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 دستورالعمل برای داوطلبان  قسمت اول:

 عمومیات الف.  

ساحه    -1ماده  

 داوطلبی

 قسمت  و  داوطلبی علوماتم  صفحه  مندرج  یامور ساختماناین شرطنامه را به منظور تدارک  داره  ا 1.1
به  این داوطلبی    یخیصیه و تعداد بخش هار تشب، نمنام  صادر مینماید.  (قرارداد  صایط خشرا  )  5

هر تشخیصیه  نمبر  و  نام  قرارداد    (Lot)  بخش  شمول  نوع  داوطلبیصفدر  و  معلومات  و     حه 
 .  گردددرج می شرایط خاص قرارداد  

برند 1.2 تداوطلب  به  را  امور ساختمانی  شرایط جات  درمنو    بیوطلدا  صفحه معلومات  یخ مندرجاره 
 نماید.   ل میتکمی خاص قرارداد

 : در این شرطنامه 1.3

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

 وسط طرف مقابل می باشد؛ تاسناد دریافتی 

 د بکار برده می شود؛فرصورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مدر  -2

 تقویمی می باشد.  روز معنی ه ب "روز" -3

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

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

   ه است به کار می گیرد.یدآن صادر گرد

عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ   وهای مالی    رائیر داعبارت از پول یا سای  عامهوجوه      2.2

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

  ه گذاشت داره  یار ااختدر  و قرضه های که    ها  کمکبودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول  

 می شود، می باشد. 

مراحل  اصول عالی اخالقی را در    اند داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف   اداره، 3.1 قلب فساد و ت -3ه ماد

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

 افاده می نمایند:  

ستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با  ت م اد به صورهپیشنیا    رخواست، دریافت، دادن  ز دارت اعبد:  فسا -1

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

 دهد.  

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

و یا اجتناب از اجرای   و غیر مالی  نفعت مالیمصول  هت حو مدیریت قرارداد ج  ارکاتان تدندارمک

 صورت گیرد.  مکلفیت ها 

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

ن طرح  سائریعمال  ا  رستنادول تحت تاثیرقراردادن  شممنظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به  

 گردیده باشد. 

از  ارعبر:  اجبا -4 سایر  ت  یا  و  قرارداد  مدیریت  و  تدارکات  کارمندان  به  رسانیدن  ضرر  یا  و  تهدید 

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

سه  پرو  و اظهارات نادرست در سناد  مان اکتیا  یر  یاز تخریب، تزویر، تغ  رتاخالل و موانع: عباایجاد   -5

 امور نظارتی مربوط می باشد. ا ارکات و یدت
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یا   3.2 ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب،  اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً 

 غو می ل  را  استاجرای قرارداد گردیده  ر  تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا د

 د.  نمای

ا  3.3 ،  مراحل تدارکات توسط کارمند ادارهب، تبانی، اجبار و اخالل در  د، تقل اب فسرتکااداره در صورت 

 یربط ارجاع می نماید.   موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذ

3.4 ( فقره  مندرج  اعمال  ارتکاب  صورت  در  را  قراردادی  یا  داوطلب  ماد1اداره  قانون ه  (  نهم  و  چهل 

   اید.ی نم احل تدارکات محروم م در مرتراک اشاز ات تدارک

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

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

 نماید.  

داوطلب    -  4ماده  

 واجد شرایط
 

هرکشوی    شرکایو    لبوطاد 4.1 تابعیت  بوری  میتوانند  مح  ا را  مندرج  دورعایت  های  صفحه دیت 
فرعی، ساکن، تبعه و    داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی  معلومات داوطلبی

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

 .  می گردد 

  داردجوانب این داوطلبی تضاد منافع با یک یا بیشتر   لبوطدا، ید تضاد منافع داشته باشدب نباداوطل 4.2

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

یا  تدارکات و  نموده  ترتیب  که  را  پروژ  با شخص  مدیر  این  ه  منحیث  شده    ادپیشنه  داوطلبیتحت 

اب فع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود.  منااد  تض که    داوطلب .  تباط داشته باشد راشد 

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

      ند. شو میواجد شرایط پنداشته ر در این داوطلبی غی و همچنین شرکت های متعلق به آن  گردیده

ا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم  شده و ی لب محروم  ط داو   ا با اره نمی تواند قرارداد ر د ا  4.3

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

م  4.4 و  شواهد  است  مکلف  را  داوطلب  خویش  اهلیت  تثبیت  م دارک  معلومات  رجات  ند مطابق  صفحه 
 .ید ما ن   ائه ار   ی  طلب داو 

اهلیت    -  5ماده  

  وطلبدا

و چارت   ها نقشه  بشمول    یو جدول امور ساختمانکاری پیشنهادی  شیوه  اولیه  بان شرح  لاوطم دتما 5.1

 نمایند.   می  ، ارائه فورمه های داوطلبی  3قسمت   در ا مورد نیاز ری ها

داوط در صورت   5.2 اهلیت  قبلی  ارزیابی  قرارداد  ان،  لب انجام  مو طلب او د   ا ب صرف  عقد  د ان  قبلی  فق  ارزیابی  ر 

اهلیت داوطلبان موفق در  گیرد.    ت می صور   اهلیت  قبلی  اهلیت    تجدید شده معلومات    ارزیابی  در مورد 

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

   درج میگردد.    3  قسمت اهلیت در  

بر عالوه    ان معلومات و اسناد ذیل را، داوطلبنطلباداو  رزیابی قبلی اهلیتا   ندازیراه اعدم    ورتدر ص 5.3

می   3قسمت  شامل زالعمل تدارکات ( حکم هفدهم طر2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 

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

ک -1 اسناد  اصلی  ننقل  آد  وضیعتهنده  د  شانه  ثبت،  محل  تحقوقی،  نوع  یجارترس    فعالیت  و 
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 داوطلب باشد؛  

 ؛ صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

 سال گذشته؛ 5ر اجرا شده د یامور ساختمانمجموعی ارزش  -3

یر کار و یا  ز  سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی   + ده  ت و اندازه مشابه درییتجربه کاری با ماه -4

 .  وی تماس گرفتبیشتر با  وماتمعل برای رداد که می توانقرا طرف  رکذبا ده قرارداد ش

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

ت -6 و  و  جارب  اهلیت  ساحه  مدیریت  تخنیکی کارمندان  قرارداد   پرسونل  این  اجرای  برای  که 

 ؛ اختصاص داده می شود

م  وضعیتش  ارگز -7 داوطلب  گاننمالی  تفزاد  و ضرر  شیترش  مفاد  بیانیه  تص  اراظهیا    یا  فیه نامه 

 ؛ سال گذشته( 5در )مالیاتی 

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

به   )قرضه()دسترسی  دسترس(  سایر و    اعتبارات  قابل  مالی  شممنابع  بدون  که  پیش  ول،  یت 

از سایر تعدات  اردادین قرا  تحترا  قابل اجپرداخت   رای سایر قرارداد ها و  طلب بو ی دامال   بشتر 

 آفر های ارائه شده باشد. 

سال اخیر که داوطلب در آن دخیل   پنجدر    تهاختتام یافدعاوی در جریان و یا    در موردمعلومات   -9

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

 داد فرعی  رارطای قرد اع مو درات معلوم -10

باشد، داوطلب مشترک مکلف به   دو یا بیشتر شرکت(  JV)  شرکت مشترکوطلب  که داورت  در ص 5.4 

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

 شد؛ ابترک شمیک شر  برای هردستور العمل  ن ای 5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر -1

 شده باشد؛ امضا مهر و تمام شرکا توسط  ننی آقانو الزامیتآفر بمنظور  -2

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

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

 ؛ دباشمی  سایر شرکا   مایندگی ازن ها به

 ؛میگیرد لی صورتاص یکشر  اببشمول پرداخت ارداد ی قراجرا  -5

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

باید معیار های  شدن شناخته  واجد شرایط    جهت 5.5  اعطای قرارداد، داوطلب  را  اهلیت    برای   دارا ذیل 

 د: ه باشفت ر رتذکطور دیگر بی  مات داوطللوصفحه معمگر اینکه در باشد. 

 ؛ صفحه معلومات داوطلبی مدت مندرجخالل در  مانیساختمعامالت در سکتور  حجم -1

اصلی    تجربه -2 قراردادی  اقل  در    یساختمانامور  در  منحیث  قرارداد  تعداحد  با  های  د  ساختمانی 

مماهیت    ،اندازه در  معادل  پیچیدگی  داوطل  مندرج  د  یعاو  معلومات  بمنظور  )   بیصفحه 
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ای با  بای داوطل  رعیان ممطابقت  اقلب  باشد(    نمودهتکمیل    رامانی  تساخ  امور  فیصد (  70)  د حد 

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

 منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛ 

دسترسی   -3 پالن  موقع  اجاره(    و  )مالکیتیک  مندرجهیتجبه  نیاز  مورد   لوماتمعحه  صف  زات 

 ؛وطلبیدا

بشمول حد    مشابه  امور ساختمانی با ماهیتدر  سال تجربه کاری    (5)ا  بداد  قرارداشتن یک مدیر   -4

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛  (3)اقل 

صفحه معلومات که کمتر از مبلغ تذکر رفته در  انواع اعتبارات )قرضه(     یا و    سیالدارایی های   -5
و    یلبداوط تعنباشد  از  مهدابیشتر  داوالت  بی  سایر  طلب  هارای  پیش  یت  لون شمبدو  قرارداد 

   باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

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

 شده می تواند.   نجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبم

ارقام اهلیت رالعمل،  تو دس  این  5ماده    5بند    1ج جز  مندر  اهلیتت  ارامعیای مطابقت با حد اقل  رب 5.6 

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

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

گردد.    ی رک ممشت  منجر به رد آفر شرکتباال  شرط    یلتکمدم  لیت را تکمیل نماید. ع اهمعیار های  

توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه   قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها   ربه و منابعتج

 در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.  

هر     -6ماده  

 داوطلب یک آفر  
ارائحیث ش یا منی  رادانفیک آفر را بصورت    واندت  میهر داوطلب   6.1 هر  .  داینمه  ریک شرکت مشترک 

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

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

 . استنی از این امر مستثباشد  ازصورتیکه مج

مصارف    -7ه  ماد

 داوطلبی
 آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد.   ود رف خ ص ب بم داوطل  7.1

از     -8ماده   بازدید 

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

مصارف بازدید از محل    . ماید ری ن را جمع آو امور ساختمانی  ارداد قر قد و ع زم جهت ترتیب آفر ت ال ما معلو 

 به عهده داوطلب می باشد.  

   شرطنامه   ب. 

مندرجات    -9ماده  

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

 مل برای داوطلبان  لع قسمت اول: دستور ا  

 داوطلبی    ومات معل   صفحه   وم: د   مت س ق   

 ی داوطلبی مه ها : فور سوم   قسمت   
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 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد   

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد    

 ات  قسمت ششم: مشخص   

 نقشه ها  قسمت هفتم:    

 2ی قسمت هشتم: بل احجام کار   

 ت  نا قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمی   

توضیح    -10ماده  

 مه طناشر
شر می    وطلب ا د  10.1 این  مورد  در  مع طنام تواند  بیشت ل ه  اد ومات  از  را  آدرس  ر  به  تماس  با  کتبی  بصورت  اره 

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

. اداره  باشد   نموده ت  اصل مو   به اداره تسلیمی آفرها  د  قبل از میعا ( روز در داوطلبی مقید  4داوطلبی باز و ) 

مدت   ) ا ک روز  (  3) درخالل  و  باز  داوطلبی  در  مقید  روز  (  2ری  داوطلبی  در  به  کاری  را  کتبی  توضیح 

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

 .  منبع درخواست ارسال میگردد 

ه ذکرشده باشد  درشرطنام   ه رتیک درصو   ن مندرجات شرطنامه، یرامو الت پ وا ه س ب ب به منظور توضیح و جوا  10.2

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

یخ برگزاری  ز تار قبل ا ی  ریر تح   اشته باشد، آنرا بصورت د   از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال  10.3

 اید.   ره تسلیم نم بی به ادا ل داوط از    جلسه قبل 

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

هر   د. موده اند، ارسال میگرد ن  ( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ 4بعد از جلسه، درمدت حد اکثر ) 

این    11ر ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده  ا صدو داوطلبی ب   ل از ه قب یل شرطنامه در نتیجه جلس د نه تع گو 

 دستورالعمل صورت می گیرد.  

تعدیل    -11ماده  

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

دریافت نموده    ا مه ر رطنا بی به داوطلبانیکه ش رت کت و بصو ه  دید گر   شرطنامه محسوب دره جزء  صا ضمایم   11.2

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

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

 د. ی نما   مدید این دستورالعمل ت   21ماده    2ند  ب   با  قت  یمی آفر ها را در مطاب سل میعاد ت 

 ج. تهیه آفر ها  

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

اسناد    -13ماده  

 شامل آفر 
 د: اش می ب   اسناد ذیل شامل  آفر ارائه شده    13.1

 
  ول فعالیت درج گردد.دج حجام کاری حذف وبل ا مقطع،ل در قرارداد های باا 2
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 ؛تور العملساین د 17ه ا مادت ب ابقتضمین آفر در مط -1

 ت گذاری شده؛ یمق 3ری م کابل احجا -2

 فورمه آفر داوطلبی؛  -3

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛   -4

 و  ؛ در صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 . صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -6

   آفر قیم – 14ماده 
  رام ک به اساس بل احجارالعمل  تودسن  یا  1ه  ماد  1مندرج بند    ی انساختمر  اموبرای تمام    قرارداد 14.1

    می باشد.    ی شده که توسط داوطلب ارائه می گرددت گذارقیم

احجام کاری را ارائه   مندرج بلم امور ساختمانی  داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقال 14.2

امل شده  کار شحجام  ا  بل  در  قیمت و نرخ آنه باشد،  شدارائه ننرخ و قیمت  برای آنها  نماید. اقالم که  

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که  به آن صورت نمی گیرد.    تخپرداه و  وب گردیدمحس

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

ح درج  حیتصیخ  تار  وضا  شده، تصحیح شده ام  زده   طخدر صورت تصحیح، اغالط  محسوب میگردد.  

   گردد. 

سایر مکلفیت  و    (BRT)4بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی    ،مالیات  ت،بل پرداخقا ت  صوالحمتمام   14.3

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

 .    رددگ شامل  قیمت مجموعی آفرها و 

شرایط   47ماده    احکام  و  دادقرارشرایط خاص  و    ات داوطلبیم ومعل  صفحه   در  تذکر درصورت 14.4

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

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

  و  آفر  اراسع  -15ماده  

 خت رداپ 
را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه   5آفرمندرج  های    یمتق  حد وفی وا  نرخباید   داوطلب 15.1

 ذکر رفته باشد.  طوری دیگر ت صفحه معلومات داوطلبیدر 

 می باشد.   بیطلصفحه معلومات داودر روز مندرج بادله، نرخ فروش د افغانستان بانک تمنبع نرخ  15.2

 د. ائه نمایرفر ادر آاسعار خارجی الزم را  یاتجزئت اسلف مک داوطلب 15.3

میعاد    -16ماده  

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

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

د میگردد. در داوطلبی بین المللی  اشته شده، روابگو پندجغیر  مه،  عاد مندرج این شرطنااز میکمتر  

 اند.  روز بوده نمی تو 120ز میعاد اعتبار آفر بیشتر ا

 
 

4 Business Reciept Tax 
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد.  
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د  دیدر حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تم 

در صورت تمدید میعاد  .  دیگیررت مداوطلب طور کتبی صو  جواب  دید و تمای  بر  نماید. تقاضای اداره

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

مستثنی   ن امرایاز  این دستورالعمل    17ماده  تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، حاالت مندرج  

در   رصوراست.  تمدرخواد  ت  آفست  اعتبار  میعاد  ازدید  می  داو  جانب  ر  مسترد  آفر  تضمین  طلب، 

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

تضمین آفر    -17ماده  

تضمین   نامه  اظهار  و 

 آفر 

نماید. آفر بدون  یه  ود ته آفر خ زء  ج   حیث را من مین آفر  نامه تض   ار یا اظه مکلف است، تضمین آفر   داوطلب  17.1

 ابگو پنداشته شده، رد میگردد.    غیر جو   ر ن آف تضمی 

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

 ی تواند: تضمین آفر م   د. ارایه گرد   صفحه معلومات داوطلبی سایر اسعار قابل تبدیل مطابق  

 دد.  ارایه گر   پول نقد   کی و بان مانت  ض   شکل به   -1

ی تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه نهاد  لب م داوط  -2

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

    فر را  ضمانت نماید. مین آ ای تض جر ن ا ستا ل جمهوری اسالمی افغان اخ مشابه در د 

)فورمه های    9قسمت  ید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج  آفر با مین  ض ت  -3

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

 ترتیب گردد.  

وقت     به اسرع   داره بی ا ،  با درخواست کت لعمل تورا ن دس ی ا     17ده  ما   5بند  هدایت  تطبیق    رت در صو  -4

 قابل پرداخت باشد.  

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

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

 د. باش   میعاد تمدید شده آن   و یا   ر آفر با اعت اد  ( روز بیشتر از میع 28) ل  اق 

این دستورالعمل مطالبه   17ماده   1در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  17.3

د،  اش یده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نب گرد 

 دند.  می گر د  ه ر شد   غیر جوابگو پنداشته 

 داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد. با    از عقد قرارداد   فق  بعد و یر م ان غ تضمین آفر داوطلب  17.4

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

  ماده  2بند   ورد ی م ه تسلیمی آن به استثنا ین در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت مع  -1

 ؛ این دستور العمل   16

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

این    28ماده    2آفر در مطابقت با بند    اشتباهات محاسبوی در طلب از پذیرش  داو   اجتناب   در صورت  -3
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 دستور العمل؛ 

 ؛ ت معینه ل مد در خال اد  عقد قرارد   لب برنده از وط اجتناب دا  -4

 اد توسط داوطلب برنده؛ ارد قر   اء اجر   تضمین   عدم ارائه  -5

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

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

   باشد.   ( JV)   داوطلب مشترک 

  های   آفر   –18ماده  

 ل بدی
قابل قبول    بدیل   رهای ف آ  18.1 بو خواه صرف در صورتی  در    د د  قبولی آن    صفحه معلومات داوطلبی که  از 

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

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

  صرف در صورت که آفر اصلی   ده و اداره  م نمو تسلی   اصلی آفر های بدیل را با آفر    د توان می    ب ل وط دا  -1

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

 یا  

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

 ارزیابی می گردند.  خود    نوبه   به ام  کد   بدیل هر 

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

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

       . د ن اداره را ارائه نمای ط  ارزیابی آفر های بدیل توس 

و  ش  -19ده  ام کل 

 امضاء آفر  
این دستورالعمل ترتیب و با    13ک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده ست، ی کلف ا لب م داوط  19.1

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

  اپی، و ک   ت تفاوت میان اصل ودی ت موج درصور د.  رد م گ تسلی   ومات داوطلبی معل   حه صف تعداد مندرج  

 قابل اعتبار خواهد بود.  اصل آن  

ش  19.2 نوشته  ناشدنی  پاک  رنگ  با  یا  و  گردد  تایپ  باید  آفر  های  کاپی  و  قانونی  اصل  نماینده  توسط  و  ده 

ضا  ام   این دستورالعمل  5ماده    3ند ب   1در مطابقت با جزء  )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت(   داوطلب 

ه باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا  د عدیل گردی ت یا    وشته تمام صفحات آفر که ن د.  رد گ   مهر و  

 گردد.      

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

 د.  باش ضا شده  حیت داوطلب ام صال نماینده با    یا آفر را امضا نموده  

ت هرگو  19.4 آفر نه  در  افزود  یا  قب قاب   غییر  نخواهد  و ل  ا ل  مگر  اصالح  بود،  برای  یا  اداره  هدایات  مطابق  ینکه 

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

   می گردد.  
 

 تسلیمی  آفرها    د. 
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لیمی،  تس  -20ماده  

و گذا  مهر  ری  عالمت 

  آفر

ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت    رسال نماید. وسط پست ا ت یا    خصاً تواند آفر خویش را ش ب می  داوطل  20.1

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

از روش متذکره   نماید. داوطلب یر پ   صفحه معلومات داوطلبی الکترونیکی، داوطلب  در  ا  ر ر آف   وی می 

   بنویسد.   "کاپی "و    "اصل "باالی آنها کلمه    ذاشته و ه گ شد ر  مه ی جداگانه سربسته و  کت ها پا 

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

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

تشخیصیه  -2 نمبر  نام،  معلومات متذکره    ی لب داوط  حاوی  قرارداد  ای شر و    بی وطل دا   صفحه  ط خاص 
 باشد.   

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

 العمل.   

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

 نشده مسترد گردد.   از  ر ب آف ،  یده رس   صورت اعالم آفر نا وقت ر  باشد تا د 

ه و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب  پاکت بست   ه رتیک درصو  20.4

 العجل را ندارد. 

   میعاد   –21ماده  

 آفرها  تسلیمی
مندرج   21.1 تسلیمی  میعاد  ختم  از  قبل  باید  ها  داوط آفر  معلومات  مندرج    ی لب صفحه  آدرس  صفحه  به 

 تسلیم گردند.  بی  داوطل ات  وم معل 

، میعاد  ان دستور العمل برای داوطلب   11صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده  در    واند ت می    اداره  21.2

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

 ادامه می یابد.     ده میعاد تسلیمی تمدید ش 

  رفآ   –22  دهما

  وقت   نا  یها

 رسیده

 ه رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند.  درسی اوقتآفر های ن  22.1

  -23ماده  

تعویض   انصراف، 

 و تعدیل آفرها  

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

 ، عویضرا تجود باشد، آفر خویش  وط موه مربامت نحیاء شده باشد و کاپی صالمضصالحیت داوطلب ا

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

 ن اطالعیه باید: ای

وط نیز با  رباین دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های م  20و    19در مطابقت با مواد   -1

 د.  نشانی شده باش   "عدیلت "یا   "ویضتع"، "افانصر"کلمات 

 میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.    ز ختمقبل ا -2

 تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.    بعد از ضرب االجل    تعویض یا تعدیل آفر ها  23.2
 

یعاد  ختم م و  ها  فر  می آ ان ضرب االجل تسلی می در فاصله زمانی   هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها  23.3

فر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته  تسلیمی آ   ورمه در ف اعتبار آفر طوری که  
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نتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین  نمی تواند. انصراف در چنین حالت م 

 میگردد.  ی داوطلبی  را دستور العمل ب   17آفر مطابق ماده  

این ماده دستور العمل پیشنهاد می    با     ل در مطابقت ی د ر تع ر اث ولی یا د تنها در آفر ا را  خفیف  ت   طلب داو  23.4 

 نماید.  

 آفر گشایی و ارزیابی     هـ. 

  گشایی   آفر  –24ماده  

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

نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت  ، باز می ه رفت   تذکر   صفحه معلومات داوطلبی   در ن که  ما و ز یخ تار 

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

 

نشانی شده و   "افصران"در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه   24.2

را اعالم و بدون باز    نموده اند،  را تسلیم    خویش راف  آفر ها اطالعیه انص  سلیمیعاد تمیتم  ز خقبل ا

  شدن مسترد می نماید.

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

م  ا عد ض، تعدیل، موجودیت ی تعوی   صراف، ان ف،  خفی آفر بدیل(، هر گونه ت   دن صورت درخواست یا مجاز بو 

ب بداند  هار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناس ن آفر یا اظ ودیت تضمی ج مو 

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

العمل برای  ین دستور ا  23 ماده یل تسلیم شده مظابق  و تعد عویض ت   های فر  نا وقت رسیده باشد. آ   مل الع 

 ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.   

این دستور    24ماده    3جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند    رویداد اداره   24.4

 ی نماید.  م   العمل تهیه 

کات ملی را در جلسه مذکور خانه پری،  دار ت اره  ه اد ر گشایی صادر یاری آف ای مع ورم ه ف   یی، گشا هیئت آفر  24.5

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

م    24.6 فورم  و  آفر  در  ارائه شده  های  قیمت  داوطلبان جدول  را  عل در صورتیکه  اهلیت خویش  پ  چس ومات 

باشند، هیئت آ یپ( ن شکاست اف ) ف ش  نیز چسپ شفاف )شکاستیپ(  آ مکلف است    شائی فر گ نموده  نها را 

 نماید.  

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

تور  ن دس ای   34ماده    4بق بند  د مطا ار دا قر اء  اعط ان نشر اطالعیه تصمیم  زم پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی  

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی  هر نوع  د افشاء گردد.  بوده، نبای   لعمل محرم ا 

ی  عل   ایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد. ابتد 

اضای تماس با اداره را در هر  ب تق اوطل د یکه عقد قرارداد، درصورت الی   گشایی ر  آف   مان موارد فوق، از ز   الرغم 

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

از داوطلب طور کتبی توضیح مطال 26.1  آفر  توضیح  –26ماده    کلبش  نیزنماید. توضیح داوطلب    بهاداره می تواند در مورد آفر 
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د ، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارند در محتوا و نمیتوا  هگرفت ورت  ق مندرج در خواست، صمطاب  کتبی ها 

قبو را  محاسبوی  اشتباهات  تصحیح  اینکه  مگر  نماید.  نماید،  ارائل  توضیح  نوع  بدون هر  شده  ه 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.  رد

و  ی  ارزیاب   -27ماده  

جوابگویی  تشخیص 

 ها  فر آ

 نماید: تشخیص    رد ذیل را ا د مو بای   از ارزیابی مفصل آفر ها،   ل ه قب ادار  27.1

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

 مناسب امضاء گردیده است؛ بطور   -2

 تضمین آفر می باشد؛ و   دارای  -3

 .  شرطنامه می باشد   جوابگوی معیارات و شرایط  -4

آفریست   27.2 جوابگو  اس انحرا ن  بدو که  آفر  ا ف،  قلم  از  و  و  مطابق  عمده    دگی فتا تثناء  شرایط  معیارات،  با 

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

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

ن قرار داد را  ی ا تحت  طلب  یا مکلفیت های داو    اداره حقوق  ه  ه ک اشت اد داو طلبی د ی با اسن ار ناسازگ  -2

 بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛ 

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

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

 دد.  نمیگر ابگو  جو گی  فتا قلم ا 

 صورت گرفته نمی تواند.    ان  داوطلب با سایر  نازلترین نرخ یا  با    وطلب ا دا هیچ مذاکره ب  27.4

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

 قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد.  

  تصحیح  –  28  ماده

 اشتباهات
را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش  شوند    یط شناخته ا د شر واج   در ارزیابی ابتدایی، ا که  های ر آفر    ه ار اد  28.1

ی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل  اشتباهات حسابی بررس   جهت تصحیح از ارزیابی مالی  

 ذیل صورت میگیرد:  

ار اعتبار خواهد  وف مدبه حرغ  مبل د،  ارقام وجود داشته باش  و   هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف -1

 .بود

توارت  صودر -2 فی واحد مد نظر گرفته   نرخ،  قلم مربوط  فی واحد با قیمت مجموعی  نرخفق  عدم 

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

گرفته شده    د نظروعی م جمت مقیمباشد، که در اینصورت    ده در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردی

 دد؛الح می گرصحد ای واو قیمت ف 

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

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

 می گردد.  
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  در  اسعار  –29  دهام

 آفر ارزیابی
ب  29.1 ها  افغا پو   حد وا ه  آفر  بند    نی لی  میگردد،   15ماده    1مطابق  ارزیابی  العمل  دستور  صورتیکه   این  ،  در 

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

مب  شد نرخ  مشخص  و  مندرج  ه  ادله  تبدیل  آفر یاب ارز آفر  د میگردد.    صورت ها     ی  اینکه    حه صف ر  مگر 

 طور دیگر ذکر گردیده باشد.    اوطلبی لومات د مع 

  -30ماده  

و   ارزیابی 

 مقایسه آفر ها  
 

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

ج  آن   هت مندرج شرطنامه  بودن  جوابگو  ن   بی زیا ار   تشخیص  دا    ماید. می  آفر  رین  ت نازل رای  در صورتیکه 

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

دارای  ر  زیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آف ار 

نازلتر ارزیابی  دارای قیمت  آفر بعدی    ابی، ارزی تشخیص نگردد، هیئت    وابگو ده، ج ش   ابی رزی نازلترین قیمت ا 

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

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

 ؛ العمل ستور  این د   28ه  ماد مطابق    محاسبوی   تباهات اش تصحیح   -1

بصورت رقابتی قیمت گذاری شده  در بل احجام کار و جمع مزد کار که  یاطی  ه احت ه وج منهای هر گون  -2

 اند؛ 

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

 ن دستور العمل؛ ای   18ماده  ه  ت ب ابق ی بدیل در مط یشنهاد ها پ   شده یا   حدود معقول قباًل تعیین 

  5ب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند مناس  دیالت ق تع تطبی  -4

 ؛ این دستور العمل   23ماده  

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

یر ضروری اداره  سبب مفاد غ   یا اینکه   ه طنام ی شر بیشتر از نیازمندیها وامل  یگر ع د   ل و بدی و پیشنهادات  

 گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود.  

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

 رفته نمی شود.  ظر گ ن   مد عمومی قرارداد،  

شر ت  صور در   30.4  ب طنا که  یا  دو  دربرگیرنده  باش د از    یشتر مه  بخش  جهت  د،  و  را  داوطلبان  تخفیفات  اداره 

 کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.   

ترجیح    -31ماده  

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

 و.اعطاء قرارداد 

  تارامعی  –  32ه  ماد

 قرارداد اعطاء

مت ارزیابی شده را ارایه نموده، ه داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قیرا بداد  رقرا  اداره 32.1

 .    اعطاء می نماید

  حق   –33ماده  

 رد  و  آفر  هر  قبول
ها  رکات و رد تمام آفر  ل تدا مراح   سخ ، ف آفر اره حق قبول یا رد هر  اد این دستور العمل،    32ماده    علی الرغم  33.1
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  آفر   تمام  یا  یک

    ها

ی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می  یش از قبول هر زمان پ   ا در ر 

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

 ده شود.  نی داوطلبان رسا 

  –  34ماده  

  و   طاءع ا  هعیالطا

 امضای

 موافقتنامه

  ادقرارد

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

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

د مینماید،  حیر  ارسال  در  قرارداد  کمی حیصالطه  صورتیکه  بسیون  ت  باشد،  ملی  اتدارکات  ز  عد 

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

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

 ت میگردد. داخپر دیاردابه قر ی ساختمان اموراقبت و مر ل،کمی، تد بوده که بعد از اجراداقیمت قرار

 

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

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

 نماید   متسلیاره امضا نموده و به اد ریافتاز د عد ز برو ( 10مدت )

ه  ویب سایت ادار  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

 ؛ ه اندودنم لیمم داوطلبانیکه آفر تسان -1

 ی؛ گشای رآف در  قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛  -3

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

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

 اریت آفر خویش  م موفقیل عدق دالوفر مغی  داوطلباندر صورتیکه    ،ادبعد  از نشر اطالعیه عقد قرارد 34.4 

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

 ائه می نماید.  را عدم انتخاب آفر

تضمین    -35ماده  

 اجراء 

35.1 ( درخالل مدت  است،  مکلف  برنده  ازد10داوطلب  بعد  روز  تری(  آفر،  قبولی  نامه  اضمیافت  ای جرن 

)فورمه   8قسمت  مین اجرا که شامل  در فورم تض  قرارداد،  یعمومایط  را در مطابقت با شر  اردادقر
به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده   باشدیا سایر اشکال قابل قبول به اداره    های قرارداد(

 ، ارایه نماید. شده است 

تض  35.2 ارائه  تضمین  میدر صورت  بشکل  اجرا  از  توان  لب میوطدا  کی،بانن  را  اجرا  تضمین  بد  انک یک 

بمنظور اجرای    خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیهوری اسالمی افغانستان یا بانک  قیم در جمم

 ر جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.  این تضمین د

 عمل را برآورده  ور الن دستای  34ده  ما  3و بند    35اده  م  1  ندب  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند    35.3 

 میگردد.  ند فسخ و تضمین آفر مسترد قرارداطای ع اد، ساز
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، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با  اداره فورًا پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن    35.4

 د. نمای   رد می ست ا م ن ر تمام تضمینات آفر آنا   و   داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده 

پیش    -36ماده  

ت  داختپر مین ضو 

 ش پرداختپی

  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، 

ه  شرطناماین  9مت قس  تضمینو  ی قرارداده هافورم  درمل شا ش پرداختضمین بانکی پیت فورم

 می باشد.  

مرجع   -37ماده  

فصل   و  حل 

 منازعات 

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

حق    -38ماده  

 شکایت داوطلبان 
یا    ردیدهگ  مندره  تدارکات متضرر یا خسا  ملهرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالع 38.1

اعتراگ تواند  می  خوردد،  اداره    یشرا ض  لبه  صورت  در  رو  نظر  تجدید  درخواست  به  زوم  کمیته ا 

 مشخص گردیده، ارسال نماید. ات داوطلبی  صفحه معلوم که محل و آدرس آن در    بررسی اداری

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات داوطلبی  حهقسمت دوم:  صف 

  عمومیاتالف.   

دستورالعمل  1ماده 

 بانطلداوای بر

   اشد. می ب   ر آباداره ملی تنظیم امواره دا

 دریایی کابل   حوزه  پروژه سیستم تصفیه فاضالب ریاست عمومی    داوطلبی:نام  

 NWARA/PD/W070-1400/NCB  شماره داوطلبی:

 

 می باشد.   دریایی کابل  حوزه  پروژه سیستم تصفیه فاضالب ریاست عمومی ساختمانی  ورام

 میباشد.   لمقطعابا  نوع قرارداد

دستور العمل  1.2ماده 

 رای داوطلبان ب
 : ریخ تکمیلی امور ساختمان ات

 می باشد.ماه تقویمی ( ۳سه )   دریایی کابل  حوزه  پروژه سیستم تصفیه فاضالب ریاست عمومی   
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دستورالعمل    1.1ماده 

 بانبرای داوطل
 اوطلبان درج گردیده است.  دل برای ستورالعمد 1ماده   1در بند  نام اداره تدارکاتی 

 می باشد.   دریایی کابل  حوزه مومی  ه فاضالب ریاست عپروژه سیستم تصفی

دستورالعمل  4.1ده ام

 برای داوطلبان

 : واجد شرایط نمی باشند  یل داوطلبان کشور های ذ

 "ستین  قیتطب  قابل"

ل دستورالعم 4.3ماده 

 برای داوطلبان

قابل دریافت    س ذیلز آدرحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه ات  محروم شده و لست شرکت های 

 شد: می با

www.npa.gov.af / ps.netwww.ageo      

لعمل دستورا 5.3ماده 

 بانبرای داوطل

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

 ست ین  لیقابل تعد

  6جز    5.3ماده  

ورالعمل برای  دست

 لبان داوط

 : دی ان کلیکارمند

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

)به کاری  تجارب تجارب خصوصی 

عکومی ( کلی ش  

 

 

صیل تح تهرش  

 

 تعداد

 

 وظیفه 

 
وژهرر پمدی 1 لسانس سیول  5 3  

یول لسانس س  3 2   انجنیر 1 

 ساحه  

۱۲یا  ۱۴فارغ التحصیل  6 4  فورمن  2 

ون  دانل 1   مرتبط فکیتداشتن سرتی 4 3  

اداری    یا  ی ولسانس بخش مال 3 2 کارمند مالی  1 

 و اداری 

  10جزء  5.3 ماده

العمل برای دستور

 بانداوطل

 د.  می باش صدی ف  ستیب  20فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی 

( 20کصد و پنجم طرزالعمل تددارکات )ی کمو ششم قانون و حماده سی   ا رعایت شروطند بقراردادی اصلی میتوا

 ماید.  فیصد از مجموع قیمت قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار ن

 با شرایط ذیل به قرارداد فرعی قابل واگذاری میباشد: مجموعی قرارداد بیست فیصد قیمت  (20)

 ؛دمتأثر نگرد رداددر قرا یاصل یقرارداد یاه تیسئولم ✓

 واگذار شده دارا باشد  یقرارداد فرع  الزم را در انجام یکار  تیاکفو   تیاهل  ،یفرع  یدقراردا  ✓

 باشدهد  متعی، اصل یردادقرا  یها تیفمکل  یفایاقراردادی فرعی در   

دستورالعمل  5.4ماده 

 برای داوطلبان

ــ   5ماده    4بند  مندرج که  داوطلبانمطالبه شده از  الزمدر اهلیت  ورود تعدیلدر صورت  بدرای  تور العمــلدس

 میباشد: لبانوطدا

 شد؛مشترک با کیهر شر یدستور العمل برا نیا 5ماده   3آفر شامل معلومات مندرج بند  -1

 آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛  یونانق تیالزام منظورآفر ب-2

 باشند؛ یمن آ طیقرارداد مطابق شرا قیتطبشرکا بصورت مشترک مسؤل   یتمام-3

http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
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رهنمدود هدا بده   رشیهدا و پدذ  تیو مسدؤل قبدول مسدؤل  دهیگرد  یمعرف  یاصل  کیشر  ثیکا منحشر  از  یکی-4

 ؛باشد  یشرکا م ریاز سا  یندگینما

 ردیگیصورت م یاصل کیداخت با شررداد بشمول پرراق یاجرا-5

 است  دهیگرد  نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا-6

، صدفحه معلومدات داوطلبدان را 5و  2، 1 جدزء 5.5ه  ماد  تیاهل  اریمع  صدیف100  شرکا    تیاهل  قام  مجموع ار.7

را  تیداهل یهدا اریدعم صددی( ف40)اقدل حدد  یاصل کیو شر  صدی( ف25حد اقل )  دیبا  کی. هر شردینما  لیتکم

 گردد.  یم شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک لی. عدم تکمدینما لیتکم

عمل ورالدست 5.5ماده 

 نطلبابرای داو

 :دستور العمل برای داوطلبان  5ماده   5 ت اهلیت مندرج بندصورت تعدیل معیارادر 

 . نمیباشد  لیقابل تعد

  1جزء  5.5ماده 

ی براعمل دستورال

  داوطلبان

 کات قابل تطبیق نمی باشد.پنجم طرزالعمل تدارمطابق به حکم  

  2جزء  5.5ماده 

 دستورالعمل برای

  داوطلبان

 .دبیق نمی باش کات قابل تطرزالعمل تدارم طپنجمطابق به حکم  

  3جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  :ددیگره متوسط داوطلب تهی هتجهیزات ضروری ک

دتعدا  شماره نوع وسیله/ماشین آالت واحد  

 1    راکسکواتو پایه  1

 2 پکتور  الیت کم پایه  1

 3 تانکر آب   عدد  1

 4 وایبراتور کانکریک  پایه  1

 5 تجهیزات سروی ) توتل استیشن( پایه  1

 6 االترو یا ب کیلو وات ۶۰راتور جن عدد  1

  ایمهشود    یته مپنداش  یرورض  یمانساخت  امور   شبردیپ  یرا که برا   زاتیوتجه  لیتمام وسا  دیبا  یپنان کم همچن  :نوت 

 . خویش ارایه نماید  رآف  ( ضمد یاد خرنآن را نشان بدهد )اس  تیکاجاره و اسناد که مال  ،یریگ  هیسند کرا  یپ. کادینما

  5ء جز 5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  یی واناب حد اقل تدات داوطلعهت ریانواع اعتبارات )قرضه(، خالص سا ای (  ی)نقد الیس یها یمبلغ حد اقل دارائ

اه هزارو ششصدو پنج  650,690  تعهدات داوطلب  مبلغ   ریص وساخاله (رات )قرضابانواع اعت ا ی ی مال

 .باشدیم  یافغان  صدو نودشش

  یسیپال  استیشده ر بی( مطابق فارمت ترتدتی آف کر نی)ال یاراعتبخط  ای و   یبانک تمنتیاست  ینقد ییدارا

محترم دافغانستان بانک به تمام   استیر 28/07/1395 خؤرم 4249 مکتوب  عهیکه ذر ی اداره تدارکات مل

 .است عتبارفاقد ا یباراشکال خطوط اعت ری. ساندیه نماارائ ت،سا ده ی بانک ها اخبار گرد

آفر باشد.   یمیل تسلاالجضرب  یاز زمان اعالن ال  یخط اعتبار ا یو  یبانک  تمنت یاست ینقد یدارا خی: تارنوت

 ت باشد. ام شرکتحت ن  دی اده بش اسناد ذکر بل ذکر است کهقا

کت  ها و شر ی تصد ،ی تدارکات یپروسه ها رد  NPA/PPD/No.22/1397طبق متحد المال  شماره  نوت:
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 باشد.  یت  معاف م معامال  و حجم ی مال یاسناد توانمند هیاز ارا یدولت  یها

 مندرجات شرطنامه ب.   

  10.1 مادۀ 

دستورالعمل برای 

 طلبانداو

 : دآدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردنامه، به د این شرطمور جهت دریافت توضیح در

   ریاست تدارکات،  بور آظیم ام تن  ملی   اداره

 آدرس:     لیمیا

  :کاپی

 شماره تیلفون: 

  آفرها،  یمیقبل از تسل  یمیوز تقرو 10  یتوانند ط  یلبان م دارکات،داوططرزالعمل ت  30طبق حکم  نوت:

 . ند یتقاضا نما یرا طورکتب شیخو حاتیتوض

  10.2مادۀ  

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه قبل از داوطلبی:  

 هارم اطاق افرگشایی ل چریاست تدارکات منز لسه:ل برگزاری جحم

 شماره:

 تاریخ جلسه:

 و کاپی به:  ایمیل
        

 تهیه آفرها   .ج

  12.1ماده 

تورالعمل برای دس

 بانداوطل

 ارائه میگردد.   پشتو   /دری  انآفر به زب

 

  6جزء  13ماده 

 دستورالعمل برای

 نطلبااود

 ه نماید: ائفی ذیل را اریش اسناد اضاوداوطلب باید همراه با آفرخ

که الزم   ی گریاد دمعلومات و مو رنوعمشابه وه  یپروژه ها ،یاحجام کار ،ی مال  ییتوانا شرکت،  جواز با اعتبار( 1)

 ردد. گ ئهبعد از مهر وامضاء در اوراق متذکره ارا  ،یخانه پر قیدق بطور ل،ین تکماست توسط داوطلبا

و انحالل   یگورشکست عاجز نبوده و در حالت ونیطلب از پرداخت داود نکهیبر ا ی ن( تعهد نامه امضاء شده مب2)

 قرار نداشته .

 اشتن تضاد منافعند بر یه توسط داوطلب مبنء شد ( تعهد نامه امضا3)

از  قبل  ل دو سالخال درت باالثر تخلف در تجار تیعدم محکوم یسط داوطلب مبنشده تو ه امضاءهد نام( تع4)

 .یبلاشتراک داوط

  یمربوط و رانیاز کارمندان و مد ی کیو ا ی و موصوف  نکهیبر ا یضاء شده توسط داوطلب مبننامه ام ( تعهد 5)

 است.  ده یمحروم نگرد یاز داوطلبنون تدارکات قا  49اده ق  ممطاب

عد از خانه پری مهر و  د بباشمی طنامهکه ضم شرکیت ذینفع اظهار معلومات ماللف است فورم مک رکتش (6)

 بدارد.ارایه  فر خویش آضم  اامض
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  14.4ماده 

دستورالعمل برای 

 نداوطلبا

 . ستین لیل تعد ابق   :قرارداد مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات میق

دستورالعمل 15.1 ماده 

 برای داوطلبان

   می باشد.  افغانی پول حدر وااسعا

 .داده شود خنر ی انواحد به افغ ی ف متیق بهآفر  متیق

  د   تبادلهی، به اساس  افغان  ی پول  به واحدشده به دالر    هیارا  یآفرها  ،گردد  هیارا  یان افغ  واحد  به  د ینرخ ها با   :نوت

بان آفرگشاور،  کافغانستان  ن ییز  اساس  پ   رخ فروشبه  به   یت هارداخصورت خواهد گرفت. وهمچنان  قرارداد 

 . شود یم  هیتاد یپول افغان 
 

ل متورالعدس15.2ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.   افغانستان بانک  دادله اسعار بمنبع نرخ ت

  16.1ماده 

برای رالعمل دستو

 وطلباندا

   می باشد.  یمیقو نود روز ت   90 میعاد اعتبار آفر

  17.2ماده 

لعمل برای دستورا

 داوطلبان

  آفر  نیتضممبلغ  . "باشد شده در صا ناتیو تضم قرارداد  یفورمه ها 5قسمت شامل   یفورمه هااز اده با استف

   باشد.  یم یافغان  و پنج هزاراد  شته  85,000     غلبم

ضرب اال   خیاز تارروز بعد  118مدت  یعنی شد, از مدت اعتبار افر با شتریروز ب 28مدت   دیآفر با  نیتضم مدت

 باشد.  ی ابل اعتبار مق  فرهاجل آا

 باشد.  JVلب مشترک  اوطم دبنا د یآفر با  نیضمباشد، ت JVشرکت مشترک   صورت که داوطلب در

 .ستیوسکن آن قابل قبول ن ی داده شود، کاپ  میتسل یآفر در نسخه اصل نی: تضم نوت

  18.1ماده 

دستورالعمل برای 

 لبانداوط

 .  ستینبول  ل ققاب ل یبد یآفر ها

  19.1 ده ما

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 : یگردندمآفر که تسلیم  تعداد کاپی های

که را آفر  ی جلد کاپ  کیجلد اصل و  کینموده   ینشان یو کاپ یمه اصلبا ذکر کلا ر شیخو ی داوطلبان آفر ها

  سی دی ایو   فلش ک یآفر در  یاپ. اسکن ک ندیارائه نما مضاء به طور سر بسته همراه با مهر و ا مطابق اصل باشد، 

CD بار است.اعتبل آن قا اصل  ، یو کاپ  صلا انیند، درصورت تفاوت مینما هیارا 

 واهد بود. قابل اعتبار خ، اصل آن  صل و کاپیفاوت میان ات موجودیت تصوردر  نوت:

 ج. تسلیمی آفر ها 

   20.1ماده 

دستورالعمل برای 
 .ستین  قیقابل تطب: یکیها بصورت الکترونآفر  ائهرا
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 داوطلبان

  1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 :از استآدرس اداره عبارت  ئه آفر،ف به مقاصد ارارص

   انیمدیریت عمومی ساختم :توجه قابل 

   اتریاست تدارک آدرس:

  :ادرس لیمیا

 باشد. می    04/05/1400  مورخ    ظهرقبل از    10:00ساعت  آفرها:   یمیتسل یل براضرب االج

  2زء ج 20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 دریایی کابل   حوزه  پروژه سیستم تصفیه فاضالب ریاست عمومی    داوطلبی:نام  

NWARA/PD/W070-1400/NCB وطلبی: شماره دا  

  3جزء  20.2اده م

لعمل برای دستورا

 داوطلبان

 باز نگردد.  ظهراز  بل  ق 010:0ساعت    04/05/1400  تاریخ   حاوی هشدار اینکه قبل ازمه طنارشپاکت  

  21.1ماده 

دستورالعمل برای 

 طلبانداو

 می باشد.  ظهربل از  ق  010:0  ساعت  04/05/1400     تاریخ:  رهافآجل برای تسلیمی ضرب اال

در روزبعدی کاری درهمان  فرهاید اف نمارها به روز رخصتی تصاد ین شده برای تسلیمی افخ معتارییکه رت وصر

 . شد شده تسلیم وبازگشایی خواهد ساعت قبلی تعین 

   23.3ماده 

دستورالعمل برای 

 لبانداوط

سناد  ) ا یآفرها ز ا یتبک هیاطالع  کیدادن با  اآفره یمیتسل یجل براز ختم ضرب االاتوانند قبل   یداوطلبان م

 . ندینما  لیعد ت ا یو  ضیآنرا تعو ای راف و ( خود انصیداوطلب

 آفر گشایی و ارزیابی د.   

   24.1ماده 

دستورالعمل برای 

 بانداوطل

 ی گردد: جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر م

 مهارمنزل چ یی مالی و ادارشایی ریاست عمومآفرگ تاالر کنفرانس و اطاق

 اناختممدیریت س ی:اطشخص ارتب 

   شماره تماس:

  :ونیکیالکترآدرس 

 می باشد.  ظهربل از  ققبل    10:00  ساعت  04/05/1400تاریخ  

  پیش بینی نشدهقبل  از  و یا کدام حادثۀ فرها به روز رخصتیآیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی رصورتد

 .د شدبازگشایی خواه وهمان ساعت تعین شده تسلیم  بعدی کاری در فرها در روزآ دف نماید صات

  31.1ماده 

مل برای دستورالع 

 متحددد المددال شددماره  حکددم چهددارم طرزالعمددل تدددارکات و مطددابق یاز منددابع داخلدد رکاتتدددا حیتددرج

NPA/PPD/C20/196 گردد. یم قیتطب 
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 هیااز سددرم تیددو حما قیجهددت تشددو ،مکلددف انددد یادارات تدددارکات ،ون تدددارکاتاز مدداده هفددتم قددان یسددتأ  بدده داوطلبان

 یدر پروسده هدا  لیدر ذطدو  را  یداخلد  داتیدتول  حیمقددار تدرج  یمدوارد حدد اعظمد  ،یداخل  داتیو تول  یگذار

 :ندینما  یعمل ش،یخو  یتدارکات

 صد؛ی( ف25)؛یخارج داتیتول ۀسیمقار د یداخل داتی. تول1

 ریددغ  یخددارج یشددرکت هددا  هسددیافغانسددتان در مقا میمقدد یجخددار یهددا کتشددر و یداخلدد یشددرکت هددا .2

 صد؛ی( ف10)  میمق

 یدادمتعهدد بده داشدتن قدرار ایدو  دارندد(  Joint Venture)یلداخد یکده شدرکا یخدارج یهدا شدرکت .3

 صدی( ف5)یخارج  یاشرکت ه ریسا ۀسیباشند، در مقا  یم  یداخل  یفرع 

 .صدیف  (5) نافغانستا  میمق یو طلب خارجاد  و یداخل با داوطلب اسهیقدر مزن   یداو طلب داخل  .4

ن قدانومداده سدوم    3منددرج جدز    یحکمد  حکدم، اشدخاص  نیدا  (1)ره  فقد  یدر اجدرا"طلب    واد"منظور از    .5

اسدت  یحکمد یاز شخصدعبدارت  ،حکدم نیدا (1فقدره ) 3زن منددرج جدز    یلدب داخلدداو ط  رکات است واتد

 .داز زنان باش کارکنان آن متشکل  صدی( ف50)ل  و حد اق  نان بودهمتعلق به ز و اسهام آن  تیکه مالک

 ((دیگرد  لیتعد (7)  و (3) به بیترتبه آن  بعد از  و  (2)یاهفقره   شماره

 هیسددرما اشددتغال و زانیددم شی، افددزایجهددت رشددد اقتصدداد یخلدددا داتیددتول از تیددر حمامنظددوبدده  تدداًوعال

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

ق اطددال )جنس/محصددول(یف نهامصددر قابددل سددته مددوادد بدده آن یدر پروسدده تدددارکات :یداخلدد داتیددتول

 خل کشور انجام شده باشد.پروسس ان در دا و یحراط  صدیف (50که حد اقل)  گرددیم

 :ندباشیم  یتدارکات  یها در پروسه یمراتب آت  تیت مکلف به رعااارتوجه به موارد فوق اد  با

 ت،ر کددامراحددل تدددا در یلددکننددده کددان داخ دیددتراک تولشددا زانیددم شیافددزا قیجهددت تشددو هرادا .1

 ئیتواندا  زانید، بلکده مآندان درنظدر نگرفتده  یرارا بدحجدم معدامالت سداالنه    اریدمع  شیخدو  یدرشرطنامه هدا

 هنسدداال ایددوار ماهاندده/ربع یازمندددین زانیددتوجدده بدده م کننددده را بددا دیدده تولالنسددا ایددماهاندده/ربعوار/  دیددتول

 مد نظر قراردهند. یو  مشابه تجربه اریمع ثیمنح شیخو

 عرضده اجنداس و و دیدتول تیدفبدر ظر یمددارک مبند اسدناد و هیدکنندده( مکلدف بده ارا  دیدتولداوطلب )  بتهلا

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

 هداد راقددر یابیددک فددوق را مددورد ارزرامددد اسددناد و یابیددارز تیدده .دشددبایاداره مص شددده در شددرطنامه شددخم

 لبدده ومطا نددهیزم را در زمال نادسددا معلومددات و العمددل تدددارکات،م پنجدداهم طرزوم وفددق حکددت لددزدرصددور و

 قراردهد. یبررس  تحت غور و

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

محصددوالت مددورد  و ندداساج دیددنددام مرجددع تول زا شیداوطلددب در افددر خددو کهیتردرصددو را مشددخص سددازند،

 .باشدینم  یعمل یآفر و  یالبا یداخل حیترج قیتطب  دهیدمندرج شرطنامه متذکر نگر ازین

قددانون چهددل هشددتم ( مدداده  1)فقددره 1جددز  تیددرعا لعمددل تدددارکات ورم طرزاحکددم چهددا (7طبددق فقددره) .3

 قیتصدد  ارک ود مددمکلدف اسدنا  یخلدادتددارکات از مندابع    حیتدرج  زا  یداوطلدب جهدت برخدوردار  ت،اکرتدا

حاصددل  نددانیاطم ربطیددمراجددع ذ قیددطر سددقم آن از ت وصددح از یابیددارز تیدده و هیددارا الزم را ینامدده هددا

 زانهددا ندده ت  داوطلددبی، واقعدد ریددت غ مدددارک مطالبدده شددده بددا معلومددا و اسددناد هیددعدددم ارا صددورتدر .دیددنما
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 تیدده پروسدده محرومون بددقددانچهددل و نهددم  هوفددق مدداد بلکدده ده،یددنگرد دیفتمسدد یداخلدد حیتددرج ازاتیددامت

 .گرددیم  یمعرف

مکلددف اسددت  ،دهیددعقدگرد یو بددا بقدداً قددراردادط و دیمسددتف یداخلدد حیرجتدد ازیددداوطلددب از امت .4 (1)

 در د،یددنما اکمددال و هیددمندددرجات قددرارداد ته طبددق مشخصددات و یازمنددابع داخلدد را ازیددرد ناجندداس مددو

ران بدج  ،  ریتداخ  مدهیه وضدع جرر حصدرارداد دعمدل قدلاطرز  اره طبدق احکدام قدانون ودا  صورت،  نیا  ریغ 

اجدراات بده موقدع  تیدبده پروسده محروم یمعرفد جبدران خسداره و قیدتطب داد،فسدخ قدرار  نقض قرارداد،

 دارد.

 اعطا عقد قرارداد  .  هـ

  35.1ماده 

لعمل برای دستورا

 انداوطلب

 ورمه های قراردادف  9  کی مطابق قسمتنای باشد. تضمین بددبانکی م  نول اداره، تضمیبدددقابل ق  یتضمین اجرا 

    . اشدمی ب روط و غیر مش  قیمت قرارداد(یصد  ف  5)

 ن آن قابل قبول نیست.کاپی و اسک

  36.1ماده 

 دستورالعمل برای

 داوطلبان

 .قابل تطبیق نیستپیش پرداخت 

  38.1ماده 

عمل برای دستورال

 وطلباندا

 تواند:   ل ارسال شده می یذس  آدر  به    اعتراضات

 کات  ت تداراسیر

 ستان یم کابل افغانسناتورداراالمان   که هفتم سرناحی 

  :سایمیل آدر

      : کاپی به

 0748439065  :فونتلی
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 قسمت سوم: فورمه ها 

 اوطلبیفورمه های د

  

 عنوان فورمه   مه شماره فور

 

    رفسلیمی آفورمه ت  01وچک/کانی ساختمر اموفورمه 

 ب فورمه معلومات اهلیت داوطل  02وچک /کفورمه امور ساختمانی 

 ی آفر امه قبولفورمه ن     03/ امور ساختمانی کوچک فورمه

 عکیت ذینفهار معلومات مالظفورمه ا  04تمانی کوچک / فورمه امور ساخ
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 ر تسلیمی آففورمه  

 01انی کوچک/ ور ساختم فورمه ام 

 د.  مایتسلیم می نخویش ا آفر ه بمراهو  را خانه پری  ین فورمهب الطداو

 { نام اداره درج گردد: }اداره

 { شماره داوطلبی درج گرددطلبی: }ماره داوش

 

 { ردددرج گ عنوان تدارکات )پروژه(} :تدارکاتعنوان 

 ئیم اینکه:اظهارمینما ن فورمه امضا نموده ایم،ای زیردر مایان که 

درصورت  شماره و تاریخ صدور ضمیمه  }  اره:شممه  ل ضمیدر قسمت آن بشمو  یی   حظهمالو هیچ    مطالعه کردیمق  دقی  اما شرطنامه ر

 به   عمومی قراردادط  ایرشدر مطابقت به {عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}نداشته و پیشنهاد اجرای  {گرددزوم درج ل

رقام، بیانگر  و اوف قیمت مجموعی آفر به حر}ز:ت اسا نهاد شده در ذیل عبارتپیش تاستثنای هرگونه تخفیفاه ب عی آفر ما قیمت مجمو
 می باشد. {ج گرددربوطه درعارهای مالغ مختلف و  اسمب

 اهد بود:خو جرافات ذیل قابل ادرصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیپیشنهاد شده:   تخفیفات .1

 . .......................ات به حروف:قیمت مجموعی تخفیف (1)

را که    کار  بل احجامیف پیشنهاد شده و  اقالم مشخص شده  تخفهر  }.................... م:.ارقجموعی تخفیفات به ات مقیم (2)
 ؛ {قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید

   م.یئااخت درخواست می نمیش پردنحیث پ را م {به ارقام و حروف درج گردد  صدیفی مبلغ و}، مبلغ  ما جهت اجرای این قرارداد

 گر نیست.ت شده دیو یا هر آفر دریاف ارائه شدهت مقی رینقبولی آفر دارای نازلتبه لف کم ما میدانیم که اداره

  مندرج تضمین آفر یا اظهار نامه فرن آضمیدر صورت لزوم تو میعاد اعتبار در مطابقت با ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر 

. دمی باش یبومات داوطلمعل  صفحه  

مطابقت با    آفرها در تسلیمی    ، سر از تاریخ  ضرب االجلوطلباندا  رای دستورالعمل ب   16ماده    1  بند   درما برای میعاد مشخص    رفآ

ل قبول لزامی و قابتاریخ اعتبار آن باالی ما اتم  ز خهر زمان قبل ا  اعتبار داشته و در   دستورالعمل برای داوطلبان   21ماده    1بند  

 میتواند؛  بوده

، بخاطر    وطلبانبرای دا  دستورالعمل  35ماده    1بند    بقت با طار مم که تضمین اجراء را دارییسپم د  قبول شود، ما تعه  رمافآه  اگهر

 اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛ 

دستور   4ه ماد 1د شرایط مطابق بند ر واجت کشوتابعی هر بخش این قرارداد، دارای  هایده  ی یا اکمال کننما بشمول هر قراردادی فرع 

می باشیم. ان  طلبوداالعمل برای    

، نداریم.  طلبانبرای داور العمل دستو 4ماده   2فع مطابق بند منا  ضاد ه تما هیچ گون  

ه  ماد 4و  3ی ق به بند هاهوری اسالمی افغانستان مطابجم در خش این قراردادما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر ب

م.  نشده ای تهخانش، محروم رای داوطلبانل بمعدستور ال  4  
 ردد{ گرج ص د}نام شخنام : 

 د{}وظیفه درج گردوظیفه: 
 امضاء: 

 ریخ:  ات
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/ 

دستور العمل برای    5ده  املی اهلیت در مطابقت به  بق ارزیابی قاهلیت و یا تصدیهت ارزیابی  و جری  داوطلب خانه پ   این فورمه توسط

ردیف ها  در جدول های موجودطلب می تواند اود ت در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورتومااستفاده میگردد. این معل بانلوطدا

ی اهلیت، داوطلب قبل   یابیدیق ارزجهت تص   ت استفاده این فورمهصوردر  د.  ی ضمیمه گردصفحات اضاف  و ستون های اضافی عالوه و

 ج نماید.  رد را تجدید شدهلومات مع صرف د بای

 

 (JVترک )مش داوطلب یا داوطلب .1

 {میمه گردد حالت حقوقی ضیک کاپی سند }  داوطلب:حالت حقوقی  1.1

 {محل ثبت درج گردد }  محل ثبت:

 {دارت درج گردمحل اصلی تج : }یآدرش تجارت

 {یمه گرددنامه ضم ی صالحیتکاپیک : }نامه امضا کننده آفر حیتصال

صفحه معلومات داوطلبی درج   5ماده  5 بند  1جزء  تعداد مطابق به}ان ریج ردختمانی اجرا شده ات سمالاعحجم م 1.2

 می باشد.   { پول افغانی درج گرددواحد مبلغ به }ل گذشته، به مبلغ اس{گردد

 

  2ق به جزء ابمط داتعد}جریان   اصلی دردادی قرار منحیث را شدهاهیت و مبلغ مشابه اجا می باند امور ساختمتعداد قراردا 1.3

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

  

  5ماده  5بند  3جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }ر ساختمان  داوطلب جهت انجام کار اموتجهیزات عمده پشنهاد شده  1.4
لزوم ردیف اضافی  رت صو ردشده درج این جدول گردد.  ات درخواستتمام معلوممراجعه گردیده و ان طلبای داودستور بر

 {می باشد.   ددگر ه وعال

 

نام طرف قرارداد و شخص   نام پروژه و کشور 

 رتباطیا

تمان خسا مورنوعیت ا

ل  تکمیل شده و سال تکمی

 آن 

 قراردادجموعی ارزش م

 { رج گرددت دمعلوما} { معلومات درج گردد} { ددمعلومات درج گر} { دگردرج د معلومات}

    

یا خرید با  ملکیت، کرایه، و  حالت تجهیزات  تشریح تجهیزات بشمول      ات نام تجهیز
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جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت،  }د ب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداجاراهلیت و ت 1.5

  هد ما 1بند  وبان  رای داوطلر العمل بتودس 5ماده   5بند  4ز به جزء نی  ه ویک ضمیمه گردیدتکمیل گردد. معلومات بیوگراف

 { می باشد.  گردد جعهامر  شرایط عمومی قرارداد،  9

 تعداد سالهای تجربه کاری نام      وظیفه  

 )عمومی( 

جربه کاری در  ای تساله

 این وظیفه 

 { درج گردد ماتمعلو} { رج گرددمعلومات د} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد}

    

  7ده نیز با مراجعه به ما ت، و رورضت یف ها درصورمودن رده نضافا جدول ذیل با }ای مربوط: ه رعی و شرکت قراردادیان ف 1.6
   د. می باشن{شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد

تعداد سالهای تجربه  نام   وظیفه     

 )عمومی(  کاری

سالهای تجربه کاری در  

 وظیفه این 

 { دمعلومات درج گرد} { گردد معلومات درج} { معلومات درج گردد} { گرددرج ت دمعلوما}

    

شده توسط مفتش   تائیدته، بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر شذگ  سال{ارقام و حروف درج گردد هبد تعدا} تفتیشگزارش  1.7

 {. لست و کاپی ها ضمیمه گردد}مستقل 

 و (قرضهانواع اعتبارات )ه ، دسترسی ب(ینقددارائی سیال )اهلیت:  رعیان منمودجهت تکمیل نابع مالی شواهد دسترسی به م 1.8

 لست  داوطلب مکلف استمی باشد. {ایوی ضمیمه گرددمحد آن ترتیب و کاپی های اسناست رفه}  منابع مالی ر اسنادیاس

 نمبر اکونت دهمبلغ ارایه ش بانک 

   

 . ئه شده را نیز  ارائه نمایداراای داد ها و آفر هتعهدات مالی برای سایر قرار        

 

 ه می شود:رفتس گاتم، به بانک های ذیل  الیع مباو سقم مدارک من ثبیت صحتبمنظور ت 1.9

)تاریخ ساخت و مدت  

 کارایی( 

)جدید، خوب، کهنه، و  

 تعداد قابل دسترس(

ای مقابل  ف ه طر ذکر

 کرایه و خرید

 { ج گردددر اتمعلوم} { ت درج گرددومامعل} { معلومات درج گردد} { رددمات درج گلومع}
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 { یفون و فکس بانک درج گردده تلمار، شنام ، آدرس}

ضرورت، تکمیل  جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت}دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب:ور مدر معلومات  1.10
 {دگرد

 

 زعه  مبلغ منا ه  دلیل منازع  طرف های دیگر   

 { درج گردد تمامعلو} { مات درج گرددلومع} { معلومات درج گردد}

   

 {یب گرددترت فهرست}سیم اوقات کار پیشنهاد شده: و تق ار، ش کپروگرام، رو 1.11

 {ددرب گرتیفهرست ت}نامه: توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرط

 ( JVشرکت مشترک ) .2

 گردد.   ائهار شریک شرکت مشترکهر  یارفوق ب 1.10الی   1.1هرست مندرج فمات معلو 2.1

 گردد. ت مشترک ارائه شرک برای 1.11رج معلومات مند 2.2

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

شد ضمیمه با لیذ شد و نشان دهنده مواردباه نونی داشتلزامیت قااالی تمام شرکا اکه ب ترک مششرکای شرکت موافقتنامه  2.4

 گردد: 

 مسؤل می باشند.  د، شرایط قراردااین قرارداد در مطابقت به رای ر اجا بصورت مشترک و انفرادی دکرم شتما (1)

به نمایندگی از سایر   د ها هنموها و پذیرش ر یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت (2)

 می باشد؛  شرکا

 یرد.میگ رتوها به شریک اصلی ص اختدرپ  بیق تمام قرارداد بشمولطت (3)

 نیازمندیهای اضافی  .3

 را ارائه نماید.   ه معلومات داوطلبیصفحان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج طلبداو 3.1

 }نام شخص درج گردد{ نام : 

 ردد{درج گ }وظیفهوظیفه: 
 ء: ضاام

 تاریخ:  
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 6ر نامه قبولی آفورم  ف

 03انی کوچک/ ور ساختم فورمه ام 

 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{ 

ات صادر و بموجب آن اطالع ات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکتدارکانون بیست و سوم ق  از مادهتأسی  ر بهاین نامه قبولی آف

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

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

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

لعمل طرزا ونون مواد فوق الذکر قا  به تقبنامه، در مطا خ صدور اینیمی از تاری( روز تقو10ی مدت ده )ال  یگردداضا ما از شما تقذل

د را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در تضمین اجرای قراردا اد و هشتم طرزالعمل،م قانون و حکم هفتو هشتبیست مواد   تدارکات و

شما قابل استرداد فر آ نتدارکات، تضمینهم قانون اده بیست و غیر آن در مطابقت به م در یید، م نمااداره تسلی هبذیل تذکر گردیده، 

می باشد: درج   ل ذیلدر جدومعلومات مزید  بود. دخواهن  

 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 نمایی د{

 نوعیت تضمین اجرای قرارداد: }نوع یت 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{ 

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

 نام و تخلص: 

:هوظیف   
 امضاء و تاریخ 7

 
دگی به اعتراضات  ی سری قرارداد و یا اعطا تصمیم مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه طرزالعمل تدارکات؛ اداره ( حکم هشتاد و پنجم1طبق فقره )  6

اید، در صورتیکه قرارداد در حیطه  آفر را به داوطلب برنده ارسال نم د، نامه قبولی باش  حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه   ارداد درداوطلبان، در صورتیکه قر

 شود.    یم طلب برنده ارساله داوآفر ب د از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی یون تدارکات ملی باشد، بعصالحیت کمیس

 .حفظ میگرددمنحیث یادداشت های تدارکاتی   امه این ن .مضا شودت، انموده اسو یا ضمایم را امضاء   طنامه ها ، باید توسط شخصیکه شراین نامه  7
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 04فورمه امور ساختمانی کوچک /

 ت مالکیت ذینفعار معلومافورمه اظه

 ف( هدایات:لا

 ع داوطلب ترتیب گردیده است.ومات مالکیت ذینفآوری معلت جمعهاین فورم ج -1

 نماید.  م آفر خویش ارائه طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضا معاون آن( مکلف است این فورم را س یداوطلب )رئی -2

 پری نمایند. رم را به صورت جداگانه خانها اعضاء باید این فواز شرکا و ی   اید، هر یک پروسه اشتراک نم ردو یا کنسرسیوم  (JVترک )به صورت مش  در صورتی که داوطلب -3

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

 باشد.  نفع می ن مالکین ذییحات پیراموبه ارائه معلومات اضافی یا توضاوطلب برنده مکلف در صورت مطالبه اداره، د -5

م کنترول و تسلط داشته  م و غیرمستقیوه و دارائی ها طور مستقیالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا باالی وجمی است که مشخص حقیقی یا حک ع؛فن فورم، مالکیت ذینطبق ای -6

در  لی یا جزئی  قیم و غیر مستقیم، کتیر اشخاص که طور مسولی و ساتمارشد، دیران ه، رؤساء، م ی هیئت مدیرلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضامحدود به؛ مالک اصباشد بشمول اما نه 

 شریک باشد. داشته یا در نفع و ضرر آنشخص حکمی کنترول و یا در تصامیم آن نقش  

 ردد. اد نشر می گأم با قراردویب سایت ادارۀ تدارکات ملی تواوطلب برنده(  در فورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی )د -7

 گردد.  ی اجع ذیصالح ارجاع مرم به مروفاین  -8

 ب( هویت شرکت: 

نام 

 تشرک

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

شماره جواز 

 لیت:فعا

  
 مرجع صدور جواز فعالیت:

  

یخ صدور جواز تار

 فعالیت:

  
 :عتبار جواز فعالیتتاریخ ختم میعاد ا

  

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

                ونین و هیئت مدیره(                                        ج( شهرت مسئولین شرکت: )رئیس، معا
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ره
ما

ش
 

 اسم
م اس

 پدر

یا  تخلص 

م  نا

خانوادگ

 ی

شماره 

 ره کذت

آدرس محل 

 سکونت 
 ساشماره تم

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا  

غیرمستقیم 

  ) 

 نخیربلی / 

مقدار و  

 فیصدی سهام 

دارای حق  

در  رأی

شرکت 

)مستقیم یا  

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین  

  هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت  

مستقیم یا  )

 تقیم(یرمسغ 

 بلی / نخیر

فیصد مقدار

 ی

1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران:  

ره
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص یا  

نام  

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره 

رس محل آد

 سکونت 

موقف  شماره تماس

وظیفوی در 

 شرکت

)در صورتیکه  

طبیق قابل ت

 باشد( 

 امدارای سه

رکت ش

)طور 

مستقیم یا  

غیرمستقیم 

  ) 

 ربلی / نخی

قدار و  م

 فیصدی سهام 

دارای حق  

رأی در 

شرکت 

  )مستقیم یا

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

ین  دارای حق تعی

هیئت مدیره یا  

کارکنان شرکت  

)مستقیم یا  

 رمستقیم(غی

 بلی / نخیر

فیصد مقدار

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:
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ره
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

لص یا  تخ

نام  

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره 

محل آدرس 

 سکونت 

نوعیت  شماره تماس

 مالکیت ذینفع

ف موق

وظیفوی در 

 شرکت

تیکه  )در صور

قابل تطبیق 

 باشد( 

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

یا   مستقیم

م غیرمستقی

در   -

صورتیکه 

قابل  

تطبیق 

 باشد( 

 بلی / نخیر

مقدار و  

 فیصدی سهام 

دارای حق  

رأی در 

شرکت 

ا  )مستقیم ی

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

یین  دارای حق تع

هیئت مدیره یا  

کارکنان شرکت  

)مستقیم یا  

 یرمستقیم(غ 

 بلی / نخیر

 مقدار

فیصد

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 ی( تعهد نامه: 

ق احکام قوانین نافذه مسئول صحت معلومات درج شده، طب ت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدممندرج این فورم کامالً حقیقت بوده، صحاقرار میدارم که تمام معلومات 

 و جوابگو می باشم. 

 : مهر و امضا : اسم

 تاریخ: موقف: 

 تعدیل می باشد.  اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل این فورم از جانب 
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 عمومی قرارداد   سمت چهارم:  شرایط ق

ن  طرفیفیت های و مکل مکمل بوده و بیانگر حقوق  یک سند  ذیل لست شده سایر اسنادخاص قرارداد و شرایط  یط عمومی قرارداد،}شرا
   باشد.  قرارداد می

قرارداد    در  تعغیرات مندرج پا ورقی ها  ورود   با  وه گردیده  ( استفادadmeasurementsاد های فی واحد ) ددر قرار  این شرایط عمومی

 .   میگرددلمقطع نیز استفاده های با باا

 الف: عمومیات

 تعریفات   -1ماده 
   گردیده اند:تعریف شده به صورت درشت تحریر  اصطالحات -1

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

 .  دیده اند تعریف گر شرایط عمومی قرارداد    44ه  ماد   حوادث که در   حوادث قابل جبران:  -2

به بند  یر پروژه در مطابقت  مد   توسط  تصدیق شده   ی ختمان مور سا تاریخ تکمیل ا میل:  تاریخ تک  -3

 رارداد.  شرایط عمومی ق   55ماده    1

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

اسناد  ق     . است ساختمان   ق     3ده  ما   2بند  مندرج   رارداد شامل  می    رارداد شرایط عمومی 

 باشد.  

ه  ساختمانی توسط اداره قبول گردید برای انجام امور ی  و : شخص یا شرکتی که آفر   ی رارداد ق  -5

 باشد.  

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

می    د قراردا وارده مطابق    بعدی نامه قبولی آفر بشمول تعدیالت  رج  د : قیمت من قیمت قرارداد  -7

 باشد.  

 یمی می باشند. و وز تق ر :  روز  -8

به اضافه فیصدی  ام، تاسیسات ه قراردادی به اساس کار، مواد خ ار که در مقابل آن ب : ک مزد کار  -9

 و مفاد پرداخت میگردد.  موافقه شده مصارف غیر مستقیم  

 رایط قرارداد تکمیل نشده باشد.  ق ش ب کار که مطا از  : قسمت  نواقص  -10

تصدیق  سن  -11 ب :  نواقص   رفع د  که  است  از تصدیقنامه  پرو ا عد  مدیر  توسط  نواقص  به  صالح  ژه 

 میگردد.    قراردادی صادر 

شرایط     35ماده   1به از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند  محاس قابل  اد : میع میعاد رفع نواقص  -12
 از آن تذکر رفته است.    خاص قرارداد 

منظور  دیر پروژه ب توسط م   و تآئید شده ائه شده  در برگیرنده محاسبات و معلومات ار   : ها   نقشه  -13

 اجرای قرارداد می باشد. 

 می باشد.    شرایط خاص قرارداد در    شخص شده  : طرف قرارداد م داره ا  -14

اجرا هیزات تج  -15 که جهت  نقلیه  وسایط  و  آالت  ماشین  امور ساختمان :  در  ی ی  بصورت موقت   ،
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 د.   ردن گ ساحه کار فراهم می 

 شد.  بولی آفر درج می با رارداد که در نامه ق : قیمت ق قیمت ابتدایی قرارداد  -16

تاریخ  د.  می نمای  تکمیل امور ساختمان را   تخمینی که قراردادی   : تاریخ اریخ تخمینی تکمیل ت  -17

باشد.    شرایط خاص قرارداد ینی تکمیل مندرج  تخم  با صدور دستور    می  تاریخ صرف  این 

   د.  ر نموده می توان ی غی ت   سط مدیر پروژه تو   ع یا تسری   میعاد تمدید  

،  ی ی امور ساختمان ه توسط قراردادی جهت اجرا صرفی ک بشمول مواد م   مواد   : تمام مواد خام  -18

 تفاده میگردد.  اس 

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

 بیولوژیکی باشد.  

با صالحیت    تذکر رفته یا شخص   رایط خاص قرارداد ش ر  د   وی : شخص که نام  مدیر پروژه  -20

ارت و  مسؤلیت نظ   ه باشد و  به قراردادی معرفی  گردید پروژه  اداره به عوض مدیر  که توسط  

   باشد.    ی را دارا مان مدیریت قرارداد امور ساخت 

21- SCC  : به معنی شرایط خاص قرارداد است  . 

   د. باش   می   شرایط خاص قرارداد     : ساحه مشخص شده کار ساحه   -22

ب شامل شرطنام :  ساحه   بررسی گزارش   -23 واقع  بوده گزارش  مو ه  و مشرح در  عت  رد وضی ینانه 

 ی باشد. سطح و سطح فرعی ساحه م 

امور ساختمانی  : مشخ مشخصات  -24 قرار صات  در  ت داد  شامل  تائید  را ی غی و  یا  وارده  اضافات  و  ت 

 ژه می باشد.  شده توسط مدیر پرو 

ه قراردادی  ، تاریخ ک شرایط خاص قرارداد مندرج    مان ت : تاریخ آغاز امور ساخ کار تاریخ آغاز   -25

 باشد.  نمی  حه  سا   تسلیمی به تاریخ    مصادف   لزوماً د این تاریخ  ی نمای م   آغاز ساختمان را    کار امور 

فرعی  -26 ش قراردادی  ک :  شرکت  یا  بخش خص  اجرای  جهت  قراردادی  با  ساختمان   ه  امور  ی  از 

 می باشد.   نیز    احه س در    ی که در برگیرنده امور ساختمان   قرارداد داشته 

ا دور شده توسط  ده و ی ش ، نصب  ه شده ، ساخت شده   ساختمان دیزاین   : مؤقت   های   ساختمان  -27

   باشد.  ساختمانی و یا نصب آن ضروری می  که برای اجرای امور  قرارددای  

 تمانی می باشد. یر در امور ساخ ی غ : امر مدیر پروژه مبنی بر ت ل تعدی  -28

اعمار :  ی امور ساختمان    -29 اعمار،  عما د مجد   شامل  یک  سازی  نو  یا  ترمیم  تخریب،  آماده  ،  رت، 

ی، نقشه  ت ضمنی آن )برمه کار ئیناتی و نیز خدما امور تز نتاژ،  ه، حفریات، نصب، مو ساختن ساح 

برداری،   امثال آن( است که مطابق من زلزل تحقیقات  برداری، تصویر  درج  ه و خدمات مشابه و 

ت ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر  دما خ قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش  

 ردد. نگ 

 تفسیر  -2ماده 

  
فرد بکار برده می  جمع و جمع به عوض م  ، مفرد به عوضومی قراردادایط عمشربمنظور تفسیر   2.1

باالعکس آن    خنثییا  ر  معنی مذکؤنث  شود. همچنان م افاده می نماید و یا  عناوین فاقد اهمیت    .را 
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باشند.  عادی    کلمات   می  تعرا  اد معانی  مشخص  بصورت  اینکه  مگر  باشند،  باشند.  می  گردیده  ریف 

 اید.  وضاحت ارائه می نم ، شرایط عمومی قراردادمورد  ها در دیر پروژه به پرسش  م

  ت دراشارا  ،شرایط خاص قراردادن بشکل قسمت وار در  امور ساختما  در صورت تذکر تکمیل کار 2.2

ت امور یل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمتکم  ، تاریخبه امور ساختمانی  شرایط عمومی قرارداد

ور ساختمان(  یل برای تمام کار امتکمیل و تاریخ تخمینی تکمتاریخ  به    اشارهاستثنای    )به  یساختمان

 .   می باشد قابل تطبیق 

 ند: دیر میگرتشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفساسناد  2.3

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛  -2

 ی؛دادرآفر قرا -3

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 ی قرارداد؛شرایط عموم -5

 خنیکی؛مشخصات ت -6

 نقشه ها؛  -7

 و    ؛کاری احجام بل -8

    کر رفته است.از آن تذ شرایط خاص قرارداددر  یل دهنده قرارداد کهسایر اسناد تشک -9

زبان و قانون  -3ماده 

 قرارداد 
 است.  ده ی گردبیان  شرایط خاص قراردادون نافذ بر قرارداد در زبان و قان 3.1

تصامیم مدیر   -4ماده 

 پروژه  
ذ می نماید.  و قراردادی را اتخا  مسایل قرارداد میان ادارهدر  یم  ندگی از اداره، تصممدیر پروژه به نمای 4.1

 تذکر رفته باشد.   اص قراردادشرایط خدر  یمگر اینکه طور دیگر

 ی  واگذار -5ماده 
، محول دیگریمکلفیت های خود را به شخص   یت ها وسؤلممدیر پروژه با صدور ابالغیه به قراردادی،   5.1

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

   ارتباطات -6اده م
 در صورتصرف  صورت کتبی بوده و هرگونه ابالغیه  طرفها باید بگونه ارتباط بر قرار شده میان    هر 6.1

   قابل اجرا می باشد.  تسلیمی

 عقد قرارداد -7ماده 

 فرعی   های
ر آفر  صورتیکه قباًل د  رداد، در ین قرا ردادهای فرعی تحت ا در مورد اعطای قرا   باید اداره را کتباً   قراردادی 7.1

داد به قراردادی فرعی در روشنی ماده  ری بخشی قرار نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذا داوطلب  مشخص  

ت ها، وجایب و مسوولیت های  لفی ک قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی م   سی و ششم 

 د. د را متاثر نمی ساز ننده تحت این قراردا اکمال ک 

حجم  فیصد    20بیشتر از  یا  و  بدون موافقه کتبی اداره    ا ر   فیصد حجم قرارداد   20الی    ر صورتیکه قرارداد د  7.2

ن تلقی  رفی ط این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات    ، نموده باشد   قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار 

ن اجرای قرارداد قابل  و تضمی صورت قرارداد فسخ    حسوب میگردد. در این گردیده و تخطی در قرارداد م 

 د.   ت قراردادی اصلی طی مراحل میگرد رداد نبوده و محرومی است 

سایر     -8ماده  

 قراردادی ها 
در میان تاریخ  و اداره    ات خدم   ارائه کننده گان ، مقامات دولتی،  سایر قراردادیان ا  ب   ساحه کار را    قراردادی  8.1

او  آنان  تقسیم  کار  در  قات  قرارداد که  خاص  آن    شرایط  رفته از  استفاد   تذکر  نماید.  مشترکًا  می  ه  
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ب قراردا  اوقات  یکه در  رای آنها طور دی همچنان تسهیالت و خدمات را  تذکر رفته فراهم می    کار تقسیم 

  موضوع مطلع  راردادی اصلی را از  و ق داده  ر  ی تغی را    داره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر ماید. ا ن 

 سازد. 

   کارمندان   -9ماده  
کلی قراردا  9.1 کارمندان  است  مکلف  مندرج  دی  کارمن دی  کلیدی جدول  ر دان  دیگری  کارمندان  یا  که  ،  ا 

، استخدام نماید.  جدول  کارمندان کلیدی ج  یر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندر توسط مد 

پروژ  زمانی  تع   ه مدیر  تنها  را  کلیدی  کارمندان  شایستگی ویض  که  پذیرد  بط   می  آنها  توانایی  قاب و  ل  ور 

 .   باشد   جدول کارمندان کلیدی مندرج  از کارمندان کلیدی    مالحظه معادل یا باالتر 

  راج خ قراردادی اداره را از ا   را با ارائه دالیل نماید.   راردادی می تواند درخواست اخراج کارمند ق   روژه مدیر پ  9.2

 اطمینان میدهد.   روز،    ( 7) ن  در جریا ین قرارداد  امور ساختمانی تحت ا و عدم ارتباط وی با  کارمند مذکور  

خطرات به    -10اده  م 

   اره و قراردادی اد 
فته است،  ر   قرارداد تذکر خود طوریکه در  مربوط  خطرات    سئول جبران خساره دی هر کدام م اداره و قراردا  10.2

 .  می باشند 

  ت خطرا   -11ماده  

 بوط اداره  مر 
 شد: قص، مربوط به اداره می با فع نوا ور سند تصدیقنامه ر امور ساختمان الی صد از آغاز کار  ذیل  خطرات   11.1

، تآسیسات، مواد خام، و  ی ختمان ثنای امور سا مرگ، یا خساره به ملکیت )به است خطر صدمه شخصی،   -1

 شی از: تجهیزات( که نا 

که نتیجه اجتناب نا پذیر    ساختمان   ظور ن توسط ساختمان یا به م ساحه    تصرف استفاده یا   (1)

 یا  امور ساختمان باشد؛  

ه یا توسط شخص  وق قانونی توسط ادار در حق یا مداخله    ت قانونی مسئولی   تخطی از غفلت،   (2)

 اد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی  یا طرف قرارد که در استخدام و  

بوده  ره تقصیر ادا که ناشی از  ات به اندازه هیز ج ، تآسیسات، مواد خام و ت ی طر خساره به امور ساختمان خ  -2

ع شده است را  ساحه کار در آن واق   منطقه که   نگ یا آلودگی که اثر ج   شی از دیزاین یا از یا خطرات نا 

 متاثر سازد. 

از زمان آغاز کار  استثنای زیان و خساره  ، تآسیسات، مواد خام، به  ی ره به امور ساختمان یا خسا   زیان   خطر  11.2

ذیل    موارد   دی و خساره ناشی از ینکه مفقو مگر ا  باشد مربوط به اداره می   ص نامه رفع نواق دیق ص الی صدور ت 

 باشد: 

 ؛ ی اختمان تاریخ تکمیلی امور س نقص موجود در   -1

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

 .  دادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل های قرار   فعالیت  -3

خطرات    -12  ماده 

 مربوط به قراردادی  
ص  12.1 زی خطرات  و  مرگ،  شخصی،  ملک دمه  به  خساره  یا  )بد ان  سا یت  امور  بشمول  محدودیت  ختمان،  ون 

الی صدور تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که    ی امور ساختمان د خام، و تجهیزات( از آغاز کار  تآسیسات، موا 

 بوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد.  مر 

 بیمه    -13ده  ا م 
اد  ریخ آغاز کار الی ختم میع از تا   خود را   شی از خطرات نا بیمه حادثات ذیل    قراردادی مکلف است پوشش  13.1
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 مهیا سازد:   شرایط خاص قرارداد، رج  به مبلغ مند   ، بنام مشترک اداره و قراردادی، مسؤلیت رفع نواقص  

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

 ساره تجهیزات؛ ا خ ی زیان   -2

ملکیت  -3 خساره  یا  س   زیان  امور  استثنای  تآسیسات،  ی اختمان )به  خ ،  به  مواد  مربوط  تجهیزات(  و  ام، 

 قرارداد؛ و  

 صی یا مرگ.   صدمه شخ  -4

ژه تسلیم می نماید. بیمه در  بل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پرو بیمه را  ق   ی پالیس   ، قراردادی  13.2

 ره قابل پرداخت می باشد.   خسا   برگیرنده پرداخت جبران 

فراهم   الزم را بدین منظور   وسط قراردادی، اداره بیمه بیمه ت بیمه و تصدیقنامه   رت عدم ارائه پالیسی در صو  13.3

اخت باالی  قرض قابل پرد ی حصول یا در صورت عدم پرداخت،  د را از قراردا و قیمت بیمه پرداخت شده  

 قراردادی  محسوب میگردد.  

 .  قابل قبول نمی باشد   شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه   در   ر هرگونه تغیی  13.4

 .  الیسی بیمه عمل می نمایند رایط پ طرفین مطابق ش  13.5

گزارش    -14ماده  

 تحقیق ساحه 

 

سایر معلومات که در    و   شرایط خاص قرارداد   مندرج  ساحه    بررسی گزارش  رتیب آفر به  در ت   قراردادی   14.1

 ا می نماید.  اتک   دسترس داوطلب قرارداده می شود 

پرسش ها    -15ماده  

مورد شرایط خاص    در 

 رداد قرا 

   می نماید.   ، توضیحات ارائه رداد شرایط خاص قرا ها در مورد  پرسش    مدیر پروژه به  15.1

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

  تاریخ   -17ماده  

 ینی امور ساختمان  تخم 

ه شده یا تجدید  و طبق برنامه کاری ارائ   ع شرو ار  ک   نامه آغاز از اخذ  را بعد    ی ور ساختمان قراردادی کار ام  17.1

 ، تکمیل می نماید.  ی ی تکمیل تاریخ تخمین   در و    ه باشد، اجرا که از جانب مدیر پروژه تصدیق شد شده  

تصدیق    -18ماده  

 توسط مدیر پروژه 

ژه  ی باشد به مدیر پرو مؤقت م مور ساختمانی  که نشان دهنده  ا   را   ه ها یکی و نقش تخن   قراردادی مشخصات  18.1

 می نماید.   ارائه تآئید    جهت 

 .  مؤقت می باشد   ی این امور ساختمان ل دیز ئو قراردادی مس  18.2

ساختمان  ارائه شده  در دیزاین  سؤلیت قراردادی  مؤقت توسط مدیر پروژه، م   ی یزاین امور ساختمان تصدیق د  18.3

   متاثر نمی سازد. را  قت  و های م 

    ی نماید.  حاصل م مؤقت    ی مور ساختمان زاین ا دی ت را در  شخاص ثال تصدیق ا م، قراردادی  در صورت لزو  18.4 

مؤقت و دایمی  قبل از استفاده باید    ی ساختمان اجرای امور    نقشه های تهیه شده قراردادی جهت تمام   18.5 

 دند.  توسط مدیر پروژه تآئید گر 

 ساحه می باشد.  ادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در  ارد ر ق  19.1 ایمنی    -19ماده  

ورت  ردد، ملکیت اداره می باشد. در ص ساحه کشف گ در    ادفی  با ارزش که بصورت تص ی یا  تاریخ   شی هر   20.1 اکتشاف   -20ه  ماد 

از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را    را توقف و مدیر پروژه را   ی ردادی امور ساختمان کشف، قرا 

  تاریخی   هنگی و فر   دارائی های ت از  قانون حفاظ   10ماده    طبق   ادارات وزارت اطالعات و فرهنگ   الع ط به ا 

 می رساند.  



 

37 

 

ملکیت    -21  ماده 

 ساحه 
شرایط    رج مند تاریخ    در دهد. در صورتیکه اداره ساحه را    دادی قرار می ره تمام ساحه را در اختیار قرار ادا  21.1

اداره پنداشته    یر تقص شروع فعالیت های مربوط  در  اخیر  ، ت د در اختیار قراردادی قرار نده   خاص قرارداد 

 ان می باشد.  بل جبر قا   عمل ه که خود یک  شد 

سترسی به  د   -22ماده  

 ساحه  

ص  خ ساختمانی را به مدیر پروژه  یا ش به کار امور  محالت مرتبط  دادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر  قرار  22.1

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

دستور،    -23ماده  

 رسی  ش و بر ی تفت 

 باشد، انجام می دهد.    ساحه در  قابل تطبیق    ا که در مطابقت به قوانین روژه ر مدیر پ   تمام دساتیر قراردادی    23.1

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

توجه داشته  قراردادیکومت بدهد.  قرارداد را به مفتش موظف از جانب حین  افرعی مربوط به انجام 

و بررسی   مل جلوگیری از تفتیشبیان کننده ع  که  قلبفساد و ت 60ماده  1ق بند ه مطابباشد ک

ی حکومت، ایجاد مانع تلقی  ش و بررسیحق تفت 23ماده   2راردادی مطابق بند لت از جانب قدو

 د و غیر واجد شرایط بودن می گردد. ردااگردیده و منجر به فسخ قر

رارداد یا تصمیم  از صالحیت وی تحت ق ژه به باور قراردادی خارجیر پرور صورتیکه تصمیم مدد 24.1 منازعه    -24ماده  

تصمیم ، به مرجع حل  ( روز از اطالعیه 14میم اتخاذ شده در جریان )اینصورت تص رباشد، د نادرست

 ارجاع می گردد.   و فصل منازعات

 د.  ی نماییه منازعه، ارائه م( روز از اخذ اطالع 28رجع تصمیم کتبی خود را در جریان )م 24.2 

 ب. کنترول زمان  

برنامه  ،  د شرایط خاص قراردا   مندرج   آفر، در حدود زمان    ذ نامه قبولی قراردادی مکلف است بعد از اخ   25.1 کاری   پالن   -25ده  ما 

 ژه ارائه نماید.  را جهت تآئیدی به مدیر پرو   ی اختمان موس ا ، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های  کاری 

فعالیت و اثر پیشرفت بدست  واقعی بدست آمده هر  باید نشان دهنده پیشرفت    ید شده تجد کاری    پالن   25.2

 باشد.    یت ها مول هر تغییر در تسلسل فعال ار با قیمانده، بش باالی زمان ک آمده  

  ئید به ، جهت تا ارداد شرایط خاص قر در خالل مدت مشخص شده  را    کاری تجدید شده   قراردادی پالن   25.3

ر خالل مدت مشخص شده  کاری تجدید شده د   ن ید. در صورت عدم ارائه پال نما   می مدیر پروژه ارائه  

و الی    طل قراردادده شده مع از پرداخت بعدی    شرایط خاص قرارداد   ندرج غ م قرارداد، مبل شرایط خاص  

 ادامه می یابد.  آن  پرداخت    طلی مع   ، کاری تجدید شده   ارائه پالن 

راردادی می  . ق متاثر نمی سازد ا  ه، مکلفیت های قراردادی ر ر پروژ قراردادی توسط مدی   کاری   ئید پالن تا   25.4

کاری تجدید شده  د. پالن  مدیر پروژه ارائه نمای   نموده و به   بازنگری ان  را در هر زم   کاری خود تواند پالن  

   قابل جبران می باشد.    واقعات ری و  کا   م اضافه کاری و ک نشان دهنده  

ریخ  تمدید تا   -26ماده  

 تخمینی تکمیل  

را در    امور ساختمان که تکمیل کار  اضافه کاری    دستور جبران یا  قابل  ادثه  دیر پروژه در صورت وقوع ح م   26.1

به    مصرف اضافی   وقوع سبب  که  تسریع کار توسط قراردادی  ن  تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدو 

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

  عات واق شت اثرات  د را با در نظر دا و اندازه تمدی خواست تمدید، تصمیم  در از  روز    21ژه در جریان  یر پرو مد   26.2 

از    وقع م مایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار ب جبران یا اختالف با ارائه معلومات ح قابل  

این تآخیر در بررسی    تآخیر، دی بمنظور جلوگیری  ا عدم همکاری قراردا جانب قراردادی مبنی بر تآخیر ی 

 د شده، مد نظر گرفته نمیشود.  خ تخمینی تکمیل تمدی تاری 

شد، مدیر  با   ل امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمی در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار    27.1 یع  تسر   -27ماده  

مطالبه می نماید. در    اردادی ق تسریع الزم از قر اری شده را جهت تطبی پروژه پشنهاد های قیمت گذ 

و توسط اداره و قراردادی تآئید  طبقًا تعدیل  انب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل  ت قبول پیشنهاد از ج صور 

 میگردد.  
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جانب  بعد از قبولی از    ی یل امور ساختمان تکم   پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع   27.2

 محسوب میگردد.    ری افه کا اض ت قرارداد درج و  اداره،  در قیم 

  -28ماده  

تآخیرسفارش شده  

 توسط مدیر پروژه  

را به    ی در محدوده امور ساختمان پیشرفت هر فعالیت    تاخیر   دستور تآخیر آغاز یا می تواند  ژه  مدیر پرو   28.1

 دهد.  قراردادی ب 

جلسات    -29ده  ا م 

 مدیرت 

هدف از  د.  ن نموده می توان ، درخواست  ی ادار ت  ظور اشتراک در جلسا ردادی از یکدیگر بمن قرا یا  اداره    29.1

می    32ماده    1با حادثات مندرج بند  برخورد  و    باقیمانده   ی ن بررسی پالن کار امور ساختما   اری اد جلسات  

 .  باشد 

ائه  جلسه ار   حاضرین  ه و  را ثبت و کاپی های آن را به ادار   ی دار ا مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه    29.2

د از آن توسط مدیر پروژه تعیین  جلسه اداری و یا بع   قابل اجرا توسط طرفین در   یت های فعال می نماید.  

 می گردد.  

هشدار زود    -30اده  م 

 هنگام 

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

ر ساختمان  رداد، یا تآخیر انجام امو مت قرا ، افزایش قی ی اختمان فی روی کیفیت امور س تآثیر من ورود  

شرایط مشخص احتمالی را باالی قیمت    ینی حوادث یا شدار میدهد. قراردادی اثرات تخم میگردد، ه 

 ه می نماید.  رائ ا تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه    قرارداد و 

ش اثرات  اد ها جهت جلوگیری یا کاه پیشنه   تیب یا مدنظر گرفتن دیر پروژه در حصه تر م با  قراردادی    30.1

 ر پروژه، همکاری می نماید.  ام دستور مدی ایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انج حوادث یا شر 

   ج. کنترول کیفیت 

تشخیص    -31ماده  

 نواقص  

.  دی را مطلع می سازد جودیت نواقص، قراردا ختمان را بررسی نموده و در صورت مو سا   ر مدیر پروژه کار امو   31.1

  جستجو و برمال ردادی ندارد. مدیر پروژه دستور  آثیری بر مسؤلیت قرا بررسی کار امور ساختمان ت این  

ای  دار   را که به باور مدیر پروژه   ی ی هر قسمت امور ساختمان ساختن نواقص را به قراردادی داده و قرارداد 

 می نماید.    نواقص است، بررسی 

در  آن تذکر نرفته، و  ر مشخصات تخنیکی از  ژه جهت انجام آزمایش که د یر پرو در صورت دستور مد   32.1 آزمایش    -32اده  م 

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

 لقی میگردد.   ن ت ا موجودیت نواقص، حادثه قابل جبر 

تصحیح    -33ماده  

 قص نوا 

ریخ تکمیلی مشخص  نواقص که از تا   رفع   رگونه نواقص قبل از میعاد ودیت ه قراردادی را از موج مدیر پروژه    33.1

نواقص،    تکمیل رفع   نواقص الی   میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفع   ز آغا   قرارداد شرایط خاص  شده  

 تمدید میگردد.  

فع  ر مشخص شده اطالعیه  را در طول زمان  وژه  اطالع داده شده توسط مدیر پر نواقص  هر    قراردادی   33.2

 رفع می نماید.    قص  نوا 

نواقص    -34  ماده 

 شده    تصحیح نا 

روژه، رفع ننماید،  نواقص مدیر پ رفع  طول زمان مشخص شده اطالعیه    نواقص را در   در صورتیکه قراردادی   34.1

دادی وضع  کره از تامینات قرار مبلغ متذ واقص را بررسی و قراردادی  ع ن ف در اینصورت، مدیر پروژه مصارف ر 

    .  می گردد 

 کنترول مصارف    د. 

بل احجام    -35ماده  

 8کاری 

اردادی اجرا  که توسط قر   ی و راه اندازی امور ساختمان   زمایش الم،  نصب، آ رنده اق بل احجام کاری در برگی   35.1

 میگردد، می باشد.  
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انجام  قدار امور ساختمان  گردد. پرداخت برای م هت محاسبه قیمت قرارداد استفاده می ی ج ر بل احجام کا   35.2

 صورت میگیرد.  م کاری برای هر قلم  شده به نرخ مندرج بل احجا 

 9مقدار تغییر    -63ماده  

 

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

اضافه کاری    -  37ده  ا م 

 و کم کاری 

   گردد.  می  شامل    تجدید شده توسط قراردادی ی  کار   در برنامه   کاری ها   امی اضافه کاری و کم تم   37.1

پرداخت    -38ده  ما 

اری  های برای اضافه ک 

 ها 

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

پروژه نرخ های  مدیر    ده ارائه می نماید. ط مدیر پروژه بیان ش روز یا مدت بیشتر که توس   7ر جریان  ه د د ش 

   را بررسی می نماید.  ارائه شده  

شده در بل احجام کاری    نرخ قباًل ارائه   نیز باشد،   بل احجام کاری الم  کاری شامل اق قلم اضافه  در صورتیکه    38.2 

 ظر گرفته می شود.  ر ن د منحیث نرخ برای اضافه کاری  

   را در قیمت قرارداد   ییرات را سفارش و تغییرات وژه تغ اسب نباشد، مدیر پر که نرخ ارائه شده من در صورتی   38.3 

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

یا سبب     ا وجود نداشبته باشد خ ه ر زمان کافی برای ارائه و بررسی ن   استجعالیت  ه نسبت  ب صورتیکه   در    38.4 

 اشته می شود.  دثه قابل جبران پند حیث حا الف من رائه نگردیده و اخت ا نرخ  کار گردد،    در   تآخیر 

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

 نمی باشد.   

تخمین    -39ماده  

 جریان پول نقد 

خویش را به  ر شده  ن پول نقد تجدید نظ ین جریا قراردادی تخم ،  10کاری   پالن در  در صورت تجدید نظر    193.

داد بوده و مطابق نرخ  ف مندرج قرار جریان پول نقد شامل اسعار مختل   ائه می نماید. تخمین مدیر پروژه ار 

 یگردد.  مبادله قرارداد تبدیل م 

تصدیقنامه    -40ماده  

 پرداخت ها   

شده  تصدیق  منفی مجموعه مبلغ    ساختمانی انجام شده   صورت ماهانه ارزش تخمینی امور به  ی  داد ر قرا   40.1

 ه تسلیم می نماید.   قبلی را به مدیر پروژ 

 را تصدیق می نماید.  دی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی  اهانه قراردا مدیر پروژه صورت مالی م   40.2

 ه توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.  شد   م ارزش امورساختمان انجا   40.3

   تکمیل شده می باشد.   11دار اقالم بل احجام کاری امل مق ختمانی انجام شده ش ارزش امور سا   40.4

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

  ناسب به مقدار قبالً امه قبلی را در نظر نگرفته و یا مت ق ن ی در تصد   یر پروژه اقالم قباًل تصدیق شده مد   40.6

 
باالم 8 با پرداخت  بند  قطع بل احجام کاری حذف و  }در قرارداد  بن  ی قراردادعموم  شرایط   37ماده    1بجای آن جدول فعالیت و  شرایط    37ماده    2دبا 

 :ویض گرددبشکل ذیل تع عمومی قرارداد
  جدول فعالیت   ت هایطالعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیروز از ا  14شده خویش را درجریان  تجدید نظر    لیتفعا   جدولقراردادی    37ماده    1بند  

 شند.  الیت های برنامه کاری هماهنگی داشته ب با فعا
جدول فعالیت ارائه  ور جداگانه در  ا بطادی تسلیمی مواد خام در ساحه ره، قراردرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانپ  تدر صور37ماده    2بند  

 می نماید.  
 

  ی مو شرایط عم   38اده  د ا مبا بن  شرایط عمومی قرارداد  38عالیت و ماده  اری حذف و بجای آن جدول ف}در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام ک12
 بشکل ذیل تعویض گردد: قرارداد

د. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت ی به صالحیت قراردادی صورت میگیرمه یا شیوه کاربرنایل جدول فعالیت جهت درج تغییر  تعد  38ه  بند ا ماد
 فعالیت تغییر نمی نماید{  های جدول

 
 الیت اضافه گردد{عف نامه کاری، جدولاز بربعد  ، در قرارداد با پرداخت باالمقطع } 10
رنده ارزش فعالیت های تکمیل امور ساختمانی انجام شده در برگیدد: "ارزش کار  ر گرطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریت باالمق}در قرارداد با پرداخ 11

 می باشد"{ شده جدول فعالیت 
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   می کند.  ورت ماهانه فعلی کم  از ص ماهانه فعلی می باشد  صورت    که شامل شده  تصدیق  

  از   ( روز بعد 30به قراردادی در خالل مدت ) مجرا می گردد، پرداخت ها    ها در پیش پرداخت    پرداخت   41.1 پرداخت ها    -41ماده  

 .  گیرد ساب ارائه شده توسط اداره صورت می  ت ح ر تصدیق صو 

طور دیگری    رارداد شرایط خاص ق در    ینکه مگر ا   غانی صورت می گیرد، پول اف به واحد  پرداخت ها  تمام    41.2 

 د.  تذکر رفته باش 

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

 ت نمیگیرد.  پرداخت صور به آن  و از جانب اداره    یده د گر 

قابل    وقایع   -42ماده  

 ن  جبرا 

 بران می باشد: قابل ج   موارد ذیل وقایع   42.1

تسلیم    شرایط عمومی قرارداد   21ماده    1بق بند  طا حه مندرج م ساحه کار را در زمان تسلیمی سا   اداره  -1

 ننموده است.  

ختمان قراردادی تحت  ا طوری تعدیل نموده که کار امور سا ر ر گ اداره جدول فعالیت های قراردادیان دی  -2

 سازد؛ ثر می  این قرارداد را متآ 

بمنظور    زم  ا هم دستور ال ی   ید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکی نما می    صادر آخیر را  مدیر پروژه دستور ت  -3

 نمی نماید؛ اجرای کار امور ساختمان را صادر  

د که درنتیجه  اضافی را از قراردادی می نمای   یشات زما آ مالساختن یا اجرای  مدیر پروژه دستور بر  -4

 ؛ گردد تثبیت نمی    ، نواقص آزمایش 

 ؛ اجازه فعالیت نمی دهد رعی را  یل مؤجه، قراردادی ف مدیر پروژه بدون کدام دال  -5

نامه قبولی آفر به اساس    قبل از صدور زمان  بطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به    در ساحه رایط  ش  -6

ل دسترس  قاب   حقیق ساحه(، معلومات )بشمول گزارش های ت   ده به داوطلبان ه ش د معلومات فرستا 

 می باشد؛    عینی ساحه   بررسی   عامه و 

یل به  اضافی ب   کارات داده یا    اداره را مات  اقدا پیش بینی نشده ناشی از    یعت وض ر پروژه دستور حل  مدی  -7

   ؛ الزم باشد سایر دالیل  ایمنی یا    دالیل 

نمی    عمل   زمان مندرج قرارداد   یا اداره در حدود   خدمات عمومی لتی،  دو   ی قراردادی ها دیگر، مقام ها  -8

 ؛ این قراردادی میگردد تآخیر یا مصارف اضافی به  سبب    ه ک نمایند،  

 وسط اداره تآخیر در پرداخت پیش پرداخت ت  -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛   ثیر تا  -10

 مدیر پروژه؛    انب ج از  بدالیل نا معقول    ی ور تصدیق تکمیل امور ساختمان تآخیر صد  -11

  قبل   ی ختمان یری از تکمیل کار امور سا ا جلوگ سبب مصارف اضافی ی   حاثه قابل جبران که   در صورت وقوع   42.2 

  در مورد مدیر پروژه تصمیم  آن تعدیل می گردد.    رداد و میعاد قیمت قرا تخمینی تکمیل میگردد،    از تاریخ 

 ی نماید.  ینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ م تخم   اندازه تمدید تاریخ   دازه افزایش قیمت قرارداد و ان 

توسط    به موقع م هشدار  ری قراردادی و یا عد ع اداره، به علت عدم همکا ه مناف صورت ورود خساره ب   در   42.3 

 مستحق جبران نمی باشد.  اندازه  همان    قراردادی به   قراردادی، 

         سایر و  ،  ( BRTت انتفاعی) غییر مالیات بشمول مالیه بر معامال ت ت ر در صو   را  د  مدیر پروژه قیمت قراردا   43.1 مالیه    -43ماده  

ماید.  تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می ن یمی آفر ها و آخرین  ( روز قبل از تسل 28) مدت    ر میان مالیات د 

  راردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً ق به  مالیه قابل پرداخت  در  دیل ناشی از تغییر  این تع 

 د.  ، نباش رایط عمومی قرارداد ش   47شی از حکم ماده  یا نا   نگردیده قیمت قرارداد منعکس    در 

 . غانی صورت می گیرد واحد پولی اف پرداخت ها به  باشد  ارداد داخلی  در صورت که طرف قر   44.1 اسعار    -44ماده  

رایط  ش   که در مجاز می باشد  صورت  در    رفته ار  ک در قیمت عوامل ب تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات    45.1 تعدیل قیم   -45ماده  
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       . آن تذکر رفته باشد   از   خاص قرارداد 

از آن تذکر رفته،    ط خاص قرارداد شرای ا که در  کار ، قسمتی از پول هر پرداخت ر اداره الی ختم تمام    46.1 تآمینات    -46ماده  

 .  حفظ می نماید 

دور  نتی و رفع نواقص و ص تی، ورا قراردادی یا ختم میعاد گرن   انب ج تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از    46.2

     دادی مسترد می گردد. اد از جانب اداره به قرار قرارد   تصدیق نامه ختم 

جریمه    -47ماده  

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

،  مان معینه آن نگرددر امور ساختمان در زموفق به انجام تمام یا قسمتی از کادی  ا قرارد در صورتیکه 

تدارکات،  و هشتم طرزالعمل ات و حکم یکصد ی و نهم قانون تدارک ه تآخیر مطابق حکم ماده س جریم

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

  فسخ میگردد. راردادشرایط عمومی ق  35ه ی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماد موع جقیمت م

 ندارد.     مسؤلیت های قراردادیت جریمه تآخیر تاثیری بر پرداخ

آخیر، مدیر پروژه نی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تد تاریخ تخمیدر صورت تمدی 47.2 

پرداخت بعدی، تصحیح  ط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه توس هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر

 می نماید.  

)به    ز مندرج به نرخ فی رو   مکافات ز تاریخ تخمینی تکمیل،   پیش ا   ی امور ساختمان در صورت تکمیل    48.1   فات مکا   -48ماده  

ه  رفت گ ت به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت  استثنای روز های که پرداخت مکافا 

که زمان اجرای  را  ه  جرا شد . مدیر پروژه کار ا ردادی پرداخت میگردد ، به قرا شرایط خاص قرارداد   است(  

 می نماید.  تصدیق    وز فرا نرسیده است  آن هن 

  پیش   -49ماده  

 پرداخت  

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

قراردادی پرداخت  ، به  د شرایط خاص قراردا ج  ه مبلغ و تاریخ مندر مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، ب 

ا مبلغ تضمین پیش  ار داشته، ام الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتب . تضمین پیش پرداخت  می نماید 

پرداخت تکتانه    پیش   ز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پرداخت بتدریج به اندازه با 

 وضع نمیگردد.  

کردن  خام و مصارف تجهیز    تجهیزات، تآسیسات، مواد ه  ب داخت  صرف برای پر  اخت را قراردادی پیش پرد   49.2 

ش پرداخت  اده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پی رارداد، استف الزم مشخص شده جهت اجرای ق 

 نماید.     اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می   یگر د یا  ها  بمنظور موارد فوق،کاپی های انوایس  

اخت یا باز پرداخت  پیش پرد ضع می گردد.  ابل پرداخت به قراردادی و های ق   از پرداخت ش پرداخت  پی   49.3 

بل جبران،  حادثه قا   امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعدیل قیم،   ر بررسی ارزش پیش پرداخت د 

 فته نمی شود. گر   ر ، مد نظ ، یا جریمه تآخیر مکافات 

شرایط   مشخص شده در   اجرای  تضمین  لی آفر، ت نامه قبو در یاف روز بعد از   10مدت  داوطلب برنده در   50.1 تضمینات   -50ماده  

مدت    تضمین اجرا به د.  ارائه می نمای   قیمت قرارداد   اسعار   به    اداره   قابل قبول به به شکل    را ،  خاص قرارداد 

 .  ، دارای اعتبار می باشد قنامه تکمیل صدی ت تاریخ صدور  ( روز بعد از  28) 

ر که به  ی محاسبه پرداخت مقدار اضافی کا ه در آفر داوطلب برا روزانه ارائه شد   مزد کار   لزوم،   در صورت   51.1   کار  مزد      -  51ماده  

   د، استفاده می گردد.  هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باش   اساس 
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توسط  ی تآئید شده  را در فورمه ها   کار  مانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد  ت اخ س قراردادی تمام امور    51.2

  صدیق و امضاء ( روز از جانب مدیر پروژه ت 2)   ل خال مه تکمیل شده در  وژه ثبت می نماید. هر فور دیر پر م 

 گردد.  می  

 فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.    ت ارائه صور صرف در    مزد کار پرداخت    51.3

مصارف    -52  ماده 

 ترمیم  

امو زیان یا خساره    اقص رفع نو خود، مسؤلیت    قراردادی بمصرف   52.1 ه در امور  ک یا مواد خام    ی ر ساختمان به 

رفع نواقص در صورت که    و ختم میعاد کار  ز  تاریخ آغا   ان مدت زمان می را در    ترکیب میگردد   ی ساختمان 

   دارد.   از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را   ناشی 

 قرارداد    تتام اخ   . ح 

  ی ساختمان  صدیقنامه تکمیل امور دیر پروژه درخواست صدور ت از م  ی تکمیل امور ساختمان قراردادی بعد از    53.1 تکمیل    -53ماده  

 ی نماید.  ، تصدیقنامه را صادر م ی یق تکمیل امور ساختمان ه بعد از تصد را نموده و مدیر پروژ 

   میگیرد.   ی را تسلیم ساحه و امور ساختمان صدور تصدیقنامه تکمیل،  بعد از  روز  (  7) اداره در جریان    54.1 تسلیمی    -54ماده  

حساب    -55ه  ماد 

 نهایی  

از ختم  ق   55.1 قبل  نواقص، حساب مشرح  م راردادی  رفع  قابل    وع مجم یعاد  این  به  پرداخت  پول  خود تحت 

ا صادر و هر گونه پرداخت  ص ر ق وژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نوا قرارداد را به مدیر پر 

را    باقیمانده  قراردادی  ) نهایی  جریان  روز  56در  م   بعد که  (  حساب  دریافت  ص کم از  و  جانب  حیح  ل  از 

  و  ات ( روز جدول را که بیانگر تصحیح 56جریان )   دیر پروژه در ، م آن تصدیق می نماید. در غیر    ی قرارداد 

الزم   قبول   را افزودی  عدم  صورت  در  نماید.   می  دوباره  حسا   صادر  که  نهایی  قراردادی  ب  رائه  ا توسط 

پ  مدیر  تصمیم  گردیده،  مورد روژه  قراردادی  مبلغ    در  به  پرداخت  را  قابل  قرارداد  این  و  تحت  اتخاذ 

   در می نماید. تصدیقنامه پرداخت را صا 

رهنمود    -56ماده  

 عملیاتی و مراقبت 
ط خاص  شرای     مندرج تاریخ   در و مراقبت را  اتی ی رهنمود های عمل   یا   صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و  در   56.1

 می نماید.    ارائه قرارداد  

شرایط خاص     تاریخ مشخص شده   در ی و مراقبت  رهنمود های عملیات  ا رت عدم ارائه نقشه ها و ی در صو   56.2

شرایط خاص    در   جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده از جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از  ارداد قر 

 دی پرداخت نمیگردد.  به قراردا   از پرداخت های باقیمانده اد  د قرار 
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   ردد. میگ آن فسخ  رایط و تعهدات مندرج  قراردادی از ایفای ش قرارداد در اثر تخطی    57.1 رداد فسخ قرا   -57ماده  

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

تمان در  توقف کار امور ساخ   ن ( روز توقف در حالیکه ای 28به مدت ) را    قراردادی کار امور ساختمانی  -1

 ید نگردیده باشد؛  جانب مدیر پروژه تآئ از  توقف  شان داده نشده و  فعلی ن کاری    پالن 

ین دستور صورت  راف از ا ( روز انص 28و در جریان ) مور ساختمان را داده  ستور تآخیر ا مدیر پروژه د  -2

 نگرفته باشد؛ 

 اردادی تغییرات تشکیالتی قر صفیه قراردادی بدون حاالت ادغام و  و ت   در صورت افالس  -3

پروژه به قرارد توسط  العیه  با ارسال اط  -4 اینکه ع مدیر  بر  دم رفع یک نقص مشخص نقض  ادی مبنی 

 یر پروژه، نواقص را رفع نماید؛ مد توسط  و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده  رارداد بوده  اساسی ق 

 بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و   را   م قراردادی امنیت الز  -5

   گردد.   مجموعی قرارداد فیصد قیمت    10بر  اخیر وضع شده بالغ  رتیکه مقدار جریمه ت در صو  -6

 رت یکجانبه فسخ نماید.  ارداد را بصو اداره می تواند قر م موارد فوق،  علرغ   57.3

ه و بعد از حصول اطمینان اینکه  داد   توقف م رارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فورًا  در صورت فسخ ق   57.4

 می نماید.  ت ترک  ساحه را در اسرع وق ه امن و بیخطر است،  ساح 

جاد  های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ای   ادی در اعمال رتیکه اداره تشخیص دهد که قرارد در صو   58.1 د و تقلب فسا   -58ماده  

د  قرارداد  اجرای  در  یا  تدارکات  پروسه  در  ) یل  خ موانع  اطالعیه  صدور  از  بعد  اداره  به  14باشد،  روزه   )

 تطبیق می باشد.  قابل    59ماده    5بند  دادی را از ساحه اخراج و  و قرار ی، قرارداد را فسخ  قرارداد 

نی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان  راردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبا یکه کارمند ق در صورت   58.2

 اخراج میگردد.    د، شرایط عمومی قراردا   9ماده    1ل باشد، کارمند مطابق بند  دخی   اجرای قرارداد 
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را در  و قراردادی فرعی مک  اداره، داوطلب، قراردادی  58.3  اخالقی  عالی  اصول  اند     ی و  مراحل داوطلبلف 

 :  دن ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایناجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی ای

هرچیز با    مستقیمصورت مستقیم یا غیرادن  یا پیشنهاد به  فساد: عبارت از درخواست، دریافت، د -6

یر قرار  ( را تحت تاث)کارمندان تدارکات  12ی جانب دیگر ت غیرمناسب کارکردهاارزشیکه به صور

 دهد.  

فروگذاری   -7 هرگونه  ارتکاب  منظورتقلب:  به  سهواً  یا  و  عمداً  که  حقایق  کتمان  شمول  ال اغف  به 

ناب از اجرای یا اجتمالی و غیر مالی و  داد جهت حصول منفعت  کارمندان تدارکات و مدیریت قرار 

 ورت گیرد.  مکلفیت ها ص

یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  داوطلبان و    13بارت از سازش میان دو یا بیشتر تبانی: ع  -8

ن نادرست اعمال سائرین طرح داد رور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقرامنظ

 باشد. گردیده  

ضرر  از  عبارت  اجبار:   -9 یا  و  و  رسانیدتهدید  تدارکات  کارمندان  به  یان  و  قرارداد  سایر    مدیریت 

 باشد.  اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می ثیر قراردادنداوطلبان به منظور تحت تا

رست در پروسه  غییر یا کتمان اسناد و اظهارات ناد، تراخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویایجاد  -10

 می باشد.  مربوط ت و یا امور نظارتیتدارکا

پیشنهاد   دااداره  به  قرارداد  یاعطای  مستقیماً  را که  ای  برنده  نماوطلب  ازطریق  فساد، ا  ینده مرتکب 

 ماید.  ی نمد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو تقلب، تبانی، اجبار یا ایجا

ارتکاب فساد، ت توسط کارمند اداره ،  تدارکاو اخالل در مراحل    تقلب، تبانی، اجبار  اداره در صورت 

    به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.ضوع را در اسرع وقت مو

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات 1رج فقره ) طلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال منداداره داو

 ر مراحل تدارکات محروم می نماید.  ک دااز اشتر 

و   قراردادی  مکلفداوطلب،  فرعی  بررسی  است،    قراردادی  و  تفتیش  و  حسابزمینه  ها  یادداشت  ات، 

و  سا آفر  تسلیمی  به  مربوط  قراردایراسناد  فراهم  اجرای  اداره  جانب  از  موظف  مفتشین  توسط   را  د 

 نماید. 

تحفه،    58.4 تخفیف،  مکافات،  نوع فیس،  پروسهمیش کهیچ  به  مرتبط  پرداخت دیگری  یا  یا    ن،  تدارکات 

 داده نمی شود.  اد ذکر باشد، اخذ یا آنهائیکه در آفر یا قراردتثنای مور ساختمانی به اساجرای ا

 

خت  پردا   -59ماده  

 بمحض  فسخ 

  انجام شده   ارراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کتوسط قتخطی  درصورت فسخ  قرارداد بدلیل    59.1

یق باالی  بل تطبفیصدی قا  دیقنامه و الی تاریخ صدور تصه  بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شدرا  

امور ساختما را صادر م شرایط خاص قراردادق  تکمیل ناشده مطاب  ینکار  مه تآخیر ی نماید. جری، 

پرداخت اداره به قراردادی  اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورت   پیش  ازکمتر  یکه مجموعه قابل 

   حسوب می گردد. ل پرداخت به اداره مقاب، پس تفاوت آن قرض پرداخت باشد

د،  داره فسخ گردتوسط ا  قراردادی  تخطییا بدلیل    کجانبه از طرف ادارهرصورتیکه قرارداد بصورت ید  59.2

تصدیقنامه   پروژه  شده، مبلغ  مدیر  انجام  پرداخت    کار  پیش  تفریق  از  تاریخ  اخذ  بعد  صدور  الی 

    می نماید. را صادر  هنامقتصدی

 
 تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.  هست" مربوط به پرومکلفی" و " م دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت} به مقام رس 12
شرکت   }ب 13 )بشموه  تدارکات  پروسه  های  مقکننده  که ل  دولتی(  در    امات  رقابت  سطح  کاهش  یا  سازش  اطالق  قصد  اند،  داشته  را  تدارکات  پروسه 

 میگردد{
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فسدر  60.1 لکیت م   -60ماده   از  صورت  ناشی  قرارداد  قخ  مواد قصور  تمام  ملکیت  تآسیس  راردادی،  ساحه،  در  ات، خام 

 از ملکیت اداره می باشد.   ی ر ساختمانمؤقت، و امو ی تجهیزات، کار امور ساختمان

عدم امکان    -61ماده  

   تطبیق قرارداد 

 گری خارج از کنترول روز جنگ یا حادثه دیقرارداد از اثر ب  یام امور ساختمانانج  درصورتیکه امکان  61.1

دی بعد ماید. قرارداامکان انجام قرارداد تصدیق می نمدیر پروژه از عدم    یا قراردادی متآثر گردد،   اداره

 ده  م ش او پرداخت به تمام کار انج  ترک توقف و ساحه را  مرا    از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار 

از   کار تصدیقنا  دریافتقبل  و  کها    مه  قبلی  شده  تصدیتعهد  صدور  از  بعد  یابد، قنامه  ه  می  انجام 

 یرد.  صورت می گ

 ستانه: حل منازعه بطور دو 62.1 منازعه  حل    -62ماده  

که ناشی یا مرتبط به  بطور دوستانه  عات  را جهت حل منازحد اکثر تالش خویشو قراردادی    اداره -1

 د.  نر آن باشد، انجام میدهفسیتقرارداد یا 

 : و فصل منازعات مرجع حل 64.1

قرادرص -2 باور  به  ازردادی  ورتیکه  خارج  پروژه  مدیر  قرار  تصمیم  تحت  او  تصمیم صالحیت  یا  داد 

تصمیم مدیر  از  کتبی  اطالع    دریافت   ( روز بعد از14در جریان )د، قراردادی  اتخاذ شده غلط باش 

 یسازد.  راجع م شرایط خاص قراردادمندرج ات  ازع نجع حل وفصل م مرپروژه، موضوع را به 

 حکمیت:  64.2

مرجع  میم  یا عدم اتخاذ تص  عاتمرجع حل وفصل منازتصمیم    انب از ورت عدم قناعت هر جدر ص -3

(  28ن )ز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریا( رو28ریان ) در ج  حل و فصل منازعات

   .  مطلع سازندذیصالح م حاک ماز تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاص قرارداد قسمت پنجم شرایط  
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مومی رایط عمواد ش

 قرارداد

 ومی قراردادمایم  مواد شرایط عمتعدیالت و ض

 الف: مسایل عمومی 

  1ماده   1بند  12جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 . پروژه  یلیبعد از تکم  یک سال نواقص رفع  یبرا  عادیم

  1ده ام  1بند  14جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .ه ملی تنظیم امور آبادار :اداره

  1ه ماد   1بند  17جز 

 ایط عمومی قراردادشر

 می باشد.   د از آغار کاربعماه تقویمی (  ۳سه ) یمام کار امور ساختمانتخمینی تکمیل برای تتاریخ 

  1ماده   1بند  20جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 . گرددیم  نییتع ریاست کنترول و کیفیت پروژه های آبسط ود ت قراردا یبعد از امضامدیر پروژه 

  1 بند ا ماده  22جز 

 ردادشرایط عمومی قرا

 میباشد.   ریایی کابلد  حوزه  پروژه سیستم تصفیه فاضالب ریاست عمومی   یور ساختماناحه کار امس
 

   1ماده   1بند  25جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 اشد. می ب   بعداز تسلیمی ساحه ی غاز کار امور ساختمانتاریخ آ

  1ماده   1بند  29 جز

 شرایط عمومی قرارداد

 میباشد.  یایی کابلدر  حوزه  پروژه سیستم تصفیه فاضالب ریاست عمومی  ل منی شارساختماامو

ط  شرای 2ماده   2بند 

 عمومی قرارداد

 .نیست ل تطبیققاب تکمیل قسمت وار

  2ماده   3بند  9جز 

 ی قراردادشرایط عموم

 قرارداد می باشند.   شاملاسناد ذیل 

 ؛ ردادقرا همتوافقتنا الف  ( 

 ؛ آفر مۀ قبولیا)ب(   ن 

 ؛ برنده   )ج(   آفرداوطلب

 اد؛ خاص قرارد )د(   شرایط

 )هد(   شرایط عمومی قرارداد؛

 ات؛ مشخص)و(   

   )ز(   نقشه ها

 کار)س(   بل احجام 

شرایط   3ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 باشد.  زبان آفر میهمان قرارداد زبان 

 . می باشد غانستاناف یاسالم   ینافذه جمهور  نیوانققرارداد   قانون نافذ بر این
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شرایط   8ماده   1بند 

 دومی قرارداعم

 نیست.  طبیققابل ت  جدول فعالیت های قراردادی دیگر

شرایط   9ماده   1بند 

 راردادعمومی ق

 : کارمندان کلیدی

را ارایه  خویش    یدی پروژهی اسناد تحصیلی کارمندان کلم اسناد، خلص سوانح و کاپ شرکت مکلف است که تما

 ند. نمای

شرایط   13ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

مورخ      (AOP-EPD  -1248شماره )  ایتدبه ه مطابق  بوده و    قراردادی  ت هایمکلفی از وجایب وتهیه بیمه  

 قابل تطبیق می باشد. ر قرارداد ها  مبنی بر طرح بیمه د مقام عالی ریاست جمهوری  23/7/1397

 تسلیم نماید.  به اداره  بعداز عقد قرارداد الی یک ماه اسناد بیمه را  قرار دادی باید 

شرایط   14ماده   1بند 

 دادعمومی قرار

 . دیخواهد گرد هیارا داوطلبانتقاضا به  نظر ساحه بررسیگزارشات 
 

شرایط   15 ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 د  ارائه می نمای ها توضیحاتمدیر پروژه به پرسش  
 

شرایط  21بند   1بند 

 داومی قراردعم

 باشد.   یدور مکتوب آغاز کار م ه بعد از صساح یمیتسل خیتار

 ل زمان ب.   کنترو

شرایط   25ماده   1د بن

 دارداعمومی قر

آئید، ارائه نامه قبولی آفر جهت ت دریافت    خیاز تار  روز  20  انیدر جررا    یامورساختمان   پالن کاریقراردادی  

 مینماید.  
 

شرایط   25ماده   3بند 

 قرارداد عمومی

 . باشدیم روز  30ساختمان  امور نامه کاری میان تجدید بریعاد  م
 

صورت   برنامه  در  ارکه  ناوقت  ساختمان  امور  پرداخت  ائهکاری  هز   کی  100,000  گردد،  افغانیصد    ار 

 .دری گیمنصورت 

 ج.  کنترول کیفیت

ط  شرای 33ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 باشد. یمل پروژه تکیم بعد از یک سال  ع نواقص میعاد رف

 مصرف  کنترول  د.

شرایط   41ماده   2 دبن

 خاص قرارداد 

 رایط ذیل صورت میگیرد: حت شپولی افغانی صورت میگیرد و تبه واحد پرداخت ها 

  وژه، د از تصدیق هیأت مسئول پراخت ها به اسعار افغانی صورت میگیرد البته بعپردبه اساس کار انجام شده  

   میگردد. مذکور انتقال شرکت  ساب بانکیومنظوری آمر اعطا به ح
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شرایط   45ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 رداد: قابل تطبیق نیستقیم قرا  تعدیل

وه موافقه کتبی تمویل کننده پروژه و در صورت وج هر نوع اضافه کاری در قرارداد ها قبل از آغاز آن براینوت: 

 . استزمی الرم مالیه یاست عمومی بودجه وزارت محتاختیاری موافقه کتبی ر

یط  ارش 46اده م  2بند 

 عمومی قرارداد

 . باشدفیصد می 10% تامینات فیصدی تناسب پرداخت های
 

شرایط   47اده م  1بند 

 عمومی قرارداد

حد    میباشد.  هفتهقرار فی    د ازفیصد قیمت نهایی قراردا  ٪0.5 مبلغورساختمانی  برای تمام ام  جریمه تاخیر

 . هایی قرارداد میباشدن یصد قیمتف  %10 اختمانیامورس برای نقدی جریمه تاخیراکثر مبلغ 

یط  شرا 48ماده   1بند 

 قرارداد عمومی

 .ستین  قیقابل تطبامور ساختمان:  تمام انجام  یانعام برا

رایط  ش 49ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

پرداخت نمقا  پیش  تطبیق  قرارداد  یباشدبل  مجموع  معمیباشد    قیمت  تضمین  ارائه  بدل  در  یش  پ تبر  و 

 میگردد. پرداخت باشد تادیه  ش مبلغ پی  داخت که معادلپر
 

  شرایط 50ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 .میباشد  قرارداد  مجموع  قیمت  فیصد   (%5):  اجرامبلغ تضمین 

 .  پی و اسکن شده باشد ، غیر مشروط و نباید کا را به شکل ضمانت بانکیتضمین اج

ز ارایه تضمینات ا  ای دولتیی ها و شرکت ه تصد  NPA/PPD/No.25/1397طبق اطالیه شماره   :نوت

 باشد آفر و اجرا کار معاف می  
 

  قرارداد ختم  ـ.ه

شرایط   56ده ما  1بند 

 عمومی قرارداد

 . ار می باشد اصدار سند تصدیق تکمیل ک  روز بعد از 30   های عملیاتی و مراقبت ارائه نقشه ها و یا رهنمود 

ط  شرای 56ماده   2بند 

 اردادمی قروعم

ارا  در صورت  ط یشرا  56ماده    1شخص شده بند  م  خیبتارومراقبت    یات یعمل  یها  ارهنمودی نقشه ها و  هیعدم 

 گرددیقرارداد کسر م ریاخاز پرداخت   هزار افغانی  صد  و د  00,0002رداد قرا یعموم

  57ماده   2بند  6جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 . باشدیم  صد روز(  100) ریاکثر تاخحد 

شرایط   59ده ما  1 دبن

 اددرمومی قراع 

اره جهت تکمیل ه ادمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی بختمان تکفیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور سا

   یکار امور ساختمان

ب  تدارکا 109حکم    2ند  مطابق  اداره  تدارکات:  مطرزالعمل  طی  را  کارباقیمانده  در  تی،  پروسه جدید  راحل 

 می نماید.  اره حصولآنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خس تفاوت قیمولی فراهم و ت داد ارقرا  میعاد اعتبار

  طیشرا 62ماده 

 ادراردق یعموم

منازعات  ، مرجع حل مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان  گردد یآن استفاده م تیاز روش حکم کهینهاد

 .باشدیم
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   رااج رایطش و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

  عمومی مشخصات  دروم  در ها یادداشت

ت یادداشت صرف جهت  داوطلب میرتیب مشخ}این  توسط  تخنیکی شرطنامه  معلومات    صات  این  نمی باشد  شامل  نهایی  اسناد  در 
 ند{  باش

 یباشد.   م  طلبانوقابتی بدون شروط و انحراف از جانب دارائه آفر بصورت واقعی و رمشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ا

اد  ت واضح طرز کار، موایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحاتا سبب    از داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گرددب   یدر داوطلب
منصفانه بودن که سبب ارائه آفر مینان اقتصادی، مثمریت و ن تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطخام، و انجام امور ساختما

 گردد، می باشد.   رف یل پروسه ارزیابی آسهو  ت وجوابگ

ای بیانگر  تخنیکی  تماممشخصات  ا  نکه  کار  ترکیب شده  مواد خام  و  یا جدیدتریمور ساختمان جدید،  اجناس  آخرین  ن غیرمستعمل، 
 ه باشد. فتذکر رتاشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری مواد ب  دیزاین در طرح  و مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر

استفاده  کینمشخصات تخ  پروژه های مشابه قبلی قابل  از  اجرای  میباشد.  ی  برای  امورساختمااکثر مشخصات تخنیکی که  نی قرارداد 
ام سکتور ها وجود ندارد، اما اصول یاری با کاربرد فراگیر تمه یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکی معمناسب باشد، از جانب ادار

 اد منعکس گردیده است.  نسار جا موجود در این ب رف پا ع و 

، بنادر، قطار ور های دولتی چون شاه راه هاشرایط مرتبط در سکتبرای کار امور ساختمان تکراری با    ت تخنیکیمعیاری سازی مشخصا
طرزکار، مواد و    ملمی شاومشخصات تخنیکی عم  . ارکات عامه میگرددن آب سبب صرفه جویی در تدمسکن شهری، آبیاری، و تامی آهن،

ص استفاده گردد.  د امور ساختمان مشخیباشد. ضروری نیست تا در هر قراردایگردد، مات که معموالَ در امور ساختمان استفاده مزیهتج

خصات تخنیکی عمومی مشخصات اند ات تخنیکی عمومی باشد. مشیا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخص   هرگونه حذف

 ( صادر شده باشد.  ISO) ستاندرد المللی اسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین م ی های سکتوری/نهاد هات وزار طکه توس

یا بین المللی مبین  . مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی  خنیکی ترتیب شده محدود نباشده داشت که مشخصات تتوج

ه، قابل  خنیکی معادل یا باالتر از معیارات ذکر شدت  تخنیکی بوده و مشخصات  شخصاتماشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق  این ب

 .   ص یا مشخصات تخنیکی درج گرددوی ذیل در شرایط خاقبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمون

  ها کود و ها معیار بودن معادل

خا  درصورتیکه های  کود  و  معیارات  یا از  انجام  خدمات،  و  اجناس  تهیه   اشارهش  آزمای   ص جهت  ساختمان  آخرین د ش  امور  باشد،  ه 

ت و کود ها  ذکر رفته باشد. هرگاه معیاراصریحاً طور دیگری تداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه این قرارویرایش معیارات مناسب تحت 

بی  تک  آن مشروط بر توافق  ازالتر  ا خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا بتان یا از کشور یا منطقه  از نهاد های جمهوری اسالمی افغانس

بدیل پیشنهاد شده را   خص شده و معیار های قراردادی، تفاوت میان معیار های مشی باشد.  و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول م

یکه رتدر صو  ن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  توافق کتبی مدیر پروژه، آ( روز قبل از  28واضح کتبی ارائه و در جریان )بصورت  

پیشنهاد معادلدش  انحراف  مالحظه  قابل  بصورت  قراردادی  توسط  باال  ه  قراردیا  نباشد،  شده  مشخص  کیفیت  از  های  تر  معیار  ادی 

 ده نماید.   شده اسناد داوطلبی را برآور مشخص
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 ها  نقشه  هفتم قسمت

 

 ها نقشه و ها یادداشت

 { ها درج گردد}لست نقشه 

 یه جداگانه ضمیمه شود.سودبه این بخش یا در  حهن سا النقشه های واقعی بشمول پ 

 ه و شماره تجدید شده میباشد.  یخ، شمارنقشه ها دارای تار

 

 :  نوت

 اشد. بل احجام ضم میب .1

 نقشه ها ضم میباشد. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 14کار  احجام بل   هشتم قسمت

 کار احجام بل درمورد ها داشتیاد

   ه و در اسناد نهایی شامل نمیگردد. دوبم کار به اداره احجا یب بلتصرف معلومات برای تر این یادداشت

 ف اهدا

 بل احجام کار عبارت اند از:اهداف 

 ب میگردد؛ سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلامور ساختمان قابل اجرا که  معلومات کافی مقدارارائه  -1
 د قرارداد.قع  جرا شده در صورتمان اساخت رکار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امو ارائه بل احجام -2

مان با  ئه میگردد. همچنان امور ساختبا جزئیات کافی ارامان به شکل اقالم در بل احجام کار  مور ساختبرای بدست آوردن اهداف فوق، ا
ماهی با  ساختمان  امور  یا  ها  بخش  مختلتفکیک  ساحات  در  که  مشابه  مصت  بررسی  سبب  و  انجام  مختلف  شرایط  ازاف،   جهات   رف 

 ت گیرد.    روصمختلف میگردد، 

 و خالصه باشد.   بل احجام کار باید تا حد ممکن سادهمحتوای  با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و 

 ول مزد کار جد

بینی نشده بیرون اصرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختم  جدول کار روزانه ز بل احجام کار بیشتر باشد. جهت  ان پیش 
 وارد ذیل میباشد: رکب از موطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه ماد ن نرخ ارائه شدهی بودواقع یبررس

مختل -1 های  بخش  مواد  لست  کار،  نیروی  بف  که  ساختمان  امور  تاسیسات  درج  و  ها  قیمت  یا  شده  داده  نرخ  کار  روز  آن  ه 
 داخت امور ساختمان به قراردادی گردد، با بیانیه شرایط پرمی

 ری میگردد.  قیمت گذاکه از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه  هنهر قلم کار روزابرای اسمی  مقدار -2

 مبالغ احتمالی 

 ایش مقدار( در بل احجام کار شامل میگردد.  ای شرایط احتمالی فزیکی )افزغ احتمالی عمومی بریک مبل

 ده ارائه میگردد.  ش یم کار قیمت گذاراحجا در بل  افزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالیچنان هزینه احتمالی برای هم

 یاز های آینده میگردد.  واست دورانی برای نسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخلی سبب تشامل نمودن مبلغ احتما

مدیر   با صالحیت منظور کننده آن که معموالً( روش استفاده و مقام  Contingency Allowanceرت استفاده مبلغ احتمالی )درصو
   خاص قرارداد ذکر میگردد.  طیمیباشد، در شرا پروژه

 ی محاسبو تاشتباها  تصحیح

باشد، داوطلب می تواند قبل از تسلیمی یا قیمت مجموعی صورت گرفته    ب در  قیمت فی واحد هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطل
آنر توسط  آفر  تصحیح  هر  و  تصحیح  نموده،ا  امضا  را  آفر  که  با صالحیت  ت  گردد.امضا    شخص  کار  احجام  مقدار   ماوبل  ذکر  بیانیه  با 

 میگردد. ر قیمت گذاری شده، ارائه احجام کا ده در بل مجموعی اصالحات وار

یادد کاداره  احجام  بل  هر  در  را  ذیل  نماید:اشت  می  ذکر  برگیر  ار  در  کار  احجام  بل  حراین  و  ارقام  به  }شماره  درج نده  وف 
 امضا نموده، امضا گردیده است.   ارصالحیت که آفر   خص باوسط شتگردد{اصالحات محاسبوی بوده و  

 

 
قرارداد  برای معلومات ترتیب میشود و  وابسته به    .دش الزام آور نمیباده و  ات بو مطع، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلو}در قرارداد های بالمق    14

 اسناد مربوط به قرارداد میباشد.{ تهیه گردیده و طلب نیست. جدول فعالیت ها توسط داو 
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 تضمین   و  قرارداد  های  فورمه  –قسمت نهم  

 عنوان فورمه ها                                                        فورمه ها  

  تضمین آفر: تضمین بانکی  05فورمه امور ساختمان کوچک/ 

 ین آفر تضمنامه   اظهار  06فورمه امور ساختمان کوچک/ 

  تضمین اجرا )غیر مشروط(   07اختمان کوچک/ س  رفورمه امو

 انکی   رداخت: تضمین بیش پ تضمین پ  08امور ساختمان کوچک/ فورمه  

  قرارداد نامه موافقت   09ک/کوچ ساختمانی امور فورمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مه های تضمین اجرا و پیش پرداخت روفده است. داوطلبان ردیائه گرقبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ا}فورمه های نمونوی قابل  
 { رمه را ارائه می نمایندرنده این دو فولب بخانه پری نمی نمایند تنها داوطن پروسه را در ای

 
 



 

53 

 

 
 

 

 مین آفر: تضمین بانکیتض

 05ک/ فورمه امور ساختمان کوچ

  {انک درج گرددنام و آدرس ب}   بانک:

 {درج گرداره ددنام و آدرس ا}:  ذینفع
 {اه و سال تسلیمی آفر درج گرددم  ،روز}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}آفر ین بانکی شماره تضم

نام  }برای اجرای  {دتاریخ درج گرد}آفر خود که به تاریخ  "داوطلب"منبعد به نام    {،داوطلب درج گرددنام مکمل }که   فتیمیااطالع 
 به شما ارائه نموده است. {ددرگ ن تدارکات درجره اعالشما} هتحت اعالن تدارکات شمار {اد درج گرددقرارد

 رائه گردد. با تضمین آفر اراه مطابق شرایط شما، آفر باید هم  دانیم کهبرعالوه می  

بدون تعلل، مبلغ مجموعی    رت قطعی تعهد میسپاریم کهبدینوسیله به صو { نام بانک درج گردد}طلب، ما بر اساس درخواست داو

طلب مرتکب اعمال ذیل گردیده  ت که داوز دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورا درا  بع{رج گردد رقام دف و اومبلغ به حر}

 بپردازیم: شد، با

 فر؛بار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آر یا انصراف از آفر در میعاد اعتتغیی (1)

 ده در آفر؛ رائه شهای ا ش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمتانکار داوطلب از پذیر (2)

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

 طنامه از طرف داوطلب برنده؛ اجرای قرارداد مطابق مندرجات شر هم نکردن تضمینفرا (4)

 انون. این ق  ین داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم داوطلب به دلیل تخطی در ادر صورت محرومیت  (5)

 االت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: ح راین ضمانت د   

مین شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضقرارداد امضا  های برنده باشد به محض دریافت کاپی داوطلب  درصورتیکه (6)

 ؛ یا دستورالعمل برای داوطلباناجرا طبق 

از ختم میعاد اعتبار   دع بروز  28( 2یا )رنده؛ طلب بو ( امضای قرارداد با دا1اشد، به محض )رصورتیکه داوطلب برنده نب د (7)

 {رددرج گتاریخ ختم آفر د}ت اعتبار آفر تمدید مدآفر به شمول میعاد 

 فت شده باشد. ین تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریا هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت ا در نتیجه،

 { ی مسئول مربوط درج گرددامضا}امضا: 

 { ددرمهر گ}مهر: 
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 ر نامه تضمین آف   اظهار

 06ورمه امور ساختمان کوچک/ ف
 

 {دد شماره اعالن تدارکات درج گر}  تدارکات: شماره اعالن 

 { ددشماره داوطلبی درج گر}  داوطلبی: شماره شرطنامه 

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

 { ج گرددآفر درلیمی سروز، ماه و سال ت}  تاریخ: 

 

 { مکمل اداره درج گردد م ان}به: 

 مودیم، اظهار مینمائیم که: ر امضا نما اشخاصیکه در زی

 رنامه تضمین آفر ارائه گردد.  ایط شما، آفر باید همراه با اظهانیم که، طبق شرمیداما  

سر از  {گردد  جرتعداد سال د}ت رای مداره بدحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اه درصورت نقض وجایب مان تما می پذیریم ک

 ل می باشد: د ذیداوطلب تحت این آفر شامل موار م. وجایبمحروم گردی  {تاریخ درج گردد}

 داوطلب؛ ئه معلومات نادرست در مورد اهلیتارا -1

 نه تسلیمی آفر؛ و بعد از انقضای مدت معی تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر  -2

 ل قیمت های ارائه شده در آفر؛ ودجاهات حسابی در ح اشتبتصحی شانکار داوطلب از پذیر -3

 طرف داوطلب برنده؛ به پیشنهاد از مطالداد، مطابق مندرجات شرطنامه و عقد قراراجتناب از  -4

 . طرف داوطلب برنده  ضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه ازفراهم نکردن ت -5

وز بعد  ر 28ویا ارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده رق می تضمین اجرایو تسلین ما دظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده ش این ا

 می گردد.  ن فاقد اعتبار ر مااز ختم میعاد اعتبار آف

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

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

 {دد رگ ماه و سال درج روز،} اریخ:ت

 { مهر گردد} مهر :  

 

  {شرکا آفر را ارائه گردد به نام تمام بای  ترک، این اظهار نامه تضمین آفرشرکت مش یادداشت: درصورت}
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 ن اجرا بانکی )غیر مشروط( تضمی

 07کوچک/   فورمه امور ساختمان

  {درس بانک درج گرددنام و آ}  بانک:   

 {ج گردداره دررس اددنام و آ}:  ذینفع
 {وز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددر} تاریخ:

 {شماره درج گردد}بانکی آفره تضمین شمار

 {بق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید لب برنده، بانک این فورمه را مطاس درخواست داوطاسا به}

بنا{، که  مل قراردادی درج گرددنام مک }ع حاصل نمودیم که  اطال ق  "ردادیقرا"  ممنبعد  شماره قرارداد  }داد شماره  راریاد می شود، 
نام قرارداد و }انجام  ور  می شود با اداره محترم شما بمنظ  ام قرارداد یادد بن{ را که منبعسال درج گردد اه وروز، م}  مؤرخ{  درج گردد

 نماید.  { عقد می ختمانی درج گرددتوضیح مختصر امور سا

 جراء نیز الزم می باشد.  ا نقرارداد، تضمی یط اینق شرابعالوه برآن، ما میدانیم که ط

رد دریافت اولین  را بمج{  ه حروف و ارقام درج گرددب  15مبلغ }مبلغ    چرا  تعهد می نمائیم که بدون چون و  دادی، ما به درخواست قرار

زجانب  ا  اهای ارسال تقاضزمینه  یل و  ط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالده تخطی قراردادی از شرایتقاضای کتبی شما که نشان دهن

   شما، بپردازیم.

هر کدام که  {گردددرج    16روز، ماه و سال }الی تاریخ  تمان به ما یا  ساخ   تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور  ز بعد از( رو28این تضمین )

اعتبار دارد از تارو هر نوع تقاضا برای پرد  اول  صورت گیرد،  داده   میدفتر بانک تسل  کره بهخ متذیاخت مطابق این تضمین باید قبل 

 شود. 

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

 

 ننده درج گردد{م و وظیفه نماینده  با صالحیت بانک و اکمال ک}امضا، نا

 

 { کبان مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}

 

 

 

 
 ید{ امنبدیل شده درج میره، ت ل اداوسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبقیمت قرارداد را که به ا }تضمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی 15
مدید  این تضمین را دید میعاد تکمیل امور ساختمان، تکه در موقع تم  داشتکمیل میباشد. اداره توجه باید  تخمینی ت( روز بعد از تاریخ  28}این تاریخ ) 16

آخر پاراگراف این    تمشت زیر را در قسیادداداره  ادرخواست نماید. جهت تهیه این تضمین،  ز ختم اعتبار تضمین اجرا  از بانک بصورت کتبی قبل ا
ه قبل از ختم اعتبار تضمین،  سال در مقابل درخواست کتبی ادار (1( ماه یا )6)مدت )بانک( به یک تمدید زمان برای ین کنندهفورمه درج مینماید:"تضم

 موافقه مینماید"{ 
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 مین بانکیت: تضپرداخ  تضمین پیش

 08ور ساختمان کوچک/ م ا  فورمه

 {ه پری می نماید ارائه شده خان نموده، بانک این فورمه را مطابق رهطلب برندبه اساس درخواست داو}

  {رس بانک درج گرددنام و آد}   بانک:

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

 {رددگ جشماره در}کی آفرن بانتضمی هشمار

یاد    "قراردادی"منبعد بنام   که  {،ادی درج گردد راردنام و آدرس ق}حاصل نمودیم که    اطالع  {دنام قانونی و آدرس بانک درج گرد} ما  

ا اداره  شود بد می  ا{ را که منبعد بنام قرارداد یرج گرددروز، ماه وسال د}مؤرخ  {  دشماره قرارداد درج گرد}ی شود، قرارداد شماره  م
 ید.  نما {عقدتصر امور ساختمان درج گرددتوضیح مخنام قرارداد } بمنظور اجرای امور ساختمان اممحترم ش

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

درخ بدبه  که  نماییم  می  تعهد  قراردادی،  چونوواست  چر  ن  مبلغ  و  به}ا  گرددرح  مبلغ  درج  ارقام  و  او{  وف  دریافت  بمجرد  لین  را 

غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته  استفاده پیش پرداخت برای اهداف    اردادی ناشی ازی قرای کتبی شما که نشان دهنده تخطتقاض

   بپردازیم.باشد، به شما  

متذکره فوق باید توسط قراردادی به خت  ادرنت طوریکه پیش پ ن ضماحت ایتست برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت  این یک شرطی ا

 درج گردد{ حساب}شماره و محل دریافت شده باشد  ب نمبرش حسا

صدیقنامه پرداخت در کاپی بیانیه موقت یا تازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که  غ این تضمین بصورت تدریجی به اندمبل

( فیصد قیمت  80انگر اینکه )خت که بیتضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پردا  نیاه، کم میگردد.   گردید رائه  ااز آن تذکر و به ما  

 فاقد اعتبار میگردد.    {درج گردد  17ماه و سال  روز،}صدیق گردیده، یا به  تاریخ برای پرداخت ت ردادقرا

 اشد. ، میبیاطاق تجارت بین الملل  785تشره شماره این تضمین تابع مقرره من

 {الحیت اخذ گرددص اامضا نماینده ب }

 بانک{  }مهر

 

 

 

 

 

 
مین را این تض   ع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدیدقوماید داشت که در  وجه باره تدبعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. ا( روز  28}این تاریخ )  17

ر پاراگراف این  این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخ  ین اجرا درخواست نماید. جهت تهیهختم اعتبار تضماز    از بانک بصورت کتبی قبل
ی اداره قبل از واست کتب( سال در مقابل درخ1( ماه یا )6یشتر از )ب   درای مدت که نبایمان بدید زممینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک ت  فورمه درج

 "{ موافقه مینمایدین، ختم اعتبار تضم
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 ه قرارداد  وافقتنام فورمه م 

 09وچک/ نی کفورمه امور ساختما

برای داوطلبان، دستور العمل  28ابق ماده ح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطموافقتنامه قرارداد هرگونه تصحی در این}

دستور  18مطابق ماده  آفر بدیل دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب  16ه دام  3بی مطابق بند ارزیاروسه پ تعدیل قیمت در جریان 

افقه شده دوطرف مجاز  طلبان، یا تغییرات دیگری مووور العمل برای دادست  27فات قابل قبول مطابق ماده اوطلبان، انحراای دالعمل بر

   {جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد. ، یراردادی های فرع دی، قن کلیارایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمنددر ش

ام و آدرس داوطلب برنده درج  ن}و  {نام و آدرس اداره درج گردد}میان   {ج گرددز درسال، ماه و رو}تنامه به تاریخ ین موافقا
 است.  عقد گردیده {گردد

نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج }رداد ارقی از اجراآت در ص ناشنواق هرنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگوناداره آفر داوطلب ب
   اجرا می نماید.را  فته و قراردادی قرارداد متذکره پذیر {ددگر

 ر بر می گیرد: این موافقتنامه موارد ذیل را د

  ،د سبت داده می شونآن ن اد بهده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارفقتنامه عین معنی را افاد کلمات و اصطالحات شامل این موا .1

 میگردند.   امه تلقیآنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتن

ایط این ن را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرمی نماید که قرارداد امور ساختماخت اداره تعهد پرداقراردادی در مقابل  .2

 ماید. قرارداد رفع می ن

تکمیل، و رفع  ل اجرا، پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقاب لبیا دیگر مبلغ قا رداد ت قراماداره نیز تعهد می نماید که قی .3

 نماید.   مشخص شده در این قرارداد پرداخت در زمان و شیوهان  نواقص امور ساختم

4.   

 

 وافقتنامه گردیده اند: طرف های شاهد که سبب تشکیل این م

 { خانه پری گردد}  ر در حضور  مه

 { رددگ یخانه پر} گردید  تسلیم ر، و هامضا، م

 { خانه پری گردد}   در حضور 

 {ا صالحیت ادارهده ب امضا توسط نماین }  داره:       ام آور اامضا الز

 { ضا توسط نماینده با صالحیت قراردادیام} امضا الزام آور قراردادی: 

 


