د افغانستان اسالمی امارت

رسمي جریده
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مقرره خریداری

اوومه ګڼه
پرله پسی نمبر ۷۹۳
د چاپ نیټه( :یکشنبه) د  ۱۴۲۱هـ.ق کال د جمادي اوالل د میاشتې شلمه نیټه

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقرره خریداری
شماره)۵۶( :
تاریخ ۱۴۲۰/۱۰/۸ :هـ.ق
به اساس مصوبه شماره ( )۴مورخ  ۱۴۲۰/۸/۱۶هـ.ق شورای وزیران امارت اسالمی افغانستان مقرره خریداری را
به منظور امور تهیه اجناس و تدارکات خدمات از خارج و داخل مملکت ،برای ادارات ،موسسات ،تصدیها ،شرکت
های امارتی و مختلط امارت اسالمی افغانستان توشیح میدارم.
این مقرره از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

والسالم
خادم اسالم
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امیرالمومنین مال محمد عمر (مجاهد)

مقرره خریداری
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این مقرره در روشنی احکام مندرج قانون بودجه امارت اسالمی افغانستان ،به منظور تنظیم امور تهیه اجناس و
تدارک خدمات از خارج و داخل مملکت برای ادارات ،موسسات ،تصدیها ،شرکت های امارتی و مختلط ،وضع
گردیده است.
مادۀ دوم:
اصطالحات آتی در این مقرره دارای معانی ذیل است:
 -۱جنس :عبارت از مواد مصرفی ،غیر مصرفی و تجهیزات میباشد.
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 -۲خدمت :کاریست که شخص حقیقی یا حکمی آنرا در بدل اجرت انجام میدهد.

 -۳ثمن :ارزش تبادلوی امتعه ایست که در صورت بروز اختالف میان عاقدین توسط دو نفر عادل به پول تعیین می
گردد.

 -۴اجرت :مزدیست که در برابر انجام خدمت تادیه می شود.
 -۵اسعار :پول رائج کشور های خارجی است.
 -۶معامله :عمل خرید و فروش است.

 -۷آفر :پیشنهادیست که به منظور انجام یک معامله ،از طرف فروشنده ارائه شده و در آن تعداد یا مقدار ،مشخصات،
قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی و دیگر شرائط ضروری توضیح می گردد.
 -۸شعبه خدمات :شعبه موظف به تهیه اجناس و تدارک خدمات است.
 -۹شرطنامه :سندیست که کمیت ،کیفیت و خصوصیات معامله را قبل از عمل خرید توضیح میکند.
 -۱۰مناقصه :کم کردن قیمت یا اجرت خدمت است.
 -۱۱داوطلب :شخص حقیقی یا حکمی است که مطابق مواد شرطنامه شخصا یا نماینده قانونی اش ،در جلسه مناقصه
اشتراک نموده یا پیشنهاد (آفر) کتبی وی قبل از آغاز جلسه مناقصه مواصلت نموده باشد.
 -۱۲قرارداد :توافق کتبی اراده طرفین بوده در مورد خریداری جنس وعده به بیع و در مورد انجام خدمت عقد میباشد
که به اساس آن حقوق و وجائب متعاقدین تعیین میگردد.

 -۱۳تامینات :پول یا تضمین بانکی است که به منظور تامین اعتبار مالی داوطلب در مناقصه و ایفای تعهد ،از طرف
داوطلب ارائه میشود .اداره در آن حق تملک ندارد.
 -۱۴هیئت (کمیسیون) خریداری :هیئتی است متشکل از روسای مسؤل ،که جهت تنظیم و پیشبرد امور خریداری،
توسط آمر اعطای درجه اول تعیین میشود.
مادۀ سوم:
امور خریداری از طریق شعبات خدمات ،ذریعه یکی یا بیشتر از اعضای دائمی آن ،طبق تجویز کتبی و تحت مراقبت
آمر اعطاء اجرا میگردد.
در واحد های فرعی ادارات که دارای شعبات خدمات نباشند ،امور خریداری توسط شخص یا اشخاصیکه از طرف
آمر اعطاء تعیین میشود اجراء میگردد.
مادۀ چهارم:

میتوانند اشتراک نمایند:
( )۱اشخاص حقیقی:
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شخصیت های حقیقی یا حکمی داخلی و خارجی که واجد شرائط ذیل باشند ،به حیث داوطلب در جلسات مناقصه،

 -۱اکمال سن ( )۱۸سالگی که اهلیت شرعی داشته باشند.
 -۲داشتن تذکره تابعیت.

 -۳داشتن جوازنامه مربوط در مرکز و والیات.
 -۴تقدیم سند کتبی قبولی شرطنامه.
 -۵تقدیم سند پرداخت تامینات.

 -۶در جلسات داوطلبی ،آمرین اعطاء کارکنان موظف خریداری و آمرین محل که به تنظیم و اجرای آن موظف
هستند ،خود و اقارب نزدیک شان به حیث داوطلب اشتراک کرده نمیتواند ،اقارب نزدیک بدین مقصد عبارت از پدر،
مادر ،پسر ،دختر ،خواهر ،برادر و همسر میباشد.
 -۷خارجی ها از حکم جزء ( )۲فقره ( )۱این ماده مستثنی میباشد ،اما بائیست دارای گذرنامه (پاسپورت) و ویزه
اقامت با اعتبار باشند.
( )۲اشخاص حکمی:
 -۱داشتن جوازنامه مربوط.
 -۲ثبت در افغانستان یا کشور متبوعه.
 -۳تقدیم سند کتبی قبولی شرطنامه.

 -۴تقدیم سند پرداخت تامینات.
 -۵داشتن صالحیت نامه از شخصیت حکمی مربوط.
 -۶نماینده گان شرکت های خارجی میتوانند به اثر عالن دعوت داوطلب پیشنهاد (آفر) شان را تقدیم و در جلسه
مناقصه اشتراک ورزند.
هرگاه نماینده شرکت خارجی ،بحیث نماینده سیار جهت اشتراک در جلسه مناقصه به افغانستان می آید ،تابع حکم جزء
( )۱این فقره نمی باشد.
هرگاه نماینده شرکت خارجی ایکه در افغانستان مقیم و طبق قانون تجارت دارای جوازنامه باشد ،تابع احکام این فقره
میباشد.
هرگاه پیشنهاد (آفر) شرکت خارجی ذریعه پست به وقت معینه مواصلت نماید ،در صورتی تابع جزء ( )۱این فقره
قرار نمی گیرد که حجم مجموعی معامله الی پنجاه ملیون افغانی یا معادل آن به اسعار به نرخ غرفه (کسه) آزاد بانک
مرکزی باشد.
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مادۀ پنجم:

ضرورت خرید ،مقدار و مشخصات جنس در جدول (فورمه) معینه ،بعد از منظوری آمر اعطای مربوط تثبیت
میگردد و قبل از تثبیت ضرورت مقدار و مشخصات ،هیچ نوع اقدامیکه متضمن تعهد در امر خرید جنس باشد ،به
عمل آمده نمیتواند.

جنس در صورتی خریداری شده میتواند که در تحویلخانه مربوط موجود نبوده یا جنس موجود از مقدار ضرورت
کمتر یا موافق به مشخصات جنس مورد ضرورت نباشد.
مادۀ ششم:

برای خرید جنس یا تدارک خدمت ،هیچ نوع تعهد صورت گرفته نمی تواند مگر اینکه:
 -۱تخصیص وجوه یا دارائی مورد ضرورت در اداره موجود باشد.

 -۲خرید یا تدارک خدمت جزء فعالیت تصدی یا ممد آن بوده و قیمت یا اجرت آن از سرمایه دورانی یا اعتبار بانکی
آن تادیه شده بتواند.
مادۀ هفتم:
ادارات ،تصدیها ،شرکتهای امارتی و مختلط و موسسات ،احتیاجات خود را در حدود امکان و منابع مالی موجود ،در
مساعدترین فرصت سال ترجیحا طور عمده تهیه می نمایند.

مادۀ هشتم:
اجناس مشترک طرف احتیاج عمومی ادارات ،تصدیها ،شرکتهای امارتی و مختلط و موسسات بوسیله تصدی یا اداره
مرکزی اختصاصی خریداری میگردد.
تا وقتیکه چنین تصدی یا اداره اختصاصی تاسیس میگردد ،ادارات تصدیها ،شرکتهای امارتی و مختلط و موسسات،
احتیاجات خود را خود مطابق این مقرره تهیه می نمایند.
مادۀ نهم:
ادارات مکلف اند ،از موجودیت و واگذاری اجناس مازاد قابل استفاده و جدید به سائر ادارات ،با ذکر تعداد اقالم و
نوع اجناس و مشخصات آن اطالع دهد.
ادارات ،تصدیها ،موسسات ،شرکتهای امارتی و مختلط با وصول اطالعیه نماینده خود را جهت تشخیص اجناس مورد
ضرورت به مرجع واگذار شونده ،معرفی و اعزام دارند.

AC
KU

مادۀ دهم:

در خرید جنس ،تولیدات و محصوالت داخلی که دارای عین کیفیت و مشخصات باشد ،نسبت به اجناس وارداتی ترجیع
داده میشود ،هرگاه قیمت جنس طرف احتیاج تولیدات و محصوالت داخلی به تناسب اجناس وارداتی از پانزده فیصد
بیشتر باشد ،اجناس وارداتی خریداری شده میتواند.
مادۀ یازدهم:

قیمت جنس یا اجرت خدمت در معامله صریحا تثبیت میگردد .در هیچ معامله قیمت جنس یا اجرت خدمت مجهول،
معوق یا تابع کدام اصل دیگر قرار داده نمیشود.
مادۀ دوازدهم:

خرید جنس یا تدارک خدمتی که محرمیت را ایجاب کند ،تابع اعالن دعوت داوطلبی نمیباشد .محرمیت خرید جنس یا
تدارک خدمت مورد احتیاج ،توسط مقام امارت منظور میگردد.
مادۀ سیزدهم:
( )۱در مقایسه قیمت جنس یا اجرت خدمت عرضه شده ،کیفیت باید در نظر گرفته شود.
( )۲تثبیت کیفیت جنس یا خدمت توسط هیئت فنی اداره امارتی صورت میگیرد که از نظر فنی واجد صالحیت و
امکانات علمی باشد.
مادۀ چهاردهم:
قیمت اجناس وارداتی که از بازار های داخلی خریداری میگردد ،به اسعار تادیه نمیشود.

مادۀ پانزدهم:
( )۱هرگاه تهیه جنس یا تدارک خدمت به اساس مناقصه توسط تصدیها ،موسسات امارتی و مختلط و تشبثات
خصوصی صورت گیرد ،در صورتیکه جنس یا خدمت مراجع مذکور دارای عین کیفیت باشد ،به تهیه ارزانترین
جنس یا خدمت اقدام شده میتواند.
( )۲هرگاه جنس یا خدمت مراجع مندرج فقره ( )۱این مادۀ دارای کیفیت ،قیمت و اجرت مساوی باشد ،حق اولیت به
اجناس و خدماتی داده میشود که تضمین (گرنتی) داشته باشد.
( )۳هرگاه تهیه جنس یا تدارک خدمت دارای عین کیفیت ،توسط اشخاص نیز ممکن باشد ،در صورتیکه قیمت یا
اجرت ارائه شده اشخاص انفرادی ده فیصد از قیمت جنس یا اجرت خدمت تصدیها ،موسسات امارتی و مختلط و
تشبثات خصوصی نازلتر باشد خریداری جنس یا تدارک خدمت از اشخاص انفرادی صورت گرفته میتواند.
مادۀ شانزدهم:
خرید جنس مورد ضرورت ،هیچگاه به تولید یک کارخانه (فابریکه) محدود نگردیده ،تولیدات کارخانه های (فابریکه
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های) دیگر نیز قبول شده میتواند ،هرگاه جنس طرف ضرورت پرزه یا تولید اختصاصی و یا یک قسمت کمبود ماشین
یا دستگاهی باشد که قبال به کار انداخته شده و غیر از خریداری پرزه همان کارخانه بنابر دالئل تخنیکی چاره دیگری
نباشد ،در آن صورت خریداری به تولید همان کارخانه محدود گردیده ،ایجاب اعالن دعوت داوطلب را نه می نماید.
مادۀ هفدهم:

هیئت مناقصه نظر به خصوصیت معامله از جمله مامورینی که وظیفه محوله را انجام داده بتواند ،از طرف آمر
اعطاء تعیین میشود.
مادۀ هجدهم:

هیئت معاینه که از طرف آمر اعطا تعیین میگردد ،وظیفه دارد تا کلیه اجناس خریداری شده را در موقع تسلیم گیری،
با در نظرداشت مشخصات معینه جنس ،طبق قرارداد به دقت معاینه و تشریح نموده در صورت تفاوت چگونگی را
توضیح و از قبول جنس خود داری نماید.
معاینه ،تشریح و تسلیم گیری اجناس و تجهیزات تخنیکی یا دستگاه ها توسط هیئت تخنیکی که از طرف آمر اعطاء
تعیین میشود ،صورت میگیرد.
مادۀ نزدهم:
خریداری های عمده بیش از ده ملیون افغانی ،بعد از ارزیابی هیئت (کمیسیون) خریداری و تصمیم آمر اعطاء
صورت میگیرد.

فصل دوم
انواع و اشکال خریداری
مادۀ بیستم:
خریداری جنس و تدارک خدمت از نگاه حجم معامله به دو نوع آتی صورت میگیرد:
 -۱خریداری پرچون.
 -۲خریداری عمده.
مادۀ بیست و یکم:
خریداری جنس یا تدارک خدمت از داخل کشور ،الی ده ملیون افغانی و از خارج کشور الی پنجاه ملیون افغانی یا
معادل آن به اسعار به نرخ غرفه (کسه) آزاد بانک مرکزی ،خریداری پرچون شناخته شده به شکل جگړه یا امانی
صورت میگیرد.
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مادۀ بیست و دوم:

خریداری جنس یا تدارک خدمت به شکل جگره یا امانی ،حسب آتی صورت میگیرد.

 -۱جنس یا خدمتی که قیمت یا اجرت آن تا بیست هزار افغانی باشد ،تنها توسط یکنفر از اعضای هیئت ،خریداری یا
تدارک میشود.

درینصورت عضو موظف قیمت جنس یا اجرت خدمت مورد ضرورت را ،شخصا معلومات و جنس یا خدمتی را که
به اساس تفاوت از نگاه کیفیت و قیمت مساعدتر میباشد خریداری یا تدارک می نماید.

برای خریداریهای کمتر از بیست هزار افغانی ورق جگره ترتیب نمیشود ،بل فروشنده یا تدارک کننده ،بعد از تصدیق
عضو موظف ،سند مکمل خرید شناخته میشود.

 -۲جنس یا خدمتی که قیمت آن باالتر از بیست هزار الی یکصد هزار افغانی باشد توسط دو نفر ،و جنس یا خدمتیکه
قیمت آن باالتر از یکصد هزار افغانی الی ده ملیون افغانی باشد ،توسط سه نفر که از طرف آمر اعطاء تعیین
میگردند ،به اتفاق نظر خریداری و یا تدارک میگردد.
 -۳برای تدارک خدمت یا خریداری پرچون از خارج کشور ،توسط شعبه خدمات ،حد اقل از سه مرجع معلومات کتبی
خواسته میشود ،درین صورت قیمت های حاصله درج جدول مقایسه میگردد .بعدا جنس یا خدمتیکه از نگاه قیمت و
کیفیت فی واحد جنس یا خدمت ،مناسب تشخیص داده شود خریداری یا تدارک میشود.
در صورتیکه از سه مرجع متذکره معلومات کتبی نرسد و معطلی خریداری یا خدمت در فعالیت اداره سکتگی ایجاد
نماید ،به اساس معلومات واصله ،گرچه از یک مرجع باشد به تشخیص هیئت (کمیسیون) خریداری ،بعد از منظوری
آمر اعطاء به خریداری جنس یا تدارک خدمت اقدام میگردد.

مادۀ بیست و سوم:
شکل امانی خدمات حفظ و مراقبت ترمیمات عمارات و ساختمان هائیکه تحت نظارت یا توسط کارکنان خود ادارات
تصدی های امارتی ،شرکتهای امارتی و مختلط انجام می یابد ،خریداری امانی تلقی شده اجرت یا قیمت آن مطابق
نرخ روز پرداخته میشود.
مادۀ بیست و چهارم:
خریداری جنس یا تدارک خدمت از داخل کشور متجاوز از ده ملیون و از خارج کشور متجاوز از پنجاه ملیون افغانی
یا معادل آن به اسعار به نرخ غرفه (کسه) آزاد بانک مرکزی خریداری عمده شناخته شده ،به صورت قرارداد ،طبق
حکم مادۀ بیست و پنجم این مقرره خریداری میگردد.
مادۀ بیست و پنجم:
خریداری عمده به اساس قرارداد به اشکال آتی صورت میگیرد:
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( )۱شکل مناقصه حضوری:

درین شکل ،مناقصه به حضورداشت داوطلب صورت میگیرد ،در جلسه مناقصه حضوری هیئت با استفاده از تمام
تدابیر الزم اداری ،داوطلبان را تشویق میکند ،تا قیمت جنس یا خدمت مورد احتیاج و شرائط تهیه آن به مساعد ترین
حد برسد .مناقصه تماما تحریری بوده به خط و کتابت شخص داوطلب یا نماینده با صالحیت وی انجام میشود ،در
صورتیکه داوطلب بی سواد باشد گفتارش در ورقه مناقصه تحریر و نشان انگشت او گرفته میشود ،جلسه مناقصه
حضوری به تاریخ و وقت معین به حضور هیئت مناقصه دائر و موارد ذیل در نظر گرفته میشود:

 -۱قرائت شرطنامه از طرف هیئت مناقصه و اخذ قبولی کتبی شرطنامه از داوطلبان مشروط بر این که شرط مخالف
شریعت نباشد.

 -۲گذاشتن نمونه (کتالک) یا مشخصات جنس جهت مالحظه در جای مناسب.

 -۳رعایت نظم و آداب جلسه برای کلیه اشخاص حاضر .در صورت تخلف هیئت مناقصه میتواند نظم جلسه را تامین
و اشخاص مخل را از جلسه اخراج و جریان را در ورقه رویداد جلسه ،مفصال درج و امضاء نماید.
 -۴هرگاه داوطلبی در اخیر وقت رسمی روز مناقصه ختم نشود ،بالوقفه بعد از وقت رسمی نیز ادامه یافته میتواند.
 -۵در صورتیکه قیمت و شرائط تهیه به حد مساعد نرسد ،هیئت مناقصه به صوابدید خود ،میتواند جلسه مناقصه را به
وقت معین دیگر که از هفت روز تجاوز نکنند ،به تعویق اندازد و موجبه را کتبا با دالئل آن به اطالع آمر اعطاء
برساند.
 -۶در ختم جلسه ،نتیجه مناقصه به داوطلب برنده ابالغ و قبولی کتبا اخذ میشود.
( )۲شکل پاکت سربسته:
در شکل پاکت سربسته قواعد آتی مراعات میشود:

 -۱پاکت هائیکه الی وقت معین انعقاد جلسه به شعبه مربوط وارد شده باشد به داخل فهرستی که حاوی شهرت مرسل
و وقت (تاریخ) وصول پاکت ها باشد درج میگردد پاکت ها در آغاز جلسه بدسترس هیئت مناقصه گذاشته می شود.
 -۲پیشنهاد (آفر) هائیکه محتوی آن دارای مطالب مبهم و مختلف التعبیر باشد ،اگر کتبا تصریح نگردد فاقد اعتبار
است.
 -۳پاکت ها از طرف هیئت مناقصه باز و بعد از حصول اطمینان از تضمین بانکی یا تامین نقدی ،مناسب ترین
پیشنهاد (آفر) تثبیت میگردد.
 -۴در صورتیکه خریداری اجناس و آالت تخنیکی در نظر باشد و ایجاب ارزیابی تخصصی را بنماید هیئت مناقصه
پیشنهاد (آفر) ها را از نگاه قیمت و تضمین بررسی و نظر خود را به آمر اعطاء تقدیم می نماید ،آمر اعطاء اسناد
مربوطه را به هیئت مسلکی یا مرجع با صالحیت تفویض مینماید نظر هیئت یا مرجع مذکور به حیث نتیجه مناقصه
معتبر دانسته میشود ،نتیجه ارزیابی پیشنهاد (آفر) ها به شکل مقایسوی ،با در نظرداشت مشخصات طوری ترتیب
میشود که فوائد و نواقص کمی و کیفی آن بوضاحت معلوم شده بتواند.
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 -۵قرار هیئت مناقصه طور صریح صادر میشود ،اگر هیئت در صدور قرار توافق نظر نداشته باشد ،دلیل اختالف
توضیح و تصمیم نهائی از طرف آمر اعطا اتخاذ میگردد.

 -۶در صورتیکه هیئت مناقصه ،هیئت مسلکی و مرجع با صالحیت ،قناعت آمر اعطا را فراهم ساخته نتواند ،آمر
اعطاء به مالحظه شرائط و امکان میسر شدن معامله بهتر به نشر اعالن مجدد به مقصد دعوت داوطلب یا مطالعه
پیشنهاد (آفر) کتبی تصمیم میگیرد.

 -۷در حاالتیکه دو یا اضافه از دو پیشنهاد (آفر) به عین شرائط و قیمت مساعد مواصلت نماید ،هرگاه پیشنهاد (آفر)
دهنده گان یا نماینده گان قانونی شان حاضر باشند ،از ایشان فی المجلس پیشنهاد (آفر) ثانی خواسته میشود و اگر
پیشنهاد (آفر) دهنده گان حاضر نباشند ،تیلفونی ،تلگرافی ،یا تلکس یا طوری ممکن دیگر موضوع به ایشان تفهیم و
پیشنهاد جدید در ظرف پنج روز مطالبه میشود ،در صورتیکه باز هم پیشنهاد (آفر) ها یکسان باشد ،بموجب قرعه،
یکی از آنها انتخاب میشود و قرار هیئت به غرض منظوری به آمر اعطاء تقدیم میگردد.
مادۀ بیست و ششم:
در مناقصه حضوری یا پاکت سربسته هرگاه پیشنهاد (آفر) بعد از وقت معین مواصلت نماید ،با در نظرداشت حکم
مادۀ ( )۳۱به آن ترتیب اثر داده نمیشود.
مادۀ بیست و هفتم:
در خریداری های عمده ،هرگاه به اثر اشاعه دعوت داوطلب ،داوطلبی حاضر شود که جنس را به صورت یکدم
برساند ،خریداری جنس بدون عقد قرارداد تحت شرائط آتی صورت گرفته می تواند:
 -۱داوطلب حاضر به عقد قرارداد نگردد.
 -۲اداره طلب جنس را بصورت یکدم ضرورت داشته باشد.

 -۳داوطلب به اخذ قیمت جنس بعد از تسلیمی آن موافقه نماید.
 -۴قیمت جنس مساعد باشد.
 -۵سرجمع قیمت از مبلغ پنجاه ملیون افغانی تجاوز نکند.
مادۀ بیست و هشتم:
برای خریداری های عمده از خارج کشور ،بر عالوه اعالن دعوت داوطلب ،حد اقل از پنج مرجع به صورت کتبی،
پیشنهاد (آفر) مطالبه و در پیشنهاد (آفر) خواهی ،میعاد رسانیدن و مکلفیت های ناشی از پسمانی به صراحت ذکر
گردد.
در خریداری های عمده از داخل ،صرف به اعالن دعوت داوطلب اکتفاء میشود.
مادۀ بیست و نهم:
تصمیم خریداری جنس یا تدارک خدمت از خارج کشور روی پیشنهاد (آفر) های کتبی واصله با مالحظه اصل رقابت

مادۀ سی ام:
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آزاد اتخاذ میگردد.

در خریداری های عمده از خارج کشور پیشنهاد (آفر) فروشنده ئی که در افغانستان نماینده گی نداشته باشد و پیشنهاد
(آفر) بعد از ارزیابی هیئت مناقصه مناسب تشخیص شود ،در صورتیکه حجم معامله از شصت ملیون افغانی یا معادل
آن به اسعار به نرخ غرفه (کسه) آزاد بانک مرکزی تجاوز نه نماید ،پیشنهاد (آفر) قبول شده عوض قرارداد پذیرفته
شده میتواند.
مادۀ سی و یکم:

( )۱هرگاه در جلسه مناقصه معامله به یکی از داوطلبان تعلق گیرد ،هیئت مناقصه قرار خود را صریحا صادر و به
داوطلب برنده ابالغ نموده ،قبولی او را کتبا اخذ میدارد .بعد از اخذ قبولی ،داوطلب به رسانیدن جنس مورد ضرورت،
مطابق مواد شرط نامه مکلف میباشد .درین صورت اداره مکلف است در مدت الی یکماه منظوری مقام ذیصالح را
اخذ نماید.
( )۲هرگاه داوطلب از انجام مکلفیت مندرج فقره ( )۱این ماده اباء ورزد و حاضر به عقد قرارداد نشود ،اداره برای
انجام معامله به داوطلبان دیگری که در جلسه اشتراک کرده بودند به ترتیب پیشنهاد (آفر) دهنده گان تماس گرفته و
جنس مورد ضرورت را تهیه میدارد .در صورتیکه هیچ یک از داوطلبان اولی به رسانیدن جنس مورد ضرورت
حاضر نشود و عذر شرعی نداشته باشد ،درینصورت اداره میتواند داوطلب اولی را به تعمیل قرارداد دیانتا مکلف
سازد و در صورت ارائه عذر شرعی موضوع مجددا غرض دعوت داوطلب جدید اعالن میگردد .در هر دو حالت
تامینات داوطلب اولی مسترد میشود.

مادۀ سی و دوم:
هرگاه در طول پانزده روز بعد از ختم داوطلبی ،داوطلبی حاضر شود که تهیه جنس یا تدارک خدمت را حد اقل پانزده
فیصد کمتر از نرخیکه در داوطلبی نهائی تثبیت شده ،برساند و یا انجام دهد و برنده اولی تخفیف را متقبل نشود،
قرارداد دیانتا به اسم داوطلب دومی بعد از اخذ اقال پنجاه فیصد تفاوت قیمت به حیث تامین عقد میشود ،هرگاه برنده
اولی قسمتی از مکلفیت های خود را حسب مادۀ ( )۳۰انجام داده باشد ،قیمت به اساس نرخ تثبیت شده اولی قابل تادیه
میباشد قرارداد آن بعد از سپری شدن سی روز از تاریخ داوطلبی نهائی امضاء و نافذ میگردد .مراجعات داوطلبان،
بعد از تنفیذ قرارداد قابل سمع نمیباشد.

فصل سوم
تامینات
مادۀ سی و سوم:
تامینات به دو نوع است:

 -۲دائمی.
مادۀ سی و چهارم:
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 -۱موقت.

داوطلبانیکه درخواست شان در جلسه مناقصه حضوری پذیرفته میشود .مکلف اند دو فیصد قیمت تخمینی جنس یا
خدمت مورد ضرورت را بنام تامینات موقت به صورت پول نقد یا تضمین بانکی ارائه نمایند.

تا مینات داوطلبانیکه در جریان داوطلبی از معامله صرف نظر می کنند یا معامله به آنها متعلق نمیگیرد ،فی المجلس
مسترد میشود .اگر تامینات در حساب امانت بانک تحویل شده باشد ،سند استرداد آن نیز فی المجلس تحریر و به
داوطلب مربوطه سپرده میشود ،تامینات موقت شخصیکه معامله به او تعلق میگیرد به تامینات دائمی وی محاسبه
میگردد.
مادۀ سی و پنجم:
در خریداری از داخل کشور ،از حواله های پولی اشخاص که معامله به آنها تعلق میگیرد ،در برابر ایفای هر قسمت
از تعهد شان ده فیصد به عنوان تامینات دائمی وضع و به حساب مخصوصیکه از طرف وزارت مالیه معرفی میگردد
انتقال داده میشود.
تامینات دائمی تا ختم معامله و انجام کلیه مکلفیت ها و وجائب فروشنده ناشی از معامله معطل گردیده و در ختم معامله
هرگاه فروشنده ،مسولیتی نه داشته باشد مسترد میشود.

مادۀ سی و ششم:
تصدیها و شرکتهای مختلطی که سهم امارت در آن بیش از پنجاه فیصد باشد مکلف به دادن تامینات نبوده ،اما دیانتا
مکلف به ایفای تعهدات شرطنامه و قرارداد میباشند.
اشخاص انفرادی ،تشبثات خصوصی و شرکت های که سهم امارت در آن کمتر از پنجاه فیصد باشد ،مکلف به تادیه
تامینات موقت میباشند.
مادۀ سی و هفتم:
در حاالت عاجل که وزیر تایید نماید خریداری جنس یا تدارک خدمت الی مبلغ شصت ملیون افغانی یا معادل آن به
اسعار خارجی به نرخ غرفه (کسه) آزاد بانک مرکزی و اضافه از آن به منظوری رئیس شورای وزیران بدون
رعایت احکام این مقرره صورت گرفته میتواند.

فصل چهارم

مادۀ سی و هشتم:
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شرطنامه و اعالن

شرطنامه که از طرف اداره مربوطه ترتیب میشود ،اساس مناقصه را تشکیل داده و حاوی مطالب آتی میباشد:
 -۱تشبث مشخصات جنس یا خدمت و در جائیکه عملی باشد ارائه نمونه (کتالک) جنس مورد ضرورت.
 -۲تعیین مقدار یا تعداد.

 -۳تعیین قیمت فی واحد یا در شرایط خاص تعیین قیمت مجموعی.
 -۴تاریخ شروع و ختم تسلیمی جنس یا آغاز و انجام خدمت.
 -۵تعیین محل تسلیمی.

 -۶طرز تادیه قیمت یا اجرت.
 -۷توضیح اندازه تامینات موقت به منظور اشتراک در جلسات مناقصه.
 -۸توضیح اندازه تامینات دائمی در قرارداد ،به منظور ایفای مکلفیت قراردادی.
 -۹سائر مطالبیکه معامله را صراحت بخشد.
 -۱۰در شرطنامه حاالت غیر مترقبه (فورس ماژور) در رابطه به مکلفیت های ناشی از تاخیر در انجام مکلفیت ها یا
فسخ قرارداد توضیح گردد.

مادۀ سی و نهم:
اعالن دعوت داوطلب جهت اشتراک در جلسات مناقصه به ترتیب ذیل اشاعه می یابد:
 -۱اگر حجم پولی معامله در خریداری از داخل ،متجاوز از ده ملیون افغانی و در خریداری از خارج ،متجاوز از
پنجاه ملیون افغانی تشخیص شود ،در یکی از روزنامه ها و جراید کثیراالنتشار محل و یا نزدیکترین محل و یا از
طریق رادیو نشر میگردد.
 -۲اگر حجم پولی معامله در خریداری از داخل ،متجاوز از پنجاه ملیون افغانی و در خریداری از خارج ،متجاوز از
یکصد ملیون افغانی تخمین شود ،حد اقل در دو روزنامه کثیراالنتشار مرکز و رادیو نشر میشود.
 -۳در حالیکه دعوت داوطلب خارجی هم در نظر باشد ،اعالن در یکی از روزنامه ها یا جرائد داخلی که به زبان
خارجی نشر میشود ،نیز اشاعه میگردد.
 -۴اعالن حد اقل دو مرتبه نشر میشود.
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تسلسل یا تناوب اعالن در روز های مختلفه به صوابدید اداره مربوط میباشد.

 -۵موعد قبولی پیشنهاد (آفر) به منظور ارائه در جلسه مناقصه از تاریخ نشر اعالن ،حد اقل برای خریداری از
داخل ،ده روز و از خارج دو ماه تعیین میگردد.
مادۀ چهلم:

اگر به اثر اشاعه اعالن دعوت داوطلب هیچ داوطلبی جهت تهیه جنس یا خدمت حاضر نشود ،در ختم روز معین
جلسه هیئت به اتفاق آمران شعبات خدمات گزارش محتوی جریان موضوع را با چاره جوئی آن به آمر اعطاء تقدیم
می نماید .درین صورت تهیه جنس یا تدارک خدمت مورد ضرورت به صوابدید آمر اعطاء صورت گرفته میتواند.
مادۀ چهل و یکم:

اعالن حاوی مطالب ذیل میباشد:

 -۱تعیین مقدار یا تعداد جنس یا حجم خدمت مورد ضرورت.
 -۲تثبیت نوع مشخصات.
 -۳تعیین تاریخ ،وقت و محل انعقاد جلسه مناقصه.
 -۴تامینات.
 -۵تعیین شکل مناقصه.
 -۶عدم پذیرفتن پیشنهاد (آفر) خرید بعد از آغاز جلسه داوطلبان.
 -۷سائر معلوماتیکه برای جلب داوطلب مناسب دانسته شود.

در صورتیکه مشخصات شامل موضوعات تخنیکی باشد و به تفصیل در اعالن گنجانیده شده نتواند ،توضیح داده شود
که چنین معلومات از اداره مربوط بدست آمده میتواند.
مادۀ چهل و دوم:
اعالن به دو مرحله نشر میشود:
اعالن اول به مصرف تهیه کننده (خریدار) و اعالن دوم به مصرف برنده داوطلبی به اسم وی نشر میشود .این حکم
در مورد پیشنهاد (آفر) های سربسته داخلی نیز قابل تطبیق است.
مادۀ چهل و سوم:
( )۱مطالبی که در قرارداد تصریح میشود قرار آتی است:
 -۱شهرت و نشانی (آدرس) مکمل طرفین معامله.
 -۲مشخصات جنس یا خدمت.
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 -۳مقدار یا تعداد جنس یا حجم خدمت.

 -۴قیمت جنس یا اجرت خدمت و طرز تادیه آن.

 -۵محل و شرائط تسلیم دهی و تسلیم گیری و تاریخ آن.
 -۶تامینات یا تضمین بانکی.
 -۷حاالت فسخ قرارداد.

 -۸سائر مطالبیکه وجائب طرفین را توضیح و معامله را صراحت بخشد.

 -۹در متن قرارداد حاالت غیر مترقبه (فورس ماژور) در رابطه به مکلفیت های ناشی از تاخیر در انجام مکلفیت ها
یا فسخ قرارداد ،توضیح گردد.

( )۲در صورتیکه جنس با نمونه تفاوت داشته باشد ،اداره میتواند جنس را مسترد نماید.

فصل پنجم
احکام نهائی
مادۀ چهل و چهارم:
در مقائسه به پیشنهاد (آفر) شرکت هائیکه در افغانستان نماینده مقیم ندارند و تابع پرداخت مالیات امارت نمی باشند ،با
پیشنهاد (آفر) شرکت های که نماینده گی مقیم دارند و پیشنهاد (آفر) اشخاص حقیقی و حکمی داخلی که تابع پرداخت
مالیات امارت میباشند ،هشت فیصد به تناسب قیمت مجموعی در نظر گرفته میشود.
یعنی در صورتیکه پیشنهاد (آفر) شرکتهای دارنده نماینده مقیم یا اشخاص حقیقی و حکمی داخلی هشت فیصد از
پیشنهاد (آفر) شرکت هائیکه نماینده ندارند بیشتر باشد ،در صورت مشابه بودن مشخصات و شرائط پیشنهاد (آفر) ها
از طرف هیئت مناقصه ترجیح داده میشود.
مادۀ چهل و پنجم:

نظر گرفته میشود:
 -۱رسانیده محل کار.
 -۲رسانیده کابل.
 -۳رسانیده بنادر افغانی.
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مطالب مربوط به رسانیدن جنس و بیمه نظر به خصوصیت و شرائط آن در قرارداد ،به اساس یکی از موارد آتی در

 -۴رسانیده بنادر ممالک خارج.
 -۵رسانیده عرشه کشتی.
 -۶محل دستگاه تولید جنس.
مادۀ چهل و ششم:

هرگاه قیمت اجناس وارداتی ایجاب پرداخت اسعار را بنماید ،قیمت به وسیله افتتاح اعتبار نامه (لیترآف کریدت) از
طریق یکی از بانک های افغانی قابل تادیه میباشد.
خریداری های اجناس وارداتی ،که قیمت آن معادل الی بیست و پنج ملیون افغانی باشد ،از این حکم مستثنی میباشد.
مادۀ چهل و هفتم:
در صورت کمبود یا فقدان یا رسیدن صدمه به جنس ،شعبه مربوط مکلف است اسناد بیمه را ،مطابق به مشی (پالیسی)
بیمه به وقت معینه ،بعد از تشریح جنس ترتیب و با نماینده گی بیمه راجع به جبران خساره ،داخل اقدام شود.

مادۀ چهل و هشتم:
در صورتیکه در اداره کارگاه (ورکشاپ) مجهز ترمیم عراده جات موجود نباشد عراده جات و ماشین آالت به انتخاب
آمر شعبه خدمات در کارگاه های (ورکشاپ های) مجهز ثبت شده یا نماینده گی های اختصاصی ترمیم شده میتواند
درین صورت ایجاب جگره را نمی نماید.
مادۀ چهل و نهم:
اگر خرید پرزه یا قسمت از ماشین یا دستگاه ضرورت باشد و در صورت فقدان آن ماشین یا دستگاه فلج گردد و یا
اگر ضرورت خرید جنس یا تدارک خدمت برای دفع حریق و یا حمایه انسان از مرگ یا جلوگیری از ویرانی سیالب
و امثال آن به صورت عاجل محسوس باشد بدون رعایت احکام این مقرره ،خریداری یا تدارک صورت گرفته
میتواند ،مشروط بر اینکه آمر اعطاء آنرا تائید و منظور نماید.
مادۀ پنجاهم:
در خری داری اجناس یا تدارک خدمات وارداتی مربوط پروژه های انکشافی ،مطالب آتی در نظر گرفته میشود:
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 -۱هرگاه در شرائط قرارداد مربوط قرضه یا امداد ،که مراحل اصولی آن طی شده باشد مشکلی در اثر تطبیق این
مقرره احساس گردد ،خریداری به منظوری آمر اعطای درجه اول ،مطابق شرائط قرارداد صورت گرفته میتواند.
 -۲خریداری اجناس و تدارک خدماتیکه از وجوه امداد قروض یا بودجه امارت تمویل میگردد ،در پروژه های
انکشافی ،هر پروژه به اساس پیشنهاد اداره مربوط و به منظوری شورای وزیران عملی میشود.

 -۳خریداری های تکمیلی و تعدیالت در قرارداد ها ،در صورتیکه از حجم منظور شده پروژه تجاوز نکند و
مشخصات و ماهیت اصلی پروژه را تغییر ندهد ،بعد از موافقه وزارت پالن و منظوری آمر اعطای درجه اول
صورت گرفته میتواند در غیر آن منظوری شورای وزیران شرط است.
مادۀ پنجاه و یکم:

اگر حجم پولی معامله خریداری جنس یا تدارک خدمت بیش از دو صد ملیون افغانی باشد ،منظوری شورای وزیران
شرط است ،هرگاه خریداری عین جنس یا تدارک خدمت در طول سال مالی به دفعات صورت گیرد ،هر معامله بعدی
که حجم پولی آن با نظرداشت حجم پولی معامله خرید قبلی ،از شصت ملیون افغانی تجاوز نماید ،نیز تابع این حکم می
باشد.
مادۀ پنجاه و دوم:
خریداری مواد ارتزاقی ،نفتی و سائر مواد و خدمات مورد ضرورت عامه عنداالقتضاء و همچنین خریداری های
جنس به جنس (بارتری) به تجویز شورای وزیران صورت میگیرد.

مادۀ پنجاه و سوم:
ادارات امارتی میتوانند پروژه هائی را که امور ساختمانی آن اختصاصی بوده و اکمال آن توسط سائر دستگاه های
داخلی ممکن نباشد ،بعد از موافقه وزارت پالن ،مطابق شاخص های پروژه مربوط ،به یکی از تصدیهای ساختمانی
تخصصی ،که در رشته مشخص فعالیت می نماید ،بدون داوطلبی بسپارد.
مادۀ پنجاه و چهارم:
تصدیهای ساختمانی تخصصی مکلف اند در انجام خدمات ،احکام این مقرره را رعایت و در اکمال پروژه ها مطابق
شاخص های طرح شده (پالنی) عمل نماید.
مادۀ پنجاه و پنجم:
( )۱تادیه پیش پرداخت به تصدیها و شرکتهای مختلط که سهم امارت در آن بیش از پنجاه فیصد باشد به موافقه طرفین
قرارداد تعیین و قابل تادیه میباشد.
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( )۲تادیه پیش پرداخت به تشبثات خصوصی ،اشخاص انفرادی و شرکت های که سهم امارت در آن کمتر از پنجاه
فیصد باشد ،از ده فیصد کار های انجام شده بیشتر صورت نمی گیرد.

( )۳پیش پرداخت به شرکت های ساختمانی طبق احکام مقرره امور ساختمانی صورت می گیرد.
مادۀ پنجاه و ششم:

این مقرره بعد از توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد با انفاذ آن ،مقرره خریداری منتشره شماره ( )۶۶۴مورخ
 ۳۱حمل  ۱۳۶۷جریده رسمی با تعدیالت و سائر احکام مخالف ان ملغی شناخته میشود.

