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اصطالحات:
کلماتٔؤاصطالحاتٔمندرج ٔاینٔپرسشنامه شایستگی قبلی ٔمفاهیمٔذیلٔرأافادهٔمیٔنماید ٔمگرٔاینکهٔمتنٔمعنایٔدیگریٔ
رأایجابٔکند.
افغانستان :عبارتٔاز دولت جمهوریٔاسالمیٔافغانستان
ٔ
اتحادیه:عبارت ٔاز ٔیکٔداوطلب ٔبالقوهٔکهٔمیٔتواندٔیکٔکنسرسیومٔ،سرمایهٔگذاریٔ
مشترکٔ ،نمایندگی ٔتشکیل ٔشده ٔبا ٔهدف ٔخاص ٔو ٔیا ٔقراردادی ٔدیگر ٔباشد ٔو/یا ٔاینکهٔ
تمایلٔاستفادهٔازٔقراردادٔهایٔفرعیٔمهمٔرأدارأباشدٔ.
عضو اتحادیه :عبارتٔهرعضؤیأتمویلٔکنندهٔٔیکٔاتحادیهٔمیٔباشدٔ.برایٔجلوگیریٔ
ازٔشکٔؤتردیدٔ،بشمولٔهرٔقراردادٔفرعیٔمتمایلٔؤمهمٔٔمیٔباشد.
قوانین قابل اجراءءٔ :عبارت ٔاز ٔقوانین ٔو ٔمقرارت ٔافغانستانٔ ،بشمول ٔمعاهدات ٔقابلٔ
اجراءیٔبینٔالمللیٔ،کنوانسیونهأؤمعاهداتٔسرمایهٔگذاریٔدوجانبهٔکهٔافغانستانٔیکٔ
طرفٔآنٔاستٔ ،ؤبرایٔجلوگیریٔازٔشک ٔؤتردیدٔ،شاملٔادغامٔیأتصویبٔمجددٔ،
تعدیلٔ،اصالحٔ،تمدیدٔیأتعویضٔمواردٔذکرشدهٔ،نیزٔمیٔباشد.
صالحیت نامهٔ :عبارت ٔاز ٔنامهٔای ٔاستٔکهٔبهٔگونهٔخواستهٔشدهٔتوسطٔوزارتٔتهیهٔ
گردیده ٔو ٔ ٔبیان ٔمیدارد ٔکه ٔامضاء ٔکنندهٔ ٔموافقتنامه حفظ محرمیت(معلومات)ٔٔ
صالحیتٔامضایٔموافقتنامهٔهأرأبهٔنمایندگیٔازٔداوطلبٔبالقوهٔدارأمیٔباشدٔ.
اسناد داوطلبی :عبارتٔازٔاسنادی ٔاستٔکهٔتوسطٔداوطلب ٔواجدٔشرایطٔبتاریخٔموعدٔ
ؤیأقبلٔازٔتاریخٔتسلیمیٔاسنادٔداوطلبیٔطوریکهٔدرٔدرخواست برای پروپوزل ٔدرجٔ
گردیدهٔ،بهٔوزارتٔارائهٔمیگردد.
تغییر در ترکیبٔ:عبارتٔازٔ(الف)ٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔباشدٔکهٔدرٔابتداءٔیکٔنهادٔواحدٔ
استٔؤسپسٔیکٔاتحادیهٔایجادٔمیٔکندٔ٬یأ(ب)ٔمناقصهٔکنندهیٔاستٔکهٔدرٔاصلٔیکٔ
اتحادیه ٔمیٔباشدٔ،هرٔنوعٔاضافهٔنمودنٔ،حذفٔ،تعویض ٔؤتغییرٔدرٔنقشٔیأمسئولیتٔ
یا ٔتغییر ٔدر ٔفیصدی ٔمشارکت ٔدر ٔعضویت ٔاتحادیهٔ ،شامل ٔهر ٔنوع ٔتغییر ٔاز ٔیکٔ
کنسرسیومٔ،سرمایهٔگذاریٔمشارکتی،نمایندگی ٔبأهدفیٔخاصٔ ,ؤیأدیگرٔمشارکتهأ،
بهٔدیگریٔباشدٔرأشاملٔمیشود.
مرکز معلومات یا دیتا روم :در ٔاین ٔپرسشنامه شایستگی قبلیٔ ٬عبارت ٔاز ٔاتاقیٔ
استٔکهٔدرٔتعمیرٔوزارتٔمعادنٔؤپترولیم ٔافغانستانٔقرارداشتهٔؤدرٔآنٔنقلٔفزیکیٔ
ؤیأمجازیٔمعلوماتٔنگهداریٔمیٔشود.
شرایط ارزیابی:عبارتٔاز ٔشرایطیٔاستٔکهٔبرٔاساسٔآنٔپروپوزلٔهأطوریکهٔدرٔ
درخواست برای پروپوزلٔبأجزئیاتٔذکرٔگردیدهٔ،ارزیابیٔمیگردد.
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دولت :عبارتٔازٔحکومتٔافغانستانٔ،هرٔوزارتٔخانهٔ( ٔبشمولٔوزارتٔامأمحدودٔ
بهٔآنٔنمیٔباشد)ٔ،ریاستٔهأیأزیرٔمجموعهٔآنهأٔؤیأهرٔنهادیٔکهٔبهٔگونهٔکاملٔؤیأ
قسمیٔتوسطٔآنهأادارهٔمیٔشود.
گروه :عبارت ٔاست ٔاز ٔزیرمجموعه ٔهأ ،شرکت ٔهای ٔمادر ٔو ٔشرکت ٔهای ٔفرعیٔ
داوطلبٔبالقوهٔ.
آی .اف .آر .اس( :)IFRSعبارتٔاز ٔمعیارهایٔبینٔالمللیٔگزارشدهیٔمالی ٔاستٔ
کهٔتوسطٔبوردٔمعیارهایٔبینٔالمللیٔحسابدهیٔپذیرفتهٔشدهٔاست.
ایل ایس ایم سی(ٔ ٔ :)LSMCعبارت ٔاز ٔکمیته ٔای ٔاست ٔکه ٔمقیم ٔوزارت ٔمعادن ٔؤ
پترولیم ٔمیباشد ٔو ٔمسؤولیت ٔمعدنکاری ٔها ٔبمقیاس ٔبزرگ ٔدر ٔبخش ٔهای ٔتخنیکیٔ،
مالیٔ،حقوقیٔوغیرهٔرأدارد.
شرایط الزامیٔ :به ٔمعنایی ٔکه ٔدر ٔبخش ٔالف ٔاین ٔپرسشنامه شایستگی قبلی تعریفٔ
گردیدهٔاستٔ،میٔباشد.
وزارت :عبارتٔازٔوزارتٔمعادنٔؤپترولیمٔٔافغانستانٔمیٔباشد.
ویب سایت وزارت :عبارتٔاستٔاز ویبٔسایتٔوزارت(www.mom.gov.af).
موافقتنامه حفظ محرمیت :موافقتنامهٔحفظ ٔمحرمیت ٔبهٔشکلیٔکهٔوزارتٔخواستهٔبایدٔ
اجراءء ٔؤبهٔهمراه ٔنامه صالحیت ٔضمیمهٔشده ٔو ٔقبلٔازٔدسترسیٔداوطلبٔ ٬بهٔاتاقٔ
معلوماتٔبایدٔتحویلٔدادهٔشودٔؤبهٔهرٔدلیلیٔنبایدٔدیرترٔازٔتاریخٔتسلیمیٔپرسشنامهٔ
شایستگیٔقبلی باشد.
بیانیهی ابراز موافقت پرسشنامه شایستگی قبلیٔ:طوریکهٔدرٔبخشٔFاینٔپرسشنامهٔ
شایستگیٔقبلیٔقیدٔشدهٔاست.
مهلت تسلیمی پرسشنامه شایستگی قبلی :عبارت ٔاز ٔٔ 12چاشت ٔ(به ٔوقت ٔمحلیٔ
کابل)ٔمورخٔ(جوالیٔ)۲۰۱۹ٔ،۲۰میٔباشدٔٔٔٔٔ.
داوطلب برترٔ :عبارتٔازٔداوطلبٔبالقوه ٔای ٔاستٔکهٔمذاکراتٔبأویٔبعنوانٔشخصٔ
اولٔبمنظورٔتوافقٔرویٔپروژهٔمیٔتواندٔصورتٔگیرد.
پروژه :عبارتٔار ٔطرحٔ،ساختٔ،تمویلٔ ،بیمهٔ ،مالکیتٔ ،عملیاتٔ ،حفظٔؤمراقبتٔؤ
مدیریت ٔتأسیساتٔجدیدٔتولید ٔمرمر ٔدرٔاستخراجٔ،ارزیابیٔؤاکتشافٔؤترانسپورتٔ
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موادٔقابلٔاستفادهٔجهت ٔتولیداتٔموادٔمفیدٔ،ازٔجملهٔتبدیلٔمواد ٔمعدنی ٔبهٔموادٔمفید ٔؤ
فروشٔآنٔدرکاپیسا.

موافقتنامه پروژه :عبارتٔازٔقراردادی ٔاستٔکهٔقرارٔاستٔبأتکمیلٔشدن ٔمذاکراتٔ
بأداوطلبٔبالقوه ٔکهٔاسنادٔداوطلبیٔخودٔرأموفقانهٔبهٔپروژهٔ ٔمرمر ٔکاپیسا ٔارائهٔمیٔ
کندٔ،اعطاءٔگردد.
داوطلب ٔواجد شرایط :عبارتٔازٔداوطلبٔبالقوه ٔای ٔاستٔکهٔتوسطٔوزارتٔبعدٔازٔ
انتخابٔآنٔدرٔمطابقتٔبهٔفقرهٔٔ11مادهٔٔ1اینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ،واجدٔشرایطٔ
شناختهٔشدهٔاستٔ.
درخواست برای اظهار عالقمندیٔ:عبارتٔازٔاعالمیهیٔمنتشرهٔمورخ (جونٔٔ،۱۱
 )۲۰۱۹بمنظورٔدعوتٔبهٔاظهارٔعالقمندیٔدرٔاجراءٔپروژهٔمرمرٔکاپیسأمیٔباشد.
درخواست برای پروپوزل(ٔ :)RFPعبارت ٔازسندی ٔاست ٔکه ٔشامل ٔبسته ٔاسنادٔ
داوطلبیٔبرایٔداوطلبیٔپروژهٔمرمرٔکاپیسأمیٔباشد.
داوطلب ریزرفیٔ :عبارتٔازٔداوطلبٔبالقوهٔای ٔاست ٔکهٔمذاکراتٔممکنٔاستٔبأاؤ
صورتٔبگیردٔدرٔصورتیٔکهٔمذاکرات ٔمربوطٔبهٔموافقتنامهٔپروژه ٔبأداوطلبٔبرترٔ
نتیجهٔندهد.
قراردادی فرعی عمده :عبارتٔاستٔازٔهرٔقراردادیٔفرعیٔگماشتهٔشدهٔؤیأدرٔحالٔ
گماشته ٔشدنٔتوسطٔداوطلبٔبالقوهٔبهٔمنظور ٔاجراءء ٔؤیأانجامٔبخشٔعمده(ٔبهٔاساسٔ
فیصدیٔ ،ارزش ٔو ٔیا ٔطور ٔدیگر) ٔاز ٔمکلفیت ٔهای ٔداوطلب ٔبالقوه ٔتحت ٔموافقتنامهٔٔ
پروژهٔؤیأهمٔجوازیٔکهٔدرٔارتباطٔبهٔپروژهٔاعطاء ٔمیگرددٔ.هرگاهٔداوطلبٔبالقوهٔ
مطمئنٔنباشدٔکهٔقراردادٔپیشنهادٔشدهٔ،قراردادٔفرعیٔعمدهٔاستٔؤیأقرارٔاستٔباشدٔ،
در ٔاین ٔصورت ٔوزارت ٔداوطلب ٔبالقوه ٔرا ٔترغیب ٔخواهد ٔکرد ٔتا ٔاین ٔپرسشنامهٔ
شایستگی ٔقبلی ٔرا ٔتکمیل ٔنموده ٔو ٔهمچون ٔقرارداد ٔفرعی ٔرأ ٬قرارداد ٔفرعی ٔعمدهٔ
فرضٔنمایدٔ.
بهٔجزءٔاصطالحٔ"روزهایٔکاری"ٔ،تمامیٔارجاعات ٔمربوطٔبهٔکلمهٔ"روزها" ٔدرٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔمعنایٔ
روزهایٔسالنامهٔرأخواهدٔداشت.
ارجاعاتٔبهٔ"شاملٔبودن" ٔیعنی ٔ"شاملٔبودنٔبدونٔهیچگونهٔمحدودیت" ٔ(طبقٔکلماتٔوابستهی ٔخودٔتفسیرٔمیشود) ٔبهٔ
خصوص ٔ"ولیٔبدونٔمحدودیت" ٔؤبهٔدیگرٔکلماتٔعمومیٔبهٔدلیلٔوجودٔکلماتٔقبلٔیأبعدٔازٔخودٔکهٔنشان ٔدهندهٔیکٔ
دستهیٔخاصیٔازٔاعمالٔؤموضوعاتٔیأچیزهأهستندٔ٬ترجمهٔؤتفسیرٔخاصیٔدادهٔنمیشود.

معــــــرفی
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ٔٔٔ1.1هدف این پرسشنامه شایستگی قبلی

بعنوان ٔیک ٔسازمانی ٔکه ٔعالقمندی ٔخود ٔرا ٔدر ٔیک ٔیا ٔچند ٔپروژه ٔکه ٔداوطلبی ٔخواهد ٔشد ٔابراز ٔنموده ٔایدٔ ،اینٔ
پرســـــــــشنامه ٔشایستگی ٔقبلیٔ ،شایستگی ٔهای ٔمسلکی ٔو ٔتخنیکی ٔو ٔقابلیت ٔشما ٔرا ٔارزیابی ٔمیکند ٔکه ٔشامل ٔدانشٔ
تخنیکیٔؤتجربهٔ ،تواناییٔ،ظرفیتٔو ٔموقعیت ٔموسسه ٔؤتواناییٔمالیٔشمأمیشودٔتا ٔصالحیتٔالزمهٔرأبرایٔپروژهٔ
بدستٔبیاوریدٔ ٔ.
ازٔشمأخواستهٔمیشودٔتأیکٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔرأبرایٔپروژهٔمرمرٔکاپیسأتکمیلٔکنیدٔ .

ٔبهٔتعقیب ٔارزیابیٔپرسشنامه ٔهای ٔشایستگیٔقبلی ٔتکمیلٔشدهٔتوسطٔداوطلبان ٔبالقوهٔ،فهرستیٔازٔداوطلبان ٔواجدٔشرایطٔ
کهٔبرایٔارائهیٔاسنادٔداوطلبیٔدعوتٔخواهدٔشدٔ،تهیهٔمیگردد.
اینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔبرایٔتمامیٔداوطلبانٔبالقوه ٔبهٔگونهی ٔیکسان ٔتهیهٔشدهٔاستٔ .با ٔتمامیٔداوطلبانٔبالقوه ٔبهٔ
طورٔمنصفانهٔؤبدونٔهیچگونهٔتبعیضٔرفتارٔخواهدٔشد.
داوطلبان ٔبالقوه باید متوجه باشند که وزارت ممکن است معلوماتی را مورد توجه قرار بدهد که توسـط داوطلبٔ
بالقوه برای وزارت تهیه شده است ٬خواه بخشی از این پرسشنامه شایستگی قبلی باشد یا از طـــــــــــریق دیگر؛
معلوماتی که یک نیازمندی خاص را در ارزیابی پروپوزل ها متوجه میسازد ،یا معلوماتی که به طــــــور کلی در
اخـتیار عمـــــــوم قرار دارد که مربوط به داوطلب بالقوه است و وزارت معتقد است که این معلومات ممـکن است
تاثیری در شایســـــــــته بودن مناقصه کننده بالقوه برای انجام پروژه داشته باشد.

داوطلب بالقوه باید متوجه باشد که موفقیت در واجد شرایط بودن ،خود به تنهایی به این مــعنی نیست که داوطلب
بالقوه به طور خودکار نیازمندی های مورد نیاز وزارت در مورد موقعیت مالی و توانایی تخیکی در مــرحله
ارزیابی پروپوزل در پروژه را کسب نموده است.

ٔٔٔ1.2ساختار این پرسشنامه شایستگی قبلی
الا ٔبا ٔتمامٔنیازمندی ٔهایٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔ
داوطلبٔبالقوه ٔمکلفٔاستٔتا ٔفارمت ٔ(شکل) ٔرأرعایتٔنموده ٔؤکام ٔ
قبلیٔزمانیٔکهٔبهٔسئوالهأپاسخٔمیدهندٔموافقٔباشدٔ.جاییٔکهٔامکانٔپاسخٔدهیٔکاملٔوجودٔنداردٔلطفاأتشریحاتٔمربوطهٔ
رأهمراهٔجزئیاتٔبنویسیدٔ.لطفا أپاسخهأرأمختصرٔبدهیدٔو ٔنیازمندی ٔهایٔبیانٔشدهٔرأبرآوردهٔسازیدٔ،بهٔطورٔمثالٔ:
حداکثرٔکلماتٔٔپاسخ.
ٔٔ1.3موافقتنامه حفظ محرمیت و صالحیت نامه
بهٔمنظورٔکسبٔاجازهٔورودٔبهٔاتاقٔمعلومات ٔداوطلبٔبالقوه ٔبایدٔموافقتنامه ٔحفظ محرمیت و ٔصالحیتٔنامه ٔرأکاملٔ
نموده ٔتسلیم ٔنماید ٔو ٔتحت ٔهیچ ٔشرایطی ٔنمیتواند ٔدیرتر ٔاز ٔتاریخ ٔتسلیمی ٔپرسشنامه شایستگی قبلی ٔباشدٔ .جایی ٔکهٔ
تغییری ٔدر ٔترکیب ٔبوجود ٔمی ٔآیدٔ ،داوطلب ٔبالقوه ٔدر ٔداوطلبی ٔباید ٔصالحیت ٔنامه ٔو ٔموافقتنامه ٔحفظ محرمیت
اضافـــــــــهٔایٔرأکهٔدرٔآنٔتغییراتٔبوجودٔآمده ٔ،قیدٔشدهٔاستٔرأتکمیلٔؤتسلیمٔنمایدٔؤتحتٔهیچٔشرایطیٔنمیٔتواندٔ
دیرترٔازتاریخٔتسلیمیٔپرسشنامه شایستگی قبلیٔباشدٔ.

1.4
 ٔٔٔ1.5درخواستها برای معلومات و روشنی بیشترمربوط به این پرسشنامه شایستگی قبلی
داوطلبٔبالقوهٔمیٔتواندٔدرخواستٔبرایٔمعلوماتٔبیشترٔؤتوضیحٔمؤلفهٔهایٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔرأکند.
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تمامی درخواستها برای معلومات و توضیحات بیشتر مربوط به این پرسشنامه شایستگی قبلی باید به زبان انگلیسی و
دری یا پشتو نوشته شده و به ایمیلٔ(ٔ)lsmc@momp.gov.afارسال شود.
داوطلبانٔبالقوهٔنمیٔتوانندٔبأهیچٔکسیٔدرٔوزارتٔیأمربوطٔبهٔوزارتٔیأدولتٔدرموردٔدرخواستٔهرٔگونهٔمعلوماتٔ
اضافیٔؤروشنیٔبیشترٔدربارهٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔبهٔتماسٔشودٔ،مگرٔهمانطورٔکهٔدرفوقٔگفتهٔشدٔ،بهٔ
صـــورتٔکتبیٔباشد.
پاسخٔبهٔچنینٔدرخواستٔهأبرایٔمعلوماتٔؤروشنیٔبیشترٔ،بصورتٔکتبیٔبهٔزودترینٔوقتٔممکنٔارائهٔخواهـــدٔشدٔ
ؤجاییٔکهٔوزارتٔمتوجهٔمیشودٔکهٔدرخواستٔبرایٔمعلوماتٔؤروشنیٔبیشترٔمربوطٔبهٔهمهٔداوطلبانٔبالقوهٔمیشودٔ،
سئوال(بهٔصورتٔکاملٔیأخالصه)ٔؤپاسخٔممکنٔاستٔبینٔتمامیٔداوطلبانٔبالقوهٔپخشٔشودٔالبتهٔبأرعایتٔحفظٔنامٔ
داوطلبٔبالقوهٔکهٔدرخواستٔرأدادهٔاستٔ.وزارتٔهمچنینٔممکنٔاستٔبهٔتنهاییٔؤطبقٔصالحدیدٔدرٔهرٔزمانیٔ،
روشنیٔؤاصالحیٔرأدرٔموردٔهرٔمعلوماتٔیأ اسناد شامل معلوماتٔشاملٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی(ازٔطریقٔ
اتاقٔمعلوماتٔیأویبسایتٔوزارت)ٔنشرٔکند.
داوطلبٔبالقوهٔبایدٔخودٔبهٔدنبالٔمصلحتٔخویشٔ،خواهٔازٔطریقٔقانونیٔ،تخنیکیٔ،مالیٔؤیأازطرقٔدیگرباشدٔتأدرٔ
موردٔدرخواستٔمعلوماتٔؤروشنیٔبیشتربهٔپاسخٔبرسند.هرٔپاسخ،روشنیٔیأمعلوماتٔتهیهٔشدهٔبایدٔبهٔصورتٔمحرمٔ
توسطٔداوطلبٔبالقوهٔحفظٔشود.
 1.6افشای معلومات
تمامیٔمعلوماتٔدریافتٔشدهٔؤهرارتباطیٔبأداوطلبانٔبالقوه ٔازٔدیدگاهٔٔقوانینٔقابلٔاجرءا ٔبایدٔبأآنها ٔبهٔطورٔمحرمانهٔ
برخوردٔشودٔ.بهٔهرحالٔ،داوطلبانٔبالقوهٔتصدیقٔمیکنندٔؤمیٔپذیرندٔکه:
ٔ(الف)ٔٔٔٔتمامیٔمعلوماتٔتهیهٔشدهٔبرایٔوزارتٔدرٔموردٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ،ممکنٔاستٔدرٔدسترسٔهرٔشخصٔکهٔدرٔحالٔ
کمکٔبهٔوزارتٔدرٔارتباطٔبأپروژهٔاستٔ،قرارٔبگیرد.

ٔ(ب)ٔٔٔٔٔبهٔتعقیبٔچکٔنمودنٔواجدشرایطٔبودنٔ،اسامیٔداوطلبانٔبالقوهٔممکنٔاستٔاعالمٔؤدرٔویبٔسایتٔوزارتٔانتشارٔیابند.
ٔ(پ)ٔٔٔ ٔبرخیٔازٔوجوهٔجلساتٔیأدیدارٔازٔساحهٔدرٔطیٔپروسهیٔداوطلبی ٔممکنٔاستٔهمزمانٔبرایٔتمامٔداوطلبانٔبالقوهٔ
باشدٔ،بنابراینٔداوطلبانٔبالقوهٔممکنٔاستٔکهٔازٔهویتٔدیگرٔداوطلبانٔبالقوهٔآگاهیٔیابند.
ٔ(ت)ٔٔٔٔٔٔبهٔتعقیبٔارزیابیٔ،اسامیٔداوطلبٔبرترٔؤداوطلبٔریزرفیٔممکنٔاستٔاعالمٔؤدرٔویبٔسایتٔوزارتٔانتشارٔیابند.
ٔ(ث)ٔٔٔٔٔهمانطورٔکهٔدرٔفقرهٔٔ 5مادهٔٔ 1باالٔقیدٔشدٔ،درخواستٔمعلوماتٔؤپاسخٔهأممکنٔاستٔبأحفظٔنامٔدرخواست ٔکننده(ٔ
داوطلبٔبالقوه)ٔ،بهٔتمامیٔداوطلبانٔبالقوهٔتوزیعٔشود.
ٔ(ج)ٔٔٔٔٔٔمعلوماتٔاینٔچنینٔممکنٔاستٔشاملٔثبتٔدفترٔؤگزارشاتٔآمادهٔشدهٔتوسطٔوزارتٔ،مطابقٔبأقوانینٔقابلٔاجرءاشود؛ٔ
ٔ(چ)ٔٔٔٔٔٔیکٔکاپیٔازٔموافقنامهٔپروژهٔ،صالحیتٔهأؤجوازٔهأؤنامٔطرفینٔممکنٔاستٔهمگانیٔؤدرٔویبٔسایتٔوزارتٔدرٔ
پایانٔپروسهیٔداوطلبیٔنشرٔشودٔ .
ٔ

ٔٔٔٔ1.7راهنمایی برای تکمیلٔ
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داوطلبانٔبالقوه ٔ بایدٔتأحدٔامکانٔازٔدقیقٔؤمختصربودنٔپاسخٔهأبهٔسئواالتٔاطمینانٔحاصلٔنمایندٔوجاییکهٔسئوالٔ
مربوط ٔبه ٔداوطلب ٔبالقوه ٔنمی ٔشود ٔباید ٔبا ٔیک ٔتوضیح ٔمناسب ٔمشخص ٔشودٔ .داوطلبان ٔبالقوه ٔباید ٔاین ٔپرسشنامهٔ
شایستگیٔقبلیٔرأبطورٔالکترونیکیٔتکمیلٔکنندٔنهٔبأدستٔ.
جاییکه داوطلب بالقوه یک اتحادیه است ،پس:


یک بخش نیازمندیهای الزامی  ،Aفقط زمانی نشانی می شود که تمام اعضای اتحادیه با نیازمندیهای الزامی موافق
هستند.



پاسخ های داده شده به بخش( Bسئواالت منحصر به  5تا ،)10بخش  Cو بخش  Dباید محتوای اطالعات کامل برای
هر یک از اعضای اتحادیه باشد و باید به وضوح مشخص شود که کدام بخش پاسخها مربوط به کدام عضو اتحادیه
میشود .اصطالح "ٔداوطلبٔبالقوه" در هریک از این سئواالت باید در مورد هر یک از اعضای اتحادیه قلمداد شود .و



هر یک از اعضای اتحادیه باید از مرورکردن پاسخ های داده شده به این پرسشنامه شایستگی قبلی اطمینان حاصل
نمایند ،و موافق ٔباشند که دقیق ٔو کامل است و هر عضو اتحادیه باید بیانیهی امضاشدهی ابراز موافقت پرسشنامه
شایستگی قبلی را به طور جـــــداگانه بعنوان بخشی از پاسخ داوطلب بالقوه به این پرسشنامه شایستگی قبلی را تهیه
کندٔ .
معلوماتٔارائه ٔشدهٔ ،ازٔجهتٔتکمیلٔبودنٔؤموافقت ٔبا ٔآنٔ ،قبلٔازٔارزیابیٔپاسخها ٔتوسطٔوزارت ٔبررسی ٔخواهدٔشدٔ.
وزراتٔممکن ٔاستٔبهٔتنهاییٔؤطبقٔصالحدیدٔدرخواستٔتحقیقٔبیشترٔو/یأدرخواستٔتهیهی ٔمعلوماتٔبیشتری ٔرأ
نمایدٔ.
پرسشنامه ٔهای ٔشایستگی ٔقبلی ٔکامل ٔدریافت ٔشده ٔاز ٔداوطلبان ٔبالقوه ٔحداکثر ٔتا ٔآخـــــــرین ٔمهلت ٔتسلیمی ٔپرسشنامهٔ
شایستگیٔقبلی ٔطــــبقٔطرزٔالعملٔوضعٔشدهٔدرٔفقرهٔٔ 11مادهٔٔٔ 1اینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ ،مورد ٔرسیدگی ٔقرارٔ
میگیرندٔ.زمانیکه ٔهیچٔیکٔازٔپاسخهأمـورد ٔرضایتٔشمرده ٔنشوندٔ ،وزارتٔبهٔتنهاییٔؤطبقٔصالحدیدٔ ،این ٔحقٔرأ
داردٔکهٔپروسهٔداوطلبیٔرأفسخٔکند.
عدمٔموفقیتٔدر ٔارائهی ٔپاسخٔرضایتٔبخشٔ،یا ٔارائهی ٔسندٔمرجعٔشدهٔبهٔیکٔپاسخٔ،یأدرماندگیٔدرٔتهیه ٔهرگــونهٔ
معلومات ٔموردٔنیازٔدرٔیکٔمقیاسٔزمانیٔمشخصٔشدهٔممکنٔاستٔبهٔاینٔمعنأباشدٔکهٔیک ٔداوطلب ٔبالقوه ٔغیرٔواجـــدٔ
شرایطٔاستٔؤممکنٔاستٔبرایٔاشتراکٔدرٔپروسهٔهایٔداوطلبٔبعدیٔدعوتٔنشود.

داوطلبٔبالقوه ٔبایدٔازٔدقیقٔؤدرستٔبودنٔمعلوماتٔضمیمهٔشدهٔبهٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی،یأتســـــلیمٔشده ٔبهٔ
عنوانٔپاسخٔبهٔسئواالتٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ ،یأپاسخٔبهٔدرخواستٔیکٔتائیدیهٔیأمعلومات،اطمینانٔحاصلٔ
کنندٔ .بهٔتنهاییٔوطبقٔصالحدیدٔوزارتٔ ،تسلیمیٔغیرٔدقیق،گمراهٔکنندهٔ،یأمعلومات ٔتوصیفٔشدهٔنادرستٔ،همچنینٔ
حذفٔهـــر ٔنوع ٔمعلوماتٔ ،ممکن ٔاستٔمنجرٔبهٔعدمٔشایستگی ٔداوطلبٔبالقوهٔ،رد ٔشدنٔاز ٔداوطلبیٔمربوطهٔ،خارجٔ
شدنٔازٔهرٔگـونه ٔآفر(پیشنهادٔمشارکتٔدرٔداوطلبی)برایٔبدستٔآوردنٔموافقنامهٔپروژهٔ،جواز ٔیأصالحیتٔ،یأابطالٔ
هرٔگونهٔموافـقتنامهٔبشمولٔموافقتنامهٔپروژهٔٔیأجوازهایٔعقدٔشدهٔبینٔوزارتٔؤداوطلبٔبالقوهٔٔفاقدٔشــــــــرایطٔشود.
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ٔٔٔٔ1.8راهنمایی برای تسلیمی پرسشنامه شایستگی قبلی تکمیل شده
پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔشمأبایدٔبهٔزبانهایٔانگلیسیٔودریٔیأپشتؤٔتکمیلٔؤتسلیمٔدادهٔشود:


ازٔطریقٔایمیلٔبهٔٔ lsmc@momp.gov.af



نقلٔچاپٔشدهٔآن ٔبه ٔ(انجینرٔشمسٔالرحمنٔشاکر)ٔ،عضؤتخنیکی ٔٔ،LSMCوزارتٔمعادنٔؤپترولیمٔ،مقابلٔنزدیکٔ
چهاراهیٔعبدالحقٔ،کابلٔ،افغانستان.
پرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔبایدٔطبقٔهدایاتٔفوقٔ،کاپیٔتکمیلٔشدهیٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔبهٔهر دو ایمیلٔ،ؤیکٔنقلٔ
چاپٔشدهٔرأدرٔزمانیٔنهٔدیرترٔازآخرینٔمهلتٔتسلیمیٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ،تسلیمٔدادهٔشود .این از مسئولیت های
داوطلبٔبالقوه است که از دادن وقت ٔبه اندازه کافی برای رسیدن کاپی چاپ شده به آدرس قید شده در فوق،اطمینان
حاصل نماید( .زمان تحویلی /مثل پیک مدتی را که تحویل دهی آن در بر می گیرد در نظر داشته باشید).
لطفاأتوجهٔداشتهٔباشیدٔکهٔممکنٔاستٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔتکمیلٔشدهٔ،درهرٔزمانیٔقبلٔازٔآخـــــــرینٔمهلتٔتسلیمٔ
پرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔموردٔپذیرشٔواقعٔشودٔ ،امأهرٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔکاملٔدریافتٔشدهٔبعدٔازٔآخــرینٔ
مهلتٔتسلیمی ٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔممکنٔاستٔبهٔتنهاییٔطبق ٔصالحدید ٔوزارت ٔردٔشدهٔؤدرٔاینٔمثالٔبخصوصٔ،
داوطلبٔبالقوهٔفاقدٔشرایطٔاعالمٔشدهٔؤبهٔمشارکتٔبیشترٔدعوتٔنخواهدٔشدٔ ٔ.

 ٔٔٔ1.9تغییر در ترکیب داوطلبان بالقوه

از ٔتسلیمی ٔپرسشنامه ٔشایستگی ٔقبلی ٔتا ٔ-بشمولٔ -تاریخ ٔصدور ٔدرخواست ٔبرای ٔپروپوزل ٔبه ٔداوطلبان ٔواجد ٔشرایطٔ،
داوطلبانٔبالقوه ٔهیچگونهٔتغییریٔآوردهٔنمیتوانندٔؤوزارتٔنیزٔهیچگونهٔتغییرٔدرٔترکیبٔرأموردٔتوجهٔقرارٔنمیٔدهدٔ.
پسٔازٔآنٔهرٔتغییریٔدرٔترکیبٔتابعٔشرایطٔدرخواستٔبرایٔپروپوزلٔخواهدٔبود.
وزارتٔتمامیٔداوطلبانٔبالقوهٔرأترغیبٔمیٔکندٔتأجداأتغییرٔدرٔنهادٔداوطلبٔرأهرچهٔزودترٔکهٔامکانٔداردٔانجامٔدهندٔ
تأازٔتغییراتٔغیرٔضروریٔدرٔترکیبٔجلوگیریٔکردهٔباشند.
ٔٔ1.10شخص ارتباطی داوطلبان بالقوهٔ
داوطلبٔبالقوه ٔبایدٔیکٔشخصٔارتباطیٔمنفردٔرا ٔدرٔسازمانشانٔبرایٔپاسخ ٔدهیٔبه ٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔشاملٔ
بسازندٔکهٔبهٔطورنخستٔٔفردٔمشخصٔشدهٔدرٔسئوالٔٔ1ازٔبخش ٔٔBدرٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔمیٔباشدٔ.شخصٔ
ارتباطیٔبایدٔصالحــــــیتٔداشتهٔباشدٔتأبأوزارتٔازٔطرفٔداوطلبٔبالقوهٔدرٔتماسٔباشدٔ.وزارتٔهیچگونهٔمسؤولیتیٔ
دربارهٔارتباطٔبأداوطلبٔبالقوهٔازٔطریقٔدیگرٔراههأبهٔجزءٔتماسٔبأفردٔتعیینٔشدهٔرأٔنداردٔ.داوطلبٔبالقوهٔبنابراینٔ
بایدٔفوراأوزارتٔرأبهٔطورٔکتبیٔازٔهرگونهٔتغییراتٔدرموردٔشخصٔارتباطیٔآگاهٔسازدٔ .
ٔٔٔ1.11انتخاب داوطلب
هدفٔازٔپروسهٔتعیینٔواجدٔشرایطٔ،انتخابٔداوطلبٔبالقوهٔاستٔکهٔواجدٔشرایطٔبرایٔارائهٔپروپوزلٔمیٔباشد.
داوطلبانٔبالقوهٔبایدٔشرایطٔالزامیٔکهٔدرٔبخشٔٔAوضعٔشدهٔاستٔرأبرآوردهٔسازندٔتأبرایٔپروژهٔٔواجدٔشرایطٔگردندٔ.
جاییٔکهٔداوطلبٔبالقوهٔیکٔاتحادیهٔاستٔ،پسٔهرعضؤاتحادیهٔبایدٔشرایطٔالزامیٔرأشخصاأبرآوردهٔسازدٔ .
برٔعالوهٔ،وزارتٔممکنٔاستٔهرٔداوطلبٔبالقوهٔرأفاقدٔشرایطٔاعالمٔکندٔدرٔصورتیٔکه:
ٔ(الف)ٔٔٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔموافقتٔبأشرایطٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی؛
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ٔ(ب)ٔٔٔٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔکاملٔکردنٔبهٔطورٔمناسبٔؤامضایٔبخشٔٔFاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی؛ ٔ
ٔ(ج)ٔٔٔٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔتهیهیٔپاسخٔرضایتٔبخشٔبهٔتمامیٔسئواالتٔدرٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔیأپاسخٔدهیٔنأتکمیل ٔیأ
تکمیلٔنادرستٔهرٔسئوال؛
(د)ٔٔٔٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔتسلیمیٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔکاملٔقبلٔازٔآخرینٔمهلتٔتسلیمیٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی؛
ٔ(ه)ٔٔٔٔٔٔٔتغییرٔ،حذفٔیأتبدیلیٔیأجایگزینیٔهر ٔیکٔازٔاعضایٔاتحادیه ٔیأتغییرٔدرٔساختارٔاتحادیهٔ ٔپیشنهادٔشدهٔکهٔآنهأدرٔ
پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔپاسخٔارائهٔکردهٔاندٔ،مگرٔاینکهٔتغییرٔدرٔترکیبٔموردٔموافقتٔوزارتٔقرارٔگــرفتهٔباشد.
داوطلبانٔبالقوه ٔکهٔشرایط ٔالزامیٔوضعٔشدهٔدراینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔرأبرآوردهٔساختهٔاند ٔبراساسٔپاسخهایٔ
دادهٔشدهٔبهٔبخشٔ Bتأٔ Dاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔموردٔرسیدگیٔقرارٔمیگیرندٔ.وزارتٔبهٔدنبالٔپاسخهایٔدادهٔ
شدهٔبه ٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔکهٔکاملٔ،تکمیل ٔؤمربوطٔبهٔسئوالیٔکهٔپرسیدهٔشدهٔاستٔ ،میباشدٔکهٔنشاندهندهٔیکٔ
موقعیت ٔمالی ٔدرست ٔو ٔتوانایی ٔتخنیکی ٔاست ٔکه ٔبتواند ٔمؤفقانه ٔپروژه ٔرا ٔاجراءء ٔنمایدٔ .مدارک ٔانکشاف ٔمؤفقانه ٔؤ
عملیاتٔتأسیسات ٔتولیدٔ ٔمرمر ٔ ٔبشمولٔبهرهٔبرداری ٔموفقیتٔآمیزٔیأتبدیلیٔموفقانهٔبهٔبهرهٔبرداریٔ ،توسطٔدیگرانٔازٔ
موادٔاستخراجی ٔمعدنی ٔاستفادهٔشدهٔبرایٔتولیداتٔ ٔمرمر ٔ ٔازنظر ٔوزارت ٔبعنوانٔبخشیٔازٔتواناییٔتخنیکیٔداوطلبٔ
بالقوهٔٔقلمدادٔخواهدٔشد.
وزارتٔممکنٔاستٔبهٔدنبالٔاستقاللٔمالیٔ،تخنیکیٔؤمشورتٔبازارٔباشدٔتأمعلوماتٔارائهٔشدهٔتوسطٔداوطلبٔبالقوهٔرأ
معتبرٔبشمارد ٔؤبهٔارزیابیٔشانٔکمکٔنمایدٔ .وزراتٔحقٔانجامٔدیدارٔازٔساحهٔی ٔتأسیسٔو/یأتأسیساتٔموجودٔتولیدٔٔ
مرمر ٔ ٔداوطلبان ٔبالقوه ٔو/یا ٔدرخواست ٔبرای ٔارائه ٔمعلومات(بصورت ٔپرزنتشن) ٔرا ٔکه ٔبخشی ٔاز ٔپروسه ٔپرسشنامهٔ
شایستگیٔقبلیٔاستٔرأبرایٔخودٔمحفوظٔمیٔداردٔ .
ارزیابی ٔداوطلبان ٔدر ٔمرحله ٔاعطاءٔ ،داوطلب ٔبرتر ٔو ٔداوطلب ٔریزرفی ٔرا ٔبا ٔاستفاده ٔاز ٔشرایط ٔمشخص ٔخواهد ٔنمودٔ
اگرچه پاسخها به پرسشنامه شایستگی قبلی نیز در زمان ارزیابی پروپوزل ها توسط وزارت مورد توجه قرار میگیرند.
اگرٔشایستگیٔهایٔداوطلبانٔبالقوهٔدرٔهرٔمرحلهٔایٔازٔپروسهٔداوطلبی ٔبعدٔازٔتسلیمیٔپاسخ ٔهای ٔشانٔبهٔپرسشنامهٔ
شایستگیٔقبلیٔتغییرٔمیکندٔ،داوطلب ٔبالقوهٔمکلفٔاست ٔفورا أوزارتٔرأازٔهرگونهٔؤتمامیٔتغییراتٔبوجودآمده ٔمطلعٔ
سازدٔ.
داوطلبانٔبالقوهٔهمچنینٔبایدٔتوجهٔداشتهٔباشندٔکهٔاگرٔموفقانهٔواجدٔشرایطٔشدندٔ،نیازٔاستٔبهٔهمراهٔپروپوزلٔهایٔشانٔ
یک ٔبیانیهی ٔابراز ٔموافقت ٔکه ٔدر ٔآنٔ ،آنها ٔتصدیق ٔمیکنند ٔکه ٔتا ٔجاییکه ٔمی ٔدانند ٔمعلومات ٔارائه ٔشده ٔدر ٔپرسشنامهٔ
شایستگیٔقبلیٔبهٔعنوانٔپاسخٔ،درتمامیٔمواردٔصحیحٔؤدقیقٔباقیٔماندهٔاستٔؤازٔآنهأخواستهٔمیشودٔتأمشخصٔکنندٔ
کهٔدرٔکجأتغییرٔبوجودٔآمدهٔاست.
ٔٔٔ1.12جلسه پرسش و پاسخ
همانطوریکهٔتوسطٔقوانینٔقابل ٔاجراءء ٔخواستهٔشدهٔ،وزارتٔبرٔاساسٔیکٔدرخواستٔ ،فورٔا أداوطلب ٔبالقوهٔناموفق ٔرأ
ازٔعلتٔعدمٔموفقیتٔدرٔواجدٔشرایطٔبودنٔٔبأهزینهیٔخودٔداوطلبٔاطالعٔمیدهد.
ٔ
ٔ

ٔٔٔ1.13شکلیات/تشریفات
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وزارت ٔاینٔحقٔرأبرایٔخودٔمحفوظٔمیٔداردٔتأبدونٔاطالعٔ،درٔاساس ٔیأروندٔپروسهٔهایٔرقابتیٔداوطلبی ٔتغییرٔ
بیاوردٔؤیأپروسهٔهأرأدرٔهرٔزمانیٔفسخٔکند.
هیچٔوزارتٔ ،حکومتٔ ،یأهیچ ٔیکٔازٔریاستٔهایٔمربوطهٔ ،اعضاءٔ،افسرانٔ،کارمندانٔ ،مشاورانٔ ،قراردادیٔها ٔیأ
مشاورینٔبأکمالٔدقت ٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔیأسندهای ٔضمیموی ٔرأضمانتٔنمیٔکنندٔؤنهٔهیچٔگونهٔتعهدٔؤ
مسئولیتی ٔرا ٔ(خواهٔ ٔدرٔموردٔقراردادٔباشدٔخواهٔخارجٔازٔقرداد(بهٔشمولٔسهلٔانگاری)ٔ،تحتٔاساسنامهٔیأچیزٔدیگر)ٔ
کهٔمربوطٔبهٔدقتٔؤکامــلٔبودنٔاینٔپرسشنامهٔؤاسنادٔضمیموی ٔیأمعقولٔبودنٔهرٔیکٔازٔاحتماالت ٔباشد ٔرأنمیٔ
پذیرد.
هیچٔمعلوماتیٔکهٔشاملٔاینٔپرسشنامهٔشدهٔباشدٔیأدرٔگفتگوهایٔانجامٔشدهٔبینٔوزارتٔؤهرٔداوطلبٔبالقوه ٔایٔکهٔدرٔ
موردٔاینٔپرسشنامهٔبودهٔاستٔنمیٔتواندٔبهٔاینٔاساسٔتلقیٔشودٔکهٔقرارداد ٔیأموافقتنامهٔدرٔحالٔتشکیلٔشدنٔاستٔیأ
نمایندگیٔازینٔمطلبٔکندٔکهٔقراردادیٔطبقٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔآفر(پیشنهاد)ٔخواهدٔشدٔ.
تمامیٔموادٔواسنادٔتسلیمی ٔدادهٔشده ٔبهٔوزارتٔبهٔعنوانٔپاسخٔبهٔاینٔپرسشنامهٔیأبخشیٔازٔاینٔپروسهٔداوطلبیٔجزءٔ
مالکیتٔانحصاری ٔوزارتٔخواهدٔشدٔ .در ٔموردٔموضوعٔشرایطٔفقرهٔٔ 6مادهٔٔٔ 1اینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ،وزارتٔ
طبقٔصالحدیدٔفردی ٔمربوطٔبهٔقوانینٔقابل ٔاجراءء ٔاینٔحقٔرأمحفوظٔمیداردٔکهٔتمامٔیأبخشیٔازٔچنینٔمعلومات ٔرأ
استفادهٔکند.
وزارت ٔهیچگونه ٔهزینه ٔهای ٔپرداخت ٔشده ٔتوسط ٔداوطلبان ٔبالقوه ٔرا ٔکه ٔدر ٔارتباط ٔبا ٔآمادگی ٔیا ٔتسلیمی ٔپاسخهای ٔاینٔ
پرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔ مصرفٔنمودهٔاندٔرأبازٔپرداختٔنمیکندٔؤبأتسلیمیٔپاسخهایشانٔبهٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ
داوطلبانٔبالقوهٔمطلعٔؤموافقٔهستندٔکهٔوزارتٔ٬ؤتأنهایتٔاندازهٔاجازهٔدادهٔشدهٔتوسطٔقانونٔ٬ازٔهرگــــــونهٔمسئولیتٔاینٔ
چنینیٔفارغٔاست.
ٔٔ1.14جمع آوری غیر قانونی معلومات
هرگونه نزدیکی نامناسب ،یا تالش برای کسب معلومات از هر مقام رسمی دولتی ،کارمند بخش عمومی ،یا کارمند
وزارت یا دولت بشمول مشاورین ،قراردادی ها یا رأیزنان بخشهای مذکور توسط داوطلب بالقوه در مورد این
پرسشنامه بغیر از اینکه به اساس فقره  5ماده  1این پرسشنامه شایستگی قبلی باشد ،صریحا ً ممنوع و ممکن به فاقد
شرایط بودن داوطلب بالقوه منتج گردد .در این ماده "نامناسب" به معنی نادرست و/یا خالف قانون یا مقررات و/یا
خارج از یک ارتباط مسلکی منطقی عادی در مورد این مسائل باشد.
ٔ1.15سلوک ضد رقابتی
داوطلبان بالقوه نباید معلومات غلط را به منظور تاثیرگذاری بر نتیجهی پروسه داوطلبی ،یا آفر(پیشنهاد) بدهند ،یا
بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به مسؤولین داوطلبی رشوه بدهند ،یا با هم یکجا شده تا روندهای داوطلبی را انحصاری
کنند و عناصر داوطلبی را در سطوح غیر رقابتی بناء کنند و یا هر کاری که باعث جلوگیری از پیشبرد یک سیستم
داوطلبی رقابتی باز و آزاد شود.
داوطلبان بالقوه نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در طی اجراءء یا اعطای پروژه یا برای فعالیت مربوط به آن ،به
مقامات روابط عمومی ،کارمندان یا نمایندگان دولتی یا به دیگر نمایندگی های عمومی یا به اعضای فامیلشان تحفه،
انعام و یا هر لطف دیگری را تهیه کنند.
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بخش  - Aشرایط الزامی ٔ
شرایط ٔالزامیٔدرٔذیلٔبایدٔتوسطٔهرٔداوطلب ٔبالقوهٔدیدهٔؤمطلعٔشودٔؤجائیکهٔداوطلب ٔبالقوهٔیکٔاتحادیه ٔاستٔ،هرٔ
عضواتحادیه ٔباید ٔاین ٔشرایط ٔرا ٔدیده ٔو ٔمطلع ٔشودٔ .وزارت ٔهیچگونه ٔاستثناءٔ ،شرایط ٔو ٔقیودات ٔرا ٔنسبت ٔبه ٔشرایطٔ
الزامیٔنمیٔپذیرد.
داوطلب ٔبالقوه ٔو ٔجاییکه ٔداوطلب ٔبالقوه ٔیک ٔاتحادیه ٔاست ٔنیاز ٔاست ٔتا ٔهر ٔعضو ٔاتحادیه ٔیک ٔبیانیهی ٔابراز ٔموافقتٔ
پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔرأدرٔبخشٔٔ Fاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔکاملٔکندٔتا ٔموافقتٔخود ٔرأبأاینٔشرایطٔالزامیٔ
تصدیقٔنماید.

لطفاا ٔخانه ٔهای ٔخالی ٔکه ٔدر ٔکنار ٔنیازمندیهای ٔالزامی ٔپائین ٔاست ٔرا ٔنشانی ٔکنید ٔ( ٔتیک ٔبزنید) ٔتا ٔنشان ٔدهید ٔداوطلبٔ
بالقوهٔ،ؤجائیکهٔداوطلبٔبالقوهٔیکٔاتحادیهٔاستٔ،هرٔعضؤاتحادیهٔموافقٔبأهرٔنیازمندیٔمربوطهٔاست.
1.

ورشکستگی
داوطلبٔبالقوهٔورشکستهٔ/مفلسٔاعالنٔنگردیده.

2.

سلوک مسلکی
داوطلب ٔبالقوه ٔو/یأرؤسأٔؤآمرین ٔداوطلبٔبالقوهٔتوسط ٔقضاوتٔمعتبرٔبهٔحکمٔنهاییٔیک ٔدادگاهٔبأ
صالحیت ٔمتهم ٔبه ٔانجام ٔجرایم ٔمالیٔ ،اقتصادی ٔیا ٔمدیریت ٔکه ٔمنجر ٔبه ٔمحکوم ٔشدن ٔاو ٔمطابقٔ
مادهٔٔ17(1)1قانونٔبهٔبیشٔازٔدهٔسالٔزندانٔشود؛نشدهٔاند.

3.

مقامات عالی رتبه
هیچٔعضؤداوطلبٔبالقوهٔیکٔمقامٔعالیٔرتبهٔدولتی ٔطوریٔکهٔدرٔمادهٔٔ 151قانونٔاساسیٔافغانستانٔٔ
جزٔٔ1ؤٔ2فقرهٔٔ2مادهٔٔ16قانونٔمعادنٔافغانستانٔقیدٔشدهٔ،نمیٔباشد.

4.

فسخ حقوق منرالی(جواز)
داوطلب ٔبالقوه ٔتابع ٔفسخ ٔنا ٔبهنگامٔ ،لغو ٔیا ٔانصراف ٔحقوق ٔمنرالی(جواز) ٔقبل ٔاز ٔختم ٔدوره ٔقراردادٔٔ
مربوطٔنشدهٔ.

5.

بیانیهی ابراز موافقت
بیانیهی ٔابراز ٔموافقت ٔتکمیل ٔشده ٔپرسشنامه ٔشایستگی ٔقبلی ٔبه ٔهمراه ٔپرسشنامه ٔشایستگی ٔقبلی ٔتسلیمٔٔ
دادهٔشدهٔاست.

6.

مالکیت سودمند
بهٔمعنیٔافرادیٔاستٔکهٔدرٔنهایتٔسهمٔمالکیتٔیأکنترلٔیکٔنهادٔیأانجمنٔرأدارندٔ،بهٔصورتٔرسمیٔ
11

یا ٔغیر ٔرسمی ٔؤبهٔطورٔمستقیم ٔیا ٔغیر ٔمستقیمٔ ،ازٔجملهٔبأداشتنٔسهمٔدرٔیک ٔنهادٔقانونی ٔیا ٔبهٔعنوانٔ
ذینفعٔاعتمادٔ،امأبهٔفردیٔکهٔدرٔیکٔشرکتٔسهامیٔخاصٔثبتٔنامٔکردهٔؤجزئیاتٔمربوطٔبهٔلیستٔرأ
بهٔوزارتخانهٔمشخصٔکردهٔاستٔدرٔنظرٔگرفتهٔنمی ٔشود؛این ٔشرکتٔموظفٔاستٔسهامدارانی ٔرأکهٔ
بطورمستقیمٔیأغیرمستقیمٔازٔپروژهٔبهرهٔمندٔهستندٔمشخصٔؤافشأکندٔ .
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بخشهای  Bتا D
داوطلبانٔبالقوهٔبایدٔتمامیٔسئواالتٔرأبأدقتٔؤتأحدٔامکانٔمختصرٔجوابٔبدهندٔ،جائیکهٔسئوالی ٔمربوطٔبهٔداوطلبٔ
بالقوهٔنمیشودٔ،بایدٔبأیکٔتشریحٔمناسبٔمشخصٔشود.
لطفا ً متوجه باشید که در آغاز هر سئوال ،راهنمائیها درمورد فارمت مورد نیاز پاسخ داده شده استٔ .اگرٔراهنمائیٔ
نیازمندٔمعلوماتٔضمیمهٔشدهٔباشدٔ،داوطلبانٔبالقوهٔبایدٔمعلوماتٔرأبهٔشمارهٔسئوالٔمربوطهٔارجاعٔدهندٔ.اینٔمسئولیتٔ
داوطلبانٔبالقوهٔاستٔکهٔازٔمعلوماتٔارجاعٔشدهٔاطمینانٔحاصلٔکنندٔتأمحتوایٔپاسخٔموردٔنیازٔسئوالٔباشد.
همانطور که در فقره  7ماده  1این پرسشنامه شایستگی قبلی ذکر شد ،جائیکه داوطلب بالقوه یک اتحادیه است ،پس:


پاسخهای داده شده به بخش ( Bسئواالت انحصاری  5تا  ،)10بخش  Cو بخش  Dباید شامل معلومات کامل
برای تمام اعضای اتحادیه و باید بطور واضح مشخص کنند که کدام بخش از پاسخ مربوط به کدام عضو اتحادیه
می شود .اصطالح " ٔداوطلب بالقوه" در هریک از این سئواالت باید در مورد هر یک از اعضای اتحادیه قلمداد
شود؛



هر یک از اعضای اتحادیه باید از مرورکردن پاسخ های داده شده به این پرسشنامه شایستگی قبلی اطمینان
حاصل نمایند ،و موافق ٔباشد که دقیق ٔو کامل است و هر عضو اتحادیه باید بیانیهی امضاء شده ابراز موافقت
پرسشنامه شایستگی قبلی را بطور جـــــداگانه بعنوان بخشی از پاسخ داوطلب بالقوه به این پرسشنامه شایستگی
قبلی را تهیه کند.
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بخش  – Bمعلومات عمومی

.1

لطفاأٔبهٔسئوالٔفورمهٔذیلٔپاسخٔدهید
نامٔ،آدرسٔؤویبٔسایتٔداوطلبٔبالقوهٔ:

نام
آدرس
ویبٔسایتٔ

نامٔ،موقفٔ،آدرسٔدفترٔ،شمارهٔتماسٔ،شمارهٔفکسٔؤایمیلٔآدرسٔاصلیٔداوطلبٔبالقوهٔ:

نام
موقف
آدرسٔدفتر
شمارهٔتماس
شمارهٔفکس
ایمیل

 .2لطفاأبهٔسئوالٔفورمٔذیلٔپاسخٔدهید
وضعیتٔحقوقیٔفعلیٔداوطلبٔبالقوهٔرأتوسطٔخانهٔهایٔمربوطهٔمشخصٔبسازید.
کنسرسیوم

شرکت لمیتد عمومی

مشارکتی

شرکت لمیتد خصوصی
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دیگر( لطفاً در خانه مقابل تشریح
دهید).
اگر داوطلب بالقوه در یک بازار
شده
پذیرفته/لیست
اسهام
ً
است،لطفا بازار اسهام و وثیقه را
در خانه مقابل مشخص بسازید.

 .3لطفاأبهٔسئوالٔدرٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔؤاسنادٔمربوطهٔرأضمیمهٔکنید.
تصدیقٔکنیدٔکهٔآیأداوطلبٔبالقوهٔیکٔاتحادیه ٔاستٔ،اگرٔبلیٔ،لطفا أجزئیاتٔموافقنامهٔرا(بهٔطورمثالٔموافقنامهٔسرمایهٔ
گذاریٔمشترک)ٔکهٔاتحادیهٔبرٔاساسٔآنٔتشکیلٔ،فیصدیٔسهامٔهریکٔازٔاعضأدرآنٔمشخصٔؤٔتأجائیکهٔقابلٔاجراءءٔ
استٔ،ضمانتٔقراردادیٔیأمکلفیتٔهایٔهریکٔازٔاعضایٔاتحادیهٔرأتهیهٔکنید.
اگر بلی ،تائید کنید که موافقتنامه ای که
اتحادیه را تشکیل داده ،ضمیمه شده
است(لطفا ً تیک بزنید)

آیا داوطلب بالقوه یک
اتحادیه است؟

جزئیاتٔموافقنامهٔکهٔ
اتحادیهٔرأتشکیلٔدادهٔ
است(ٔ400کلمهٔیأ
کمتر)
فیصدی سهام هریک از
اعضای اتحادیه(اگر قابل
پاسخگویی است)

ٔ

اسامی اعضای اتحادیه

جزئیات هر گونه
ضمانت قراردادی یا
مکلفیت ها (اگر قابل
پاسخگویی است)(400
15

کلمه یا کمتر)

 .4لطفاأبهٔسئوألٔدرٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید.
توسطٔداوطلبٔبالقوهٔکهٔتنهأبهٔسئوالٔ3پاسخٔبلیٔدادهٔاستٔفورمٔذیلٔتکمیلٔشودٔ،لطفاأدرٔجدولٔذیلٔمشخصٔبسازیدٔکهٔ
کدامٔعضؤاتحادیهٔمسئولٔکدامٔبخشٔپروژهٔٔخواهدٔبود.
عضو اتحادیه

کدام عضو اتحادیه مسئول کدام بخش/بخشهای پروژه خواهد بود؟

 .5لطفاأبهٔسئوالٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید.
لطفاأمعلوماتٔذیلٔرأتهیهٔنمائید:

نامکاملٔقانونیٔشرکت
شماره ثبت (اگر قابل
پاسخدهی است)
تاریخ ثبت(اگر قابل
پاسخدهی است)
کشوری که شرکت در
آن در تاسیس شده(اگر
قابل پاسخگویی است)
شعبه راجسترشده(اگر
قابل پاسخگویی است)
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آدرس
فعالیت

مکان

اصلی

نام،آدرس و تابعیت
هریک از رؤساء،
آمرین اصلی یا امضاء
کننده ذیصالحیت(اگر
قابل پاسخگویی است)
توضیح مختصری در
مورد تجارت اولی
شرکت( 400کلمه یا
کمتر)
تاریخچه مختصری از
شرکت ( 400کلمه یا
کمتر)،به شمول
جزئیاتی از گروه شرکت
ها و هر گونه تغییر در
ساختار و/یا مالکیت در
 5سال گذشته به شمول
انکشافات مهم معلق،
تغییرات در ساختار
مالی یا مالکیت،
داوطلبی های تسلیمی
بالقوه،خریداری سهام
کسی و خاتمه و غیره.
که در حال حاضر در
دسترس همه قرار
دارند.

 .6لطفاأبهٔسئوالٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔؤاسنادٔمربوطهٔرأضمیمهٔکنید.
لطفا أطیٔچارتٔیکٔصفحهٔمالکیتٔؤساختارٔسازمانیٔداوطلبٔبالقوهٔرا ٔکهٔشاملٔروابطٔبأهرٔگروه ٔشرکت ٔهأمیشودٔ
رأمشخضٔکنید.
لطفا ً تیک بزنید تا نشان دهید مالکیت و ساختار سازمانی ضمیمه شده است.
لطفٔا أهمچنینٔمشخصٔبسازیدٔکهٔآیأحکومتی ٔدرٔداوطلبٔبالقوه ٔسهم ٔداردٔیأهرٔگروه ٔشرکتٔهأداوطلب ٔبالقوهٔؤاگرٔ
بلیٔ،حکومتٔکدامٔکشور.
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 .7لطفاأبهٔسئوالٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید.
آیأداوطلبٔبالقوهٔکدامٔتعارضٔدرعالقمندیٔبصورتٔبالقوهٔ ٔداردٔ ،کهٔممکنٔاستٔظاهرشودٔ ،اگرانتخابٔشودٔتأپروژهٔ
بهٔاؤدادهٔشود؟
انتخاب

تعارض عالقمندی بالقوه

اگر بلی ،لطفا ً جزئیات ارائه کنید( 400کلمه یا کمتر برای هر عضو اتحادیه)

 .8لطفاأبهٔسئوالٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید
لطفا أ ٔجدولٔسهامدارانٔ(ملیٔ/بینٔالمللی)ٔؤیأجزئیاتٔسهامدار ٔمحلیٔافغانٔ(ٔبدونٔدرٔنظرٔداشتٔاندازهٔسهام ٔآن)ٔ،
شریکٔ،افرادٔوابستهٔیأقراردادیٔفرعیٔداوطلبٔبالقوهٔکهٔممکنٔاستٔبهٔتحویلٔپروژهٔمرتبطٔشوندٔرأفهرستٔکنید.

نامهایٔسهامدارانٔمحلیٔافغان،شرکأؤافرادٔوابستهٔیأقردادیٔهای-فرعی
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 .9لطفاأبهٔسئوالٔفورمٔذیلٔپاسخٔدهید.
آیأداوطلبٔبالقوهٔکدامٔفرمٔمشارکتیٔرا(خواهٔبهٔصورتٔرسمیٔیأغیرٔرسمی)ٔ،وابستگیٔیأروابطٔتجاریٔبأیکی ٔازٔ
اعضایٔدولتٔافغانستانٔدرٔتاریخٔتسلیمیٔپاسخٔبهٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔتشکیلٔدادهٔاست؟ٔاگرٔبلیٔ،لطفاأجزئیاتٔرأ
تهیهٔکنید.
هویت عضو دولت
افغانستان

جزئیات مشارکت،وابستگی یا روابط تجاری بین این شخص و داوطلب بالقوه

 .10لطفاأبهٔسئوالٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید.
آیأٔیکیٔازٔاعضاییٔگروهٔداوطلبٔبالقوهٔدرٔبرآوردهٔساختنٔیکیٔازٔشرایطٔالزامیٔناکامٔشدهٔاستٔ،بهٔاستثناییٔشرایطٔ
ٔ5اگرٔبلی،لطفاأجزئیاتٔرأتهیهٔکنید.
هویتٔعضؤگروهٔؤ
رابطهٔاشٔبأداوطلبٔ
بالقوه

جزئیات عدم موفقیت عضو گروه در مورد برآورده ساختن شرایط الزامی
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بخش  – Cجزئیات مالی
 .11لطفاأمعلوماتٔمربوطهٔرأکهٔپاسخٔسئواالتٔاستٔ،ضمیمهٔکنیدٔؤپاسخهایتانٔرأدرٔذیلٔانتخابٔنمائیدٔتأنشانٔ
دهیدٔچهٔچیزیٔضمیمهٔشدهٔاست.
معلومات حسابهأ --لطفا أیکٔکاپیٔازٔراپورٔکاملٔؤحسابهایٔتفتیشٔشدهٔ(بشمولٔمعلوماتٔفهرستٔشدهٔذیل)ٔٔداوطلبٔ
بالقوهٔبرایٔسهٔسالٔآخرٔمالیٔرأتهیهٔکنیدٔ.داوطلبانٔبالقوهٔکهٔدارایٔحساباتٔسهٔسالٔتفتیش ٔشده ٔنیستندٔ،مکلفٔاندٔتأ
هرٔاندازهٔحساباتٔتفتیشٔشدهٔٔکهٔدارندٔآنرأٔآمادهٔکنندٔ .
اگر ٔحساباتیٔکهٔشمأتسلیمٔمیکنیدٔبرایٔسالٔمالیٔباشدٔکهٔٔبهٔبیشترٔازٔٔ10ماهٔقبل ٔبهٔپایانٔرسیدهٔباشد ٔٔ،لطفاأهمچنینٔ
آخرینٔمجموعهٔحساباتٔمدیریتٔرأنیزٔضمیمهٔسازید.
 .1حساب بیالنس شیت

 .4حسابات مفاد و ضرر

 .2گزارش مفتش

 .5یادداشتهای ضمیمه شده کامل

 .3مجموعه حسابهای مدیریت

 .6راپور مدیر( اگر در دسترس
است)
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 .12لطفاأبهٔسئوالٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔؤجائیکهٔقابلٔاجراءءٔاستٔ،معلوماتٔمربوطهٔرأکهٔپاسخٔبهٔسئواالتٔاستٔ
رأضمیمهٔنمائید.
لطفا أمعلوماتٔذیلٔرأداوطلبٔ بالقوهٔبرایٔسهٔسالٔآخرٔمالیٔخانهٔپریٔکندٔؤهرگونهٔمواد/اسنادٔمتفاوتٔازٔآیٔافٔآرٔ
اسٔ(استانداردهایٔبینٔالمللیٔگزارشدهیٔمالی)رأضمیمهٔکند.

پایانٔسالٔمالی
واحدها

)(000’s

)(000’s

)(000’s

ارزٔموردٔ
استفاده(گزارشدهی)
درآمد
سود عملیاتی
پول نقد و معادل پول
نقد

دارائیٔثابت
بدهیٔکوتاهٔمدتٔ
وبلندمدت
دارائیٔخالص

لطفا ا ٔخانهٔمقابلٔرأدرٔصورتیٔکهٔآخرینٔمعلوماتٔقیدٔشدهٔدرٔجدولٔباالٔبرایٔیک ٔسالٔ
مالیٔاستٔٔکهٔبیشترٔارٔٔٔ10ماهٔقبلٔٔبهٔپایانٔرسیدهٔباشدٔ.
اسنادیٔکهٔمتفاوتٔازٔاستانداردهایٔبینٔالمللیٔگزارشدهیٔمالیٔ(ٔ )ٔIFRS

هرٔداوطلبٔبالقوهٔکهٔبهٔمنظورشرکتٔدر ٔاینٔپروسهٔ ٔداوطلبی ٔایجادٔشدهٔاست ٔؤیأکمترٔازٔٔ 10ماهٔقدامتٔدارندٔبایدٔ
یک ٔبیانیهٔازٔنهادهایٔتمویلٔکنندهٔداوطلب ٔبالقوهٔکهٔجزئیات ٔصورت ٔحسابٔدرآمدٔتفتیش ٔتمویلٔکنندهٔهأ،حسابهایٔ
مفادٔؤضررٔؤجریاناتٔنقدیٔبرایٔآخرینٔسالٔمعامالت ٔو/یأیکٔبیانیهٔدرموردٔٔجریانٔنقدیٔپیشٔبینیٔشدهٔداوطلبٔ
بالقوه ٔکهٔبرایٔسالٔجاریٔپیشٔبینیٔکردهٔاستٔآمادهٔکندٔ.داوطلبٔبالقوهٔبایدٔهمچنینٔیکٔبیانیهٔدرٔموردٔپولٔنقدٔؤ
اعتبارٔقابلٔدسترسٔخودٔتهیهٔنماید.
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 .13لطفاأبهٔسئوالٔمندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔبدهید
انتخاب

آیا ٔداوطلب ٔبالقوه ٔتمامی ٔشرایط ٔتسهیالت ٔبانکی ٔو ٔموافقتنامه ٔهای ٔقرضه ٔ(اگر ٔوجودٔ
دارد)ٔدرٔطولٔسالٔمالیٔگذشتهٔرعایتٔنمودهٔ؟

اگر نه ،لطفا ً دلیل را تشریح دهید(  400کلمه یا کمتر برای هریک از عضو اتحادیه)

 .14لطفاأبهٔسوألٔمندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید.
انتخاب

آیا ٔداوطلب ٔبالقوه ٔاز ٔتمامی ٔمکلفیت ٔهای ٔ ٔپرداخت ٔبه ٔکارمندان ٔو ٔاعتبار ٔدهندگان ٔ(درٔ
جریانٔهرٔزمانٔاعتبارٔقابلٔاجراءء)ٔدرٔطیٔٔسالٔمالیٔگذشتهٔٔانجامٔداده؟

 .15لطفاأبهٔسئوالٔمندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔبدهید

انتخاب

آیا ٔداوطلبٔبالقوهٔدرٔدهٔسالٔگذشتهٔیادداشتی ٔدریافت ٔکرده؟ ٔیا ٔدستورٔاداری ٔعلیه ٔآنٔ
صادرٔشدهٔ،داخلٔیک ٔقراردادٔبا ٔاعتبار ٔدهندگانٔخودٔکه ٔفعالیتهای ٔتجارتی ٔآنٔمعلقٔ
باشدٔ،بأاعتبارٔدهندهٔخودٔیکجا ٔشدهٔباشدٔیأفعالیت ٔتجارتیٔرأازٔطریق ٔدریافت ٔکنندهٔ،
متولی ٔیا ٔمدیر ٔخویش ٔبهٔنفعٔاعتبارٔدهندگانٔانجامٔدادهٔباشدٔیا ٔعملی ٔبرای/یا ٔتوسطٔآنٔ
انجامٔشدهٔباشدٔیا ٔرویدادی ٔواقعٔشدهٔباشدٔکه ٔتاثیرات ٔمشابهٔبهٔیکی ٔاز ٔاین ٔاعمالٔیأ
رویدادٔهأٔداشتهٔباشد(تحتٔقوانینٔقابلٔاجراء)؟

اگر بلی ،لطفا ً جزئیات را تشریح دهید(  400کلمه یا کمتر برای هریک از عضو اتحادیه)
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 .16لطفاأبهٔسئوالٔمندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید
آیأداوطلبٔبالقوهٔیأهرٔیکٔازٔرؤساءٔؤآمرینٔآنٔتوسطٔحکمٔنهاییٔبهٔجرمٔفسادٔ،تقلبٔ
یأپولٔشوییٔمحکومٔشدهٔاند؟
اگر بلی ،لطفا ً جزئیات را تشریح دهید(  400کلمه یا کمتر برای هریک از عضو اتحادیه)

 .17لطفاأبهٔسئوالٔمندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید
آیأداوطلبٔبالقوهٔدرٔپنجٔسالٔاخیرٔدرٔانجامٔتعهداتٔخویشٔدرٔپرداختٔمالیاتٔتحتٔ
قوانینٔقابلٔاجراءٔدرٔیکیٔازٔحوزهٔهایٔقضاییٔنأکامٔشده؟ٔ
اگر بلی ،لطفا ً جزئیات را تشریح دهید(  400کلمه یا کمتر برای هریک از عضو اتحادیه)

 .18لطفاأبهٔسئوال مندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔبدهید
آیأداوطلبٔبالقوهٔیأهرٔیکٔازٔگروهٔاشٔمکلفیتٔمالیاتیٔبهٔافغانستانٔداردٔکهٔدرٔتاریخٔ
تسلیمیٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ(الف)ٔقابلٔپرداختٔشدهٔٔؤپرداختٔنکردهٔاست؛ٔو/یأ
(ب)ٔٔموضوعٔیکٔمنازعهٔدرٔحالٔجریانٔؤیأگفتگؤبأحکومتٔهستندٔ .
اگر بلی ،لطفا ً جزئیات را تشریح دهید(  400کلمه یا کمتر برای هریک از عضو اتحادیه)
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 .19لطفاأسئوال مندرجٔفورمٔذیلٔرأپاسخٔدهید.
آیا ٔٔکدام ٔدعویٔواقعیٔ،تعلیقیٔتهدیدیٔجنائیٔو ٔیا ٔدیگر ٔاقدامات ٔقانونیٔعلیهٔداوطلبٔ
بالقوهٔؤیأگروهٔآنٔوجودٔدارد؟ٔ
آیأداوطلب ٔبالقوهٔیأگروه ٔاشٔدرٔپنج ٔسالٔاخیرٔٔتحتٔتعقیبٔعدلیٔؤقضائیٔ،دریافتٔ
اعالمیهٔتخلفٔیأدیگرٔاعمالٔتوسطٔیکیٔازٔاداراتٔمربوطهٔدرٔارتباطٔبأنقضٔیأٔمظنونٔ
بهٔنقضٔٔقوانینٔصحتٔؤایمنیٔیأمحیطٔٔزیستٔیأقوانینٔمشابهٔدیگرٔشدهٔاست؟
اگر پاسخ به یکی از موارد فوق ،بلی باشد ،لطفا ً دالیل آنرا شرح دهید(  400کلمه یا کمتر برای هریک از
عضو اتحادیه)

 .20لطفاأبهٔسئوالٔمندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید
لطفاأٔهزینهٔتقریبیٔداوطلبٔبالقوهٔرأبرایٔهرٔیکٔازٔمواردٔذیلٔبیانٔداریدٔ:
اکتشاف ،ارزیابی و بهره
برداری مواد معدنی که
برای پروژه مرمر کاپیسا
استفاده می شود.

طراحی
تأسیسات

و

اعمار

عملیات حفظ و مراقبت
تأسیسات تولید مرمر
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بخش  – Dتوانایی تخنیکی
 .21لطفاأسئوالٔمندرجٔفرمٔذیلٔرأپاسخٔدهید.

لطفا ا ٔجزئیات ٔتعداد ٔکارمندان ٔکه ٔدر ٔحال ٔحاضربطور ٔمستقیم ٔدرگیر ٔتدارکات ٔفعالیت ٔهای ٔاکتشافی ٔمواد ٔمعدنی ٔموردٔ
استفادهٔبرایٔتولیدٔٔمرمرٔٔبرایٔداوطلبٔبالقوهٔاستٔ،ارائهٔکنید.

تعدادٔکارمندانٔدائمی

تعدادٔکارمندانٔموقتٔیأشخصٔ
ثالث

ٔ
درٔصورتیٔکهٔقابلٔتطبیقٔباشدٔ،لطفا أجزئیاتٔتعدادٔکارمندانٔکهٔدرٔحالٔحاضر ٔبطورٔمستقیمٔدرگیرٔتدارکاتٔفعالیتٔ
هایٔبهرهٔبرداریٔموادٔمعدنیٔموردٔاستفادهٔبرایٔتولیدٔٔمرمرٔٔبرایٔداوطلبٔبالقوهٔاستٔ،ارائهٔٔکنید.

تعدادٔکارمندانٔدائمی

تعداد ٔکارمندان ٔموقت ٔیا ٔشخصٔ
ثالثٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

لطفاأجزئیاتٔتعدادٔکارمندانیٔرأکهٔدرٔحالٔحاضرٔبطورٔمستقیمٔدرگیرٔتدارکاتٔفعالیتٔهایٔتولیدیٔ ٔمرمرٔٔٔ(بشمولٔ،
طراحی،ساختٔ،عملیاتٔؤحفظٔؤمراقبتٔتأسیساتٔتولیدٔٔمرمرٔ)ٔبرایٔداوطلبٔبالقوهٔهستندٔ،رأارائهٔٔکنید:

تعدادٔکارمندانٔدائمی

 .22لطفاأسئوألٔمندرجٔفرمٔذیلٔرأپاسخٔدهید
25

تعدادٔکارمندانٔموقتٔیأشخصٔ
ثالث

لطفاأتوضیحٔمختصرٔازٔفعالیتٔهایٔتولیدٔٔمرمرٔٔٔ(بشمولٔطراحیٔ،ساختٔ،عملیاتٔؤحفظٔؤمراقبتٔازٔتأسیساتٔتولیدٔٔ
مرمر ٔ)ٔکهٔداوطلب ٔبالقوهٔدرٔپنجٔسالٔاخیرٔانجامٔدادهٔاستٔ(ٔبشمولٔتأمینٔانرژی)ٔ،ارائهٔٔکنیدٔ.لطفاأتاریخٔیأدورهٔایٔ
کهٔفعالیتٔهایٔپروسسٔٔمرمرٔٔاجراءٔشدهٔ،اندازهٔٔؤجزئیاتٔسقفٔتولیدٔبدستٔآمدهٔرأارائهٔٔکنید.
لطفٔا أمشخصٔبسازیدٔ ٔکهٔدرٔکجأؤبهٔچهٔاندازهٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔخواهدٔباالیٔ ٔتجربهٔیأفعالیتٔهایٔکارمندانیٔکهٔ
توسطٔویٔبهٔعنوانٔکارمندانٔٔدائمیٔاستخدامٔٔنمیٔشودٔ،اتکاءٔنمایدٔ.

جزئیاتٔموردٔنیازٔرأواردٔکنید(ٔ800کلمهٔیأکمترٔبرایٔهریکٔازٔاعضایٔاتحادیه) ٔ

 .23لطفاأبهٔسئوالٔفورمٔذیلٔپاسخٔبدهید ٔ
لطفا ا ٔتوضیح ٔمختصر ٔاز ٔفعالیت ٔهای ٔمربوط ٔبه ٔاکتشافٔ ،ارزیابی ٔو ٔبهره ٔبرداری/مخلوط ٔسازی ٔمواد ٔمعدنی ٔموردٔ
استفاده ٔدرٔتولید ٔ ٔمرمر ٔٔکهٔداوطلبٔبالقوهٔدرٔٔ 5سالٔگذشتهٔاجراء ٔنمودهٔ،ارائهٔ ٔنمایدٔ .لطفاأتاریخٔهأ،دورهٔهأؤاندازهٔ
همچونٔفعالیتهأرأکهٔاجراءٔشدهٔؤجزئیاتٔهمچؤموادٔمعدنیٔٔکهٔکشفٔمیٔگردیدهٔرأشاملٔسازیدٔ .
لطفا أمشخصٔبسازیدٔٔکهٔدرٔکجأؤبهٔچهٔاندازهٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔخواهدٔباالیٔٔتجربهٔیأفعالیتٔهایٔکارمندانیٔکهٔ
توسطٔویٔبعنوانٔکارمندانٔٔدائمیٔاستخدامٔٔنمیٔشودٔ،اتکاءٔنمایدٔ.

جزئیاتٔموردٔنیازٔرأواردٔکنید(ٔ400کلمهٔیأکمترٔبرایٔهریکٔازٔاعضایٔاتحادیه)

 .24لطفاأبهٔسئوالٔمندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید
لطفا أیکٔتوضیح ٔمختصرٔازٔفعالیتٔهایی ٔمربوطٔبهٔبهرهٔبرداری ٔموادٔمعدنیٔکهٔبرایٔتولید ٔ ٔمرمرٔ ٔاستفادهٔمیٔشودٔ،
ؤدرٔصورتٔمناسبٔبودنٔفعالیتٔهایٔمخلوطٔسازیٔکهٔ(ٔ)1داوطلب ٔبالقوهٔخودشٔیأبهٔعنوانٔبخشی ٔازٔکنسرسیومٔ،
سرمایهٔگذاریٔمشترکٔ،نمایندگیٔبأهدفٔخاصٔیأبراساسٔدیگرٔقراردادٔدرٔٔ 5سالٔاخیرٔانجامٔدادهٔ ٔیأ(ٔ )2داوطلبٔ
بالقوهٔخودشٔانجامٔندادهٔامأٔتوسطٔنهادیٔدیگرٔمتعاقبٔانتقالٔمؤفقانهٔازٔاکتشافٔؤارزیابیٔبهٔبهرهٔبرداریٔانجامٔشدهٔٔ
ؤدرٔصورتیٔکهٔداوطلب ٔبالقوهٔخودشٔیأبهٔعنوانٔبخشیٔازٔکنسرسیومٔ ،سرمایهٔگذاریٔمشترکٔ ،نمایندگیٔبه ٔهدفٔ
خاصٔؤیأٔبهٔاساسٔقراردادٔدیگرٔاکتشافٔموادٔمعدنیٔٔرأدرٔٔ5سالٔاخیرٔانجامٔدادهٔباشدٔ،ارائهٔٔنمایدٔ.لطفاأتاریخٔهأ،
ؤمدتٔهأهمچونٔفعالیتٔهاییٔرأکهٔانجامٔشدهٔؤجزئیاتٔهمچؤموادٔمعدنیٔبهرهٔبرداریٔشدهٔرأشاملٔبسازید.
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لطفا أمشخصٔبسازیدٔٔکهٔدرٔکجأؤبهٔچهٔاندازهٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔخواهدٔباالیٔٔتجربهٔیأفعالیتٔهایٔکارمندانیٔکهٔ
توسطٔویٔبهٔعنوانٔکارمندانٔٔدائمیٔاستخدامٔٔنمیٔشودٔ،اتکاءٔنمایدٔ.

جزئیاتٔموردٔنیازٔرأواردٔکنید(ٔ400کلمهٔیأکمترٔبرایٔهریکٔازٔاعضایٔاتحادیه)ٔٔ

 .25لطفاأبهٔسئوالٔمندرجٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهید
لطفاأیکٔتوضیحٔمختصرٔازٔهرٔپروژهٔمشابهٔٔکهٔداوطلبٔبالقوهٔٔدرٔٔ5سالٔاخیرٔعملیٔنمودهٔ،ارائهٔٔکنیدٔ.لطفاأتاریخٔ
هأؤدورهٔهایٔکهٔپروژهٔدرٔآنٔطراحیٔؤاعمارٔگردیدهٔٔوعملیاتٔؤحفظٔؤمراقبتٔآنٔانجامٔشدهٔؤجزئیاتٔپروژهٔرأ
نیزٔشاملٔبسازیدٔ .
لطفا أمشخصٔبسازیدٔٔکهٔدرٔکجأؤبهٔچهٔاندازهٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔخواهدٔباالیٔٔتجربهٔیأفعالیتٔهایٔکارمندانیٔکهٔ
توسطٔویٔبهٔعنوانٔکارمندانٔٔدائمیٔاستخدامٔٔنمیٔشودٔ،اتکاءٔنمایدٔ.

جزئیاتٔموردٔنیازٔرأواردٔکنید(ٔ400کلمهٔیأکمترٔبرایٔهریکٔازٔاعضایٔاتحادیه)
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بخش  – Eچک لیست ضمیمه ها
لطفاأازٔشاملٔبودنٔضمیمهٔهایٔذیلٔدرٔضمیمهٔپاسخٔخودٔاطمینانٔحاصلٔنمایید:
اسناد

سئوال مربوطه

موافقتنامهٔحفظٔمحرمیت ٔؤصالحیتٔنامهٔ(اگرٔقبالا ٔتسلیمٔنشدهٔ
باشد)

فقرهٔٔ3مادهٔٔ1

نقلٔموافقتنامهٔتشکیلٔاتحادیه(اگرٔقابلٔاجراءٔباشد)

بخشٔٔ،ٔBسئوالٔ 3

مالکیتٔؤساختارٔسازمانی

بخشٔٔ،Bسئوالٔ 6

گزارشٔمالیٔؤحسابهایٔتفتیش ٔشده(ؤحسابهایٔمدیریتیٔاگرٔ
قابلٔاجراءٔباشد)

بخشٔٔ،ٔCسئوالٔ 11

اگرٔقابلٔاجراءٔباشد(فقطٔداوطلبانٔجدیدٔالتاسیس)ٔیکٔبیانیهٔازٔ
نهادهای ٔتمویل ٔکننده/حامی ٔکه ٔجزئیات ٔدرآمد ٔناخالص ٔتفتیشٔ
شدهٔ ،تمویلٔکنندهٔ،صورتٔحسابٔمفاد ٔو ٔضررٔؤجریانٔنقدیٔ
رأبرایٔآخرینٔسالٔمعامالتٔو/یأبیانیه ٔداوطلبٔبالقوهٔکهٔدرٔ
تخمینٔجریانٔنقدی ٔبرایٔسالٔجاریٔپیشٔبینیٔشدهٔؤبیانیهٔکهٔ
مقدارٔپولٔیأمقدارٔاعتبارٔقابلٔدسترسٔداوطلبٔبالقوهٔرأنشانٔ
میدهد.

بخشٔٔ،Cسئوالٔ 12

بیانیهٔتکمیلٔشدهٔابرازٔموافقتٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔٔ(ؤدرٔ
صورتیکهٔداوطلب ٔبالقوه ٔیکٔاتحادیه ٔاستٔ،یکٔبیانیه ٔتکمیلٔ
شده ٔابراز ٔموافقت ٔپرسشنامه ٔشایستگی ٔقبلی ٔبرای ٔهر ٔیک ٔازٔ
اعضاء).

بخشٔٔ ٔF
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بخش  --- Fبیانیهی ابراز موافقت در پرسشنامه شایستگی قبلی
مأطبقٔآگاهیٔ،معلوماتٔؤباورٔمانٔتصدیقٔمیکنیمٔ:
 )1پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔتکمیلٔشدهٔبطورٔکاملٔسازگارٔبأشرایطٔمندرج ٔدرٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ
استٔ،امأمحدودٔبهٔشرایطٔالزامیٔمندرجٔٔبخشٔٔAاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔنمیٔباشد؛
 )2تمامٔمعلوماتٔارائهٔ ٔشدهٔدرٔپاسخٔبهٔپرسشنامهٔشایستگی ٔقبلی ٔدرستٔؤصحیح ٔمی ٔباشدٔؤمأمقصرٔارائهٔ ٔنادرستٔ
معلوماتٔتقاضأشدهٔازٔمأدرٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ،توسطٔشمأنمیٔباشیمٔ.؛و

 )3هیچگونهٔقلمٔافتادگیٔدرٔمعلوماتٔتهیهٔشدهٔبرایٔپاسخٔبهٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔوجودٔندارد

نام سازمان

امضا شده

نام امضا کننده
موقف
تاریخ
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