتآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمان -11

 قبل یدر صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمان 42.2 

 در موردمدیر پروژه تصمیم قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. خمینی تکمیل میگردد، اریخ تاز ت

                                                 
برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در 11 

 شده جدول فعالیت می باشد"{
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 مینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید. اندازه تمدید تاریخ تخ دازه افزایش قیمت قرارداد وان

توسط  به موقعهشدار ا عدم در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و ی 42.3 

 مستحق جبران نمی باشد. اندازه همان قراردادی به قراردادی، 

      سایرو ، (BRTتغییر مالیات بشمول مالیه بر معامالت انتفاعی)در صورت  را د مدیر پروژه قیمت قراردا 43.1 مالیه  -43ماده 

ریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. رین تا( روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخ28)مدت مالیات در میان 

قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً به مالیه قابل پرداخت در این تعدیل ناشی از تغییر 

 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.  47یا ناشی از حکم ماده  نگردیدهر قیمت قرارداد منعکس د

 .پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیردباشد داد داخلی ف قراردر صورت که طر 44.1 اسعار  -44ماده 

شرایط  که درمجاز می باشد صورت در  رفته در قیمت عوامل بکارتعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات  45.1 تعدیل قیم -45ماده 

     از آن تذکر رفته باشد. خاص قرارداد

از آن تذکر رفته،  شرایط خاص قراردادر ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در مام کااداره الی ختم ت 46.1 تآمینات  -46ماده 

 حفظ می نماید. 

تی، ورانتی و رفع نواقص و صدور ب قراردادی یا ختم میعاد گرنتامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جان 46.2

  ردد. تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گ

جریمه  -47ماده 

 تآخیر 
برای روز های تآخیر محاسبه میگردد.   شرایط خاص قرارداد  جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.1

موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد،  قراردادیدر صورتیکه 

تدارکات، و هشتم طرزالعمل و حکم یکصد  دارکاتجریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون ت

فیصد  10از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 

فسخ میگردد.  شرایط عمومی قرارداد  35عی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده قیمت مجمو

 دارد.   دادی نپرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قرار

در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخیر، مدیر پروژه  47.2 

سط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر تو

 می نماید. 

)به  به نرخ فی روز مندرج مکافاتتاریخ تخمینی تکمیل،  یش از پ یدر صورت تکمیل امور ساختمان 48.1  مکافات -48ماده 

ته استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرف

که زمان اجرای را ، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده شرایط خاص قرارداد است( 

 می نماید. دیق تص ست آن هنوز فرا نرسیده ا

پیش  -49ماده 

 پرداخت 

ه و از بانک قابل قبول اداره بمربوط اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم  49.1

، به قراردادی پرداخت شرایط خاص قراردادمبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج 

ی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش اخت المی نماید. تضمین پیش پرد

ش پرداخت تکتانه پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پی

 وضع نمیگردد. 

دن هیز کرتجهیزات، تآسیسات، مواد خام و مصارف تجبه صرف برای پرداخت  قراردادی پیش پرداخت را 49.2 

الزم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت 

 ر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می نماید.  یا دیگها بمنظور موارد فوق،کاپی های انوایس 

ت یا باز پرداخت پرداخ پیشاز پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت  49.3 

بل جبران، پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعدیل قیم، حادثه قا
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 رفته نمی شود.، مد نظر گ، یا جریمه تآخیرمکافات

رایط شه در مشخص شد تضمین اجرای  لی آفر، روز بعد از در یافت نامه قبو 10داوطلب برنده در مدت  50.1 تضمینات -50ماده 

مدت  تضمین اجرا بهارائه می نماید.  قیمت قرارداد اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، خاص قرارداد

 ، دارای اعتبار می باشد. یقنامه تکمیلتاریخ صدور تصد( روز بعد از 28)

محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به برای  روزانه ارائه شده در آفر داوطلب مزد کاردر صورت لزوم،  51.1  مزد کار   - 51ماده 

  اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد. 

توسط را در فورمه های تآئید شده  تمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار اخقراردادی تمام امور س 51.2

( روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء 2) خالل مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در

 گردد. می 

 فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.  صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  51.3

مصارف  -52ماده 

 ترمیم 

که در امور یا مواد خام  یزیان یا خساره به امور ساختمان رفع نواقصقراردادی بمصرف خود، مسؤلیت  52.1

رفع نواقص در صورت که  و ختم میعادکار تاریخ آغاز  مدت زمان میانرا در  کیب میگرددتر یانساختم

  دارد. ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را

 قرارداد  ختتاماح. 

 یاختمانامور ساز مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل  یقراردادی بعد از تکمیل امور ساختمان 53.1 تکمیل  -53ماده 

 ، تصدیقنامه را صادر می نماید. یرا نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمان

 میگیرد.  ی را تسلیمصدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانبعد از روز  (7اداره در جریان ) 54.1 تسلیمی  -54ماده 

حساب  -55ماده 

 نهایی 

خود تحت این به پول قابل پرداخت  مجموععاد رفع نواقص، حساب مشرح یختم مقراردادی قبل از  55.1

را صادر و هر گونه پرداخت قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص 

از جانب ل و صحیح کمبعد از دریافت حساب م( روز که 56باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان )

و  ات( روز جدول را که بیانگر تصحیح56، مدیر پروژه در جریان )آنتصدیق می نماید. در غیر  ردادیقرا

ارائه توسط قراردادی اب نهایی که دوباره صادر می نماید.  در صورت عدم قبول حس راافزودی الزم 

خاذ و را ات مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداددر مورد گردیده، مدیر پروژه تصمیم 

 تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید. 

رهنمود  -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت
شرایط خاص   مندرجتاریخ  دری و مراقبت را رهنمود های عملیات یا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  56.1

 ارائه می نماید. قرارداد 

شرایط خاص   تاریخ مشخص شده درو مراقبت لیاتی رهنمود های عم در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا 56.2

شرایط خاص  در از جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شدهقرارداد 

 به قراردادی پرداخت نمیگردد.  از پرداخت های باقیمانده قرارداد
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  میگردد.آن فسخ یط و تعهدات مندرج ای شراقرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایف 57.1 فسخ قرارداد -57ماده 

 شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:تخطی در قرارداد  57.2

توقف کار امور ساختمان در  ( روز توقف در حالیکه این28به مدت ) قراردادی کار امور ساختمانی را -1

 نگردیده باشد؛  تآئید از جانب مدیر پروژهتوقف کاری فعلی نشان داده نشده و  پالن

ین دستور صورت ( روز انصراف از ا28و در جریان )مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده  -2

 نگرفته باشد؛

 تصفیه قراردادی بدون حاالت ادغام و تغییرات تشکیالتی قراردادیدر صورت افالس و  -3

رفع یک نقص مشخص نقض  که عدممدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینتوسط با ارسال اطالعیه  -4

 مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛توسط اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده 

 ا بصورت پیهم فراهم ننماید؛ وقراردادی امنیت الزم ر -5

  مجموعی قرارداد گردد.فیصد قیمت  10در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر  -6

 اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. موارد فوق، علرغم  57.3

ده و بعد از حصول اطمینان اینکه توقف دامدر صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً  57.4

 ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید. 

یکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد ر صورتد 58.1 فساد و تقلب -58ماده 

( روزه به 14باشد، اداره بعد از صدور اطالعیه ) موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل

 بیق می باشد. ابل تطق 59ماده  5قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 

در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان  58.2

 اخراج میگردد.  شرایط عمومی قرارداد، 9ماده  1یل باشد، کارمند مطابق بند اجرای قرارداد دخ
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  اند اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و  ی مکلفاداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرع 58.3 

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

فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با  -6

)کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار  12جانب دیگرردهای ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارک

 دهد. 

فال تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغ -7

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

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  13رت از سازش میان دو یا بیشتری: عباتبان -8

دن نادرست اعمال سائرین طرح منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردا

 گردیده باشد.

ایر و یا ستهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد عبارت از اجبار:  -9

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

تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، ایجاد  -10

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

لب برنده ای را که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، ه داوطاداره پیشنهاد اعطای قرارداد ب

 نماید. تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می 

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

 مراجع ذیربط ارجاع می نماید.   وقت بهموضوع را در اسرع 

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

 در مراحل تدارکات محروم می نماید. از اشتراک 

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

اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم سایر

 نماید.

شن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمی 58.4

 اده نمی شود.ذ یا داجرای امور ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخ

 

پرداخت  -59ماده 

 بمحض  فسخ

انجام شده  ارتوسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کتخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  59.1

فیصدی قابل تطبیق باالی  الی تاریخ صدور تصدیقنامه وبعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده  را

، را صادر می نماید. جریمه تآخیر شرایط خاص قراردادمطابق تکمیل ناشده  یکار امور ساختمان

ش پیاز کمتر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی 

  قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد. ، پس تفاوت آن قرض پرداخت باشد

توسط اداره فسخ گردد،  قراردادی تخطیا بدلیل داره یدرصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف ا 59.2

صدور الی تاریخ اخذ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت مبلغ مدیر پروژه تصدیقنامه 

   می نماید.را صادر  مهتصدیقنا

                                                 
 مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد. یت" لتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلف} به مقام رسم دو12 

در پروسه تدارکات را داشته اند، اطالق  }به شرکت  کننده های پروسه تدارکات )بشمول مقامات دولتی( که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت13 
 میگردد{
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، آسیساتصورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تدر 60.1 ملکیت -60ماده 

 از ملکیت اداره می باشد.  یمؤقت، و امور ساختمان یتجهیزات، کار امور ساختمان

عدم امکان  -61ماده 

  تطبیق قرارداد

قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول  یجام امور ساختماندرصورتیکه امکان ان 61.1

کان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد عدم اماداره یا قراردادی متآثر گردد، مدیر پروژه از 

 شده و پرداخت به تمام کار انجام  ترکتوقف و ساحه را ماز اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، مه و کار ها تصدیقنا دریافتقبل از 

 صورت می گیرد. 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1 ازعه حل من -62ماده 

که ناشی یا مرتبط به بطور دوستانه را جهت حل منازعات حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادی  -1

 د. نیر آن باشد، انجام میدهقرارداد یا تفس

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

د یا تصمیم قراردادرصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صالحیت او تحت  -2

تصمیم مدیر کتبی از اطالع  دریافت ( روز بعد از14اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان )

 راجع میسازد.  شرایط خاص قراردادمندرج عات جع حل وفصل مناز مرپروژه، موضوع را به 

 حکمیت: 64.2

مرجع م ذ تصمییا عدم اتخا مرجع حل وفصل منازعاتدر صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  -3

( 28( روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان )28در جریان ) حل و فصل منازعات

  . مطلع سازندذیصالح کم محااز تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  روز
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 قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

مواد شرایط عمومی 

 قرارداد

 ی قراردادط عمومتعدیالت و ضمایم  مواد شرای

 الف: مسایل عمومی

 1ماده  1بند  12جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .پروژه یلیبعد از تکم یک سالرفع نواقص  یبرا عادیم

 1 ماده 1بند  14جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .اداره ملی تنظیم امور آب :اداره

 1ماده  1بند  17جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 می باشد.  ماه تقویمی 6 کار زبعد از آغا یم کار امور ساختمانای تماتاریخ تخمینی تکمیل بر

 

 1ماده  1بند  20جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .گردد یم نییتع ریاست محترم کنترول وکیفیت پروژه های آبسط قرارداد تو یبعد از امضامدیر پروژه 

 1بند ا ماده  22جز 

 شرایط عمومی قرارداد

تون قریه و چپ دریایی  م تتحکیم سواحل  راسوژه دیوار استنادی پر یانساحه کار امور ساختم

  باشد. می کوندی مرکز والیت خوست 

  1ماده  1بند  25جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 می باشد.ر و تسلیمی ساحه غاز کاصدور مکتوب آ ،بعد از عقد قرارداد  ینتاریخ آغاز کار امور ساختما

 1ماده  1بند  29جز 

 ی قراردادشرایط عموم

تون قریه کوندی و چپ دریایی  م تتحکیم سواحل  راسپروژه دیوار استنادی   ملانی شاامورساختم

 باشد. می مرکز والیت خوست 

شرایط  2ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 .نیست یققابل تطب تکمیل قسمت وار

 2ماده  3بند  9جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 ند.شامل قرارداد می باشاسناد ذیل 

 ؛قرارداد الف  (  توافقتنامه

 ؛آفر ولیمۀ قبا)ب(   ن

 ؛برنده )ج(   آفرداوطلب

 )د(   شرایط خاص قرارداد؛

 )هد(   شرایط عمومی قرارداد؛

 )و(   مشخصات؛

  )ز(   نقشه ها

 )س(   بل احجام کار
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شرایط  3ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 باشد.  زبان آفر میهمان  دباشد، زبان قراردا می دری و پشتو زبان قرارداد

 .می باشد افغانستان یاسالم ینافذه جمهور نیقوانقرارداد  بر اینقانون نافذ 

شرایط  8ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 .قابل تطبیق نیست جدول فعالیت های قراردادی دیگر

شرایط  9ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 :کارمندان کلیدی

یدی پروژه خویش را ارایه دان کلاد، خلص سوانح و کاپی اسناد تحصیلی کارمنشرکت مکلف است که تمام اسن

 نمایند.

شرایط  13ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 AOP-EPD-1248ایت شماره ) و باید به اساس هد می باشد. قراردادی ت هایمکلفی تهیه بیمه از وجایب و

ت طرح بیمه پروژه ها با شرکت بیمه ( مقام عالی ریاست جمهوری در نظر داش ۱۳۹۷-۱۰-۲۳مورخ  

 . طرف قرار دادی تهیه گرددغان ازملی اف

شرایط  14ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 .دیخواهد گرد هیارا داوطلباننظر به تقاضا  ساحه بررسیگزارشات 

 

شرایط  15ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 ارائه می نماید  مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات

 

شرایط  21بند  1بند 

 عمومی قرارداد

 باشد. یبعد از صدور مکتوب آغاز کار مساحه  یمیتسل خیتار

 ب.   کنترول زمان

شرایط  25ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

نامه قبولی آفر جهت تآئید، ارائه دریافت  خیاز تار روز 20 انیدر جررا  یامورساختمان پالن کاریقراردادی 

 نماید.  می

 

شرایط   25 ماده 3بند 

 عمومی قرارداد

 .باشدیم روز 30ساختمان امه کاری امور ید برنمیعاد میان تجد

 

 ار افغانیصد هز کی 100,000 گردد، پرداخت در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه

 .گرددیمنصورت 

 ج.  کنترول کیفیت
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شرایط  33ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 میباشد.تکیمل پروژه  بعد ازک سال یمیعاد رفع نواقص 

 مصرف نترولک  د.

شرایط  41ماده  2بند 

 خاص قرارداد 

 پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت میگیرد و تحت شرایط ذیل صورت میگیرد:

 داخت ها به اسعار افغانی صورت میگیرد البته بعد از تصدیق هیأت مسئول پروژه،پربه اساس کار انجام شده 

  میگردد.نتقال وری آمر اعطا به حساب بانکی شرکت مذکور اومنظ

شرایط  45ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 قابل تطبیق نیستتعدیل قیم قرارداد: 

ن موافقه کتبی تمویل کننده پروژه و در صورت وجوه نوت: برای هر نوع اضافه کاری در قرارداد ها قبل از آغاز آ

 .ی بودجه وزارت محترم مالیه الزمی استاختیاری موافقه کتبی ریاست عموم

شرایط  46اده م 2ند ب

 عمومی قرارداد

 .باشدفیصد می 10%فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 

 

شرایط  47ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

میباشد.  هفتهقرار فی  فیصد قیمت نهایی قرارداد از 0.5غ مبلمورساختمانی برای تمام ا جریمه تاخیر

 .یصد قیمت نهایی قرارداد میباشدف %10 برای امورساختمانی نقدی جریمه تاخیرمبلغ حد اکثر 

شرایط  48ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 .ستین قیقابل تطبانجام تمام امور ساختمان:  یانعام برا

شرایط  49ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

و در بدل ارائه تضمین معتبر پیش قیمت مجموع قرارداد میباشد  باشد قابل تطبیق نمی پیش پرداخت

 میگردد.ل مبلغ پیش پرداخت باشد تادیه ه معادپرداخت ک

 

شرایط  50ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 .میباشد قرارداد مجموع قیمت فیصد  (%5): مبلغ تضمین اجرا

 .، غیر مشروط و نباید کاپی و اسکن شده باشداجرا به شکل ضمانت بانکیتضمین 

ای دولتی از ارایه تضمینات شرکت هتصدی ها و  NPA/PPD/No.25/1397یه شماره طبق اطال نوت:

 .آفر و اجرا کار معاف می باشد

 

  قرارداد ختم  هـ.

شرایط  56ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می  30 د های عملیاتی و مراقبت به تاریخارائه نقشه ها و یا رهنمو

 .شدبا
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شرایط  56ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 طیشرا 56ماده  1مشخص شده بند  خیومراقبت بتار یاتیعمل یها ارهنمودینقشه ها و هیت عدم ارادر صور

 .گردد یقرارداد کسر م ریت اخاز پرداخ هزار افغانی صد دو 200,000قرارداد  یعموم

 57ماده  2بند  6جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .باشدیم بیست هفته( 20) ریاخحد اکثر ت

ایط شر 59 ماده 1بند 

 عمومی قرارداد

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل 

  یکار امور ساختمان

پروسه جدید در  طرزالعمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل 109حکم  2طابق بند م 

 م و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.ی فراهمیعاد اعتبار قرارداد اول

 طیشرا 62ماده 

 قرارداد یعموم

، مرجع حل منازعات مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان گرددیمآن استفاده  تیاز روش حکم کهینهاد

 .باشد یم
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  رااج شرایط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

  عمومی مشخصات  مورد در ها یادداشت

می }این یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی شامل ن
 باشند{ 

 د.  یباشبتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان ممشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقا

در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد 
صفانه بودن که سبب ارائه آفر ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منخام، و انجام امور 

 روسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. یل پجوابگو و  تسه

دیدترین مشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین یا ج
 شد.ه باد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفتمواد باش دیزاین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  و

مشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرارداد امورساختمانی  
سکتور ها وجود ندارد، اما اصول  ب اداره یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تماممناسب باشد، از جان

 موجود در این اسناد منعکس گردیده است.  ر جاو عرف پا ب

راه ها، بنادر، قطار معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه 
کار، مواد و طرز مشخصات تخنیکی عمومی شامل .کات عامه میگرددمسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارآهن،

تجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد.  

ات تخنیکی عمومی مشخصات اند نه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصهرگو

 ( صادر شده باشد. ISO)سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد های که توسط وزارت 

نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی مبین  توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود

ی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا باالتر از معیارات ذکر شده، قابل خنیکد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تاین باش

 ج گردد.  قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی در

  ها کود و ها معیار بودن معادل

ساختمان اشاره شده باشد، آخرین  امورجهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش درصورتیکه از معیارات و کود های خاص 

معیارات و کود ها ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه 

مشروط بر توافق کتبی آن  ص باشد، معیار های دیگر معادل یا باالتر ازاز نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خا

و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را 

یکه را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  در صورت( روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن 28بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان )

انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های 

 برآورده نماید.   مشخص شده اسناد داوطلبی را
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 ها نقشه  هفتم قسمت

 

 ها نقشه و ها یادداشت

 درج گردد{ لست نقشه ها}

 این بخش یا در دوسیه جداگانه ضمیمه شود.به  نقشه های واقعی بشمول پالن ساحه

 نقشه ها دارای تاریخ، شماره و شماره تجدید شده میباشد. 

 

 نوت: 

 بل احجام ضم میباشد. .1

 د.نقشه ها ضم میباش .2
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 14کار احجام بل   هشتم قسمت

 رکا احجام بل درمورد ها یادداشت

  کار به اداره بوده و در اسناد نهایی شامل نمیگردد.  حجامصرف معلومات برای ترتیب بل ا این یادداشت

 اهداف

 اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

 را که سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب میگردد؛ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اج -1
 را شده در صورت عقد قرارداد.ن اجار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختماارائه بل احجام ک -2

ر ساختمان با برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقالم در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امو
هات شرایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از ج تفکیک بخش ها یا امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحات مختلف،

 مختلف میگردد، صورت گیرد.   

 با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خالصه باشد. 

 جدول مزد کار 

بل احجام کار بیشتر باشد. جهت روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش بینی نشده بیرون از جدول کار 
 نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد: بودنبررسی واقعی 

ن که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج لست بخش های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختما -1
 خت امور ساختمان به قراردادیمیگردد، با بیانیه شرایط پردا

 ر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد. ای همقدار اسمی بر -2

 مبالغ احتمالی 

 ی )افزایش مقدار( در بل احجام کار شامل میگردد. یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیک

 کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد.  حجامزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در بل اهمچنان هزینه احتمالی برای اف

  شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد.

صالحیت منظور کننده آن که معموالً مدیر  ( روش استفاده و مقام باContingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی )
  میباشد، در شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد.وژه پر

 محاسبوی اشتباهات  تصحیح

گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از تسلیمی هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در  قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت 
بل احجام کار توام با بیانیه ذکر مقدار دد. ص با صالحیت که آفر را امضا نموده، امضا گرآفر آنرا تصحیح و هر تصحیح توسط شخ
 ر قیمت گذاری شده، ارائه میگردد.مجموعی اصالحات وارده در بل احجام کا

                                                 
ام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میشود و  وابسته به قرارداد الز بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و}در قرارداد های بالمقطع،   14 

 شد.{نیست. جدول فعالیت ها توسط داوطلب تهیه گردیده و اسناد مربوط به قرارداد میبا
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درج  این بل احجام کار در برگیرنده }شماره به ارقام و حروف  حجام کار ذکر می نماید:اداره یادداشت ذیل را در هر بل ا
 صالحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردیده است. با  گردد{اصالحات محاسبوی بوده و توسط شخص

 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 عنوان فورمه ها        فورمه ها                                            

 تضمین آفر: تضمین بانکی   05فورمه امور ساختمان کوچک/

 آفر مین اظهار نامه تض  06فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    07فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ نیساختما امور فورمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت  دیدهبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گر}فورمه های نمونوی قابل ق
 {را در این پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند
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 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/

  {ک درج گرددنام و آدرس بان} بانک:

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

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

نام }برای اجرای  {تاریخ درج گردد}آفر خود که به تاریخ  "داوطلب"ه نام منبعد ب {،نام مکمل داوطلب درج گردد}که  یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {ن تدارکات درج گردداعال شماره}تحت اعالن تدارکات شماره  {درج گردد قرارداد

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

دون تعلل، مبلغ مجموعی بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که ب {نام بانک درج گردد}ست داوطلب، ما بر اساس درخوا

را  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده {رج گرددام دمبلغ به حروف و ارق}

 باشد، بپردازیم:

 اد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛تغییر یا انصراف از آفر در میع (1)

 ده در آفر؛ئه شتصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های اراانکار داوطلب از پذیرش  (2)

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

 جات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندر (4)

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

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   

ازی تضمین درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم س (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلباناجرا طبق 

روز بعد از ختم میعاد اعتبار  28( 2یا )ده؛ ( امضای قرارداد با داوطلب برن1د، به محض )درصورتیکه داوطلب برنده نباش (7)

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

 تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد. در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت

 {مسئول مربوط درج گرددامضای }امضا: 

 {مهر گردد}مهر: 
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 نامه تضمین آفر ظهارا

 06فورمه امور ساختمان کوچک/
 

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  شماره اعالن تدارکات:

 {درج گرددشماره داوطلبی }  شماره شرطنامه داوطلبی:

 {ج گردددرصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره تشخیصیه آن در}  شماره آفر بدیل:

 {ج گرددر درروز، ماه و سال تسلیمی آف}  تاریخ:

 

 {نام مکمل اداره درج گردد}به: 

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

سر از  {تعداد سال درج گردد}ت ی مدشرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برا ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت

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

 اهلیت داوطلب؛ ارائه معلومات نادرست در مورد -1

 تسلیمی آفر؛ تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه -2

 اهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛اشتبانکار داوطلب از پذیرش تصحیح  -3

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

 .کردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برندهفراهم ن -5

روز بعد  28می تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا تسلیار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و این اظه

 از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

 {خصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را داردامضای ش}امضا : 

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

 {ماه و سال درج گردد روز،}تاریخ: 

 {مهر گردد}مهر :  

 

  {یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}
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 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط(

 07فورمه امور ساختمان کوچک/

  {س بانک درج گرددنام و آدر} بانک: 

 {ج گردده درنام و آدرس ادار}: ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

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

شماره قرارداد }یاد می شود، قرارداد شماره  "ادیقرارد"منبعد بنام {، که قراردادی درج گردد نام مکمل}اطالع حاصل نمودیم که 
نام قرارداد و }انجام ا بمنظور { را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شمسال درج گردد روز، ماه و}مؤرخ { درج گردد

 اید. { عقد می نمتوضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد

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

را بمجرد دریافت اولین { به حروف و ارقام درج گردد 15مبلغ}به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

های ارسال تقاضا ازجانب ینه مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمتقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط 

  شما، بپردازیم.

هر کدام که {درج گردد 16روز، ماه و سال}( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ 28این تضمین )

دفتر بانک تسلیم داده  ه بهت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکراول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخ

 شود. 

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

 

 ضا، نام و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{}ام

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}

                                                 
 ل شده درج مینماید{تبدیقرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره،  }تضمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار15 

ن، تمدید  این تضمین را ( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختما28}این تاریخ )16 
زیر را در قسمت آخر پاراگراف این اشت است نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداز بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخو

اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، ( سال در مقابل درخواست کتبی 1( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت )
 موافقه مینماید"{
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 ین بانکیتضم تضمین پیش پرداخت:

 08فورمه امور ساختمان کوچک/

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

  {م و آدرس بانک درج گرددنا} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {ه و سال تسلیمی آفر درج گرددروز، ما}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}ی آفربانکشماره تضمین 

یاد  "قراردادی"منبعد بنام  {، کهنام و آدرس قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

اداره  د با{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شوگردد روز، ماه وسال درج}مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}می شود، قرارداد شماره 
 {عقد نماید. نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان

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

را بمجرد دریافت اولین { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}مبلغ  چرا ست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون وبه درخوا

اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای 

  باشد، به شما بپردازیم.

متذکره فوق باید توسط قراردادی به ت طوریکه پیش پرداخت ضمانبرای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این  این یک شرطی است

 }شماره و محل حساب درج گردد{حساب نمبرش دریافت شده باشد 

یقنامه پرداخت به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدمبلغ این تضمین بصورت تدریجی 

( فیصد قیمت 80، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )دیدهاز آن تذکر و به ما ارائه گر

 فاقد اعتبار میگردد.   {درج گردد 17روز، ماه و سال} قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ

 د.اطاق تجارت بین المللی، میباش 785ره شماره این تضمین تابع مقرره منتش

 {امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد}

 بانک{ }مهر

 

 

                                                 
داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را  بایداز تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه ( روز بعد 28}این تاریخ )17  

تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت 
( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از 1( ماه یا )6مدت که نباید بیشتر از ) برایماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان فورمه درج مین

 ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"{
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/

ای داوطلبان، دستور العمل بر 28ه تصحیح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده در این موافقتنامه قرارداد هرگون}

دستور  18دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده  16ماده  3ی مطابق بند زیابتعدیل قیمت در جریان پروسه ار

طلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز ودستور العمل برای دا 27العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده 

  {اردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.، قریط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدیدر شرا

نام و آدرس داوطلب برنده درج }و  {نام و آدرس اداره درج گردد}میان  {سال، ماه و روز درج گردد}این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده است. {گردد

نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج }از اجراآت در قرارداد  ناشیده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص اداره آفر داوطلب برن
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.  {گردد

 ل را در بر می گیرد:این موافقتنامه موارد ذی

بت داده می شوند، ن نسمی نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آکلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده  .1

 آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند. 

ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور  .2

 ید.قرارداد رفع می نما

ا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع اد یاداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارد .3

 پرداخت نماید. نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد 

 طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:  .4

 {خانه پری گردد}  حضور  مهر در

 {خانه پری گردد} دیدم گرامضا، مهر، و تسلی

 {خانه پری گردد}   در حضور

 {امضا توسط نماینده با صالحیت اداره}  امضا الزام آور اداره:      

 {امضا توسط نماینده با صالحیت قراردادی} امضا الزام آور قراردادی: 

 


