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 اصطالحات:

اینکهٔمتنٔمعنایٔدیگریٔمگرٔٔمفاهیمٔذیلٔرأافادهٔمیٔنمایدٔپرسشنامه شایستگی قبلیٔاینٔجمندرکلماتٔؤاصطالحاتٔ

 رأایجابٔکند.

 جمهوریٔاسالمیٔافغانستان دولت عبارتٔاز :افغانستان 

 ٔ

ٔٔداوطلبیکٔٔازٔبارتع:اتحادیه کهٔمیٔتواندٔیکٔکنسرسیوم،ٔسرمایهٔگذاریٔبالقوه

ٔنمایندگیترکمش ٔهدفٔ، ٔبا ٔشده ٔٔخاصٔتشکیل ٔیا ٔدیگرو اینکهٔٔو/یأباشدٔقراردادی

 ٔهایٔفرعیٔمهمٔرأدارأباشد.ٔتمایلٔاستفادهٔازٔقرارداد

برایٔجلوگیریٔٔمیٔباشد.ٔاتحادیهیکٔٔتمویلٔکنندهٔ هرعضؤیأٔعبارت :اتحادیه عضو 

 .میٔباشدٔفرعیٔمتمایلٔؤمهمٔٔبشمولٔهرٔقرارداد،ٔؤتردیدٔازٔشک

ٔٔعبارتٔ:ءاجراء قوانین قابل  ٔبشمولاز ٔافغانستان، ٔمقرارت ٔو ٔقابلٔقوانین ٔمعاهدات

یکٔمعاهداتٔسرمایهٔگذاریٔدوجانبهٔکهٔافغانستانٔ،ٔکنوانسیونهأؤییٔبینٔالمللاجراء

ٔتصویبٔمجددؤتردیدٔجلوگیریٔازٔشکٔؤبرایٔطرفٔآنٔاست، ،ٔ،ٔشاملٔادغامٔیا

 نیزٔمیٔباشد.تعدیل،ٔاصالح،ٔتمدیدٔیأتعویضٔمواردٔذکرشده،ٔ

استٔکهٔبهٔگونهٔخواستهٔشدهٔتوسطٔوزارتٔتهیهٔٔنامهٔایٔازٔعبارتٔ:نامه صالحیت 

ٔکه ٔمیدارد ٔبیان ٔ ٔو ٔٔ)معلومات(حفظ محرمیت موافقتنامه  ٔکنندهٔ ٔءامضأگردیده

 هأرأبهٔنمایندگیٔازٔداوطلبٔبالقوهٔدارأمیٔباشد.ٔموافقتنامهٔالحیتٔامضایٔص

واجدٔشرایطٔبتاریخٔموعدٔٔداوطلباستٔکهٔتوسطٔٔیعبارتٔازٔاسناداسناد داوطلبی:  

درجٔٔروپوزلدرخواست برای پؤیأقبلٔازٔتاریخٔتسلیمیٔاسنادٔداوطلبیٔطوریکهٔدرٔ

 هٔمیگردد.گردیده،ٔبهٔوزارتٔارائ

ٔواحدیکٔنهادٔٔءکهٔدرٔابتدأمیٔباشدٔبالقوهداوطلبٔٔ)الف(ٔ:ٔعبارتٔازتغییر در ترکیب 

کهٔدرٔاصلٔیکٔٔاستٔیمناقصهٔکنندهیأ)ب(٬ٔٔایجادٔمیٔکندٔاتحادیهسپسٔیکٔٔاستٔو

تغییرٔدرٔنقشٔیأمسئولیتٔٔؤ،ٔتعویضحذفمیٔباشد،ٔهرٔنوعٔاضافهٔنمودن،ٔٔاتحادیه

ٔع ٔدر ٔمشارکت ٔفیصدی ٔدر ٔتغییر ٔتغییراتحادیهٔیتضویا ٔنوع ٔهر ٔشامل ٔیکٔٔ، از

ٔ،ؤیأدیگرٔمشارکتهأ,بأهدفیٔخاصٔنمایندگیسرمایهٔگذاریٔمشارکتی،کنسرسیوم،ٔ

 بهٔدیگریٔباشدٔرأشاملٔمیشود.

ٔ مرکز معلومات یا دیتا روم:  ٔاین ٬ٔٔنامه شایستگی قبلیپرسشدر ٔاز اتاقیٔعبارت

افغانستانٔقرارداشتهٔؤدرٔآنٔنقلٔفزیکیٔٔاستٔکهٔدرٔتعمیرٔوزارتٔمعادنٔؤپترولیم

 یأمجازیٔمعلوماتٔنگهداریٔمیٔشود.ٔو

شرایطیٔاستٔکهٔبرٔاساسٔآنٔپروپوزلٔهأطوریکهٔدرٔٔعبارتٔازشرایط ارزیابی: 

 ردیده،ٔارزیابیٔمیگردد.تٔذکرٔگبأجزئیأست برای پروپوزلدرخوا
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بشمولٔوزارتٔامأمحدودٔٔ)حکومتٔافغانستان،ٔهرٔوزارتٔخانهٔعبارتٔازٔ: دولت 

ریاستٔهأیأزیرٔمجموعهٔآنهأٔؤیأهرٔنهادیٔکهٔبهٔگونهٔکاملٔؤیأ(،ٔبهٔآنٔنمیٔباشد

 .قسمیٔتوسطٔآنهأادارهٔمیٔشود

ٔه: گرو  ٔها، ٔزیرمجموعه ٔاز ٔاست ٔمادرعبارت ٔهای ٔٔشرکت ٔفرعیو ٔهای ٔشرکت

 ٔداوطلبٔبالقوه.

استٔٔدهیٔمالیبینٔالمللیٔگزارشیارهایٔمعٔعبارتٔاز :(IFRS)اس .آر.اف  .آی 

 .استٔدهیٔپذیرفتهٔشدهبوردٔمعیارهایٔبینٔالمللیٔحسابکهٔتوسطٔ

ٔ(:LSMC)ایل ایس ایم سی  ٔکمیتهٔ ٔاز ٔؤٔایٔعبارت ٔمعادن ٔوزارت ٔمقیم ٔکه است

ٔمس ٔو ٔمیباشد ٔتخنیکی،ٔؤپترولیم ٔهای ٔبخش ٔدر ٔبزرگ ٔبمقیاس ٔها ٔمعدنکاری ولیت

 د.رأدارٔمالی،ٔحقوقیٔوغیره

ٔمعنایٔ:الزامی شرایط  ٔدرٔیبه ٔٔالفٔبخشٔکه تعریفٔ پرسشنامه شایستگی قبلیاین

 .میٔباشد،ٔگردیدهٔاست

 تٔمعادنٔؤپترولیمٔٔافغانستانٔمیٔباشد.عبارتٔازٔوزار: وزارت 

 )www.mom.gov.af.(بٔسایتٔوزارتیو  عبارتٔاستٔاز ویب سایت وزارت: 

ٔواستهٔبایدبهٔشکلیٔکهٔوزارتٔخٔمحرمیتٔحفظٔموافقتنامه :حفظ محرمیت موافقتنامه 

بهٔاتاق٬ٔٔداوطلبقبلٔازٔدسترسیٔٔؤضمیمهٔشدهٔصالحیت نامهٔؤبهٔهمراهٔءاجراء

نامهٔپرسشدلیلیٔنبایدٔدیرترٔازٔتاریخٔتسلیمیٔٔبایدٔتحویلٔدادهٔشودٔؤبهٔهرمعلوماتٔ

 باشد. شایستگیٔقبلی

نامهٔپرسشاینFٔٔبخشطوریکهٔدرٔٔ:پرسشنامه شایستگی قبلی ابراز موافقتی یهبیان 

 .قیدٔشدهٔاستٔشایستگیٔقبلی

ٔاز  :پرسشنامه شایستگی قبلیمهلت تسلیمی    ٔمحلی12ٔٔٔعبارت ٔوقت ٔ)به چاشت

 ٔٔٔٔٔمیٔباشد.(۲۰ٔ،۲۰۱۹ٔیجوال)مورخٔکابل(ٔ

عنوانٔشخصٔبأویٔباستٔکهٔمذاکراتٔٔایٔبالقوهداوطلبٔعبارتٔازٔٔ:داوطلب برتر 

 صورتٔگیرد.ٔرویٔپروژهٔمیٔتواندبمنظورٔتوافقٔاولٔ

تٔؤحفظٔؤمراقبٔعملیات،ٔمالکیت،ٔبیمه،ٔ،تمویل،ٔ،ٔساختطرحٔعبارتٔار: پروژه 

ٔٔمدیریت ٔتولیدتأسیسات ٔٔجدید ٔاستخراجٔتراورتن ٔاکتدر ٔو ٔارزیابی ٔؤ، شاف

http://www.mom.gov.af/
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بهٔٔمعدنیٔ،ٔازٔجملهٔتبدیلٔموادموادٔمفیداتٔتولیدٔقابلٔاستفادهٔجهتترانسپورتٔموادٔ

     .میدانٔوردکٔدرؤفروشٔآنٔٔموادٔمفید

 

 

مذاکراتٔٔبأتکمیلٔشدناستٔکهٔقرارٔاستٔٔقراردادیعبارتٔازٔ :پروژهموافقتنامه  

ٔمیدانٔوردکٔٔتراورتنٔٔکهٔاسنادٔداوطلبیٔخودٔرأموفقانهٔبهٔپروژهٔ ٔبأداوطلبٔبالقوه

 گردد.ٔءهٔمیٔکند،ٔاعطاارائ

ٔازٔٔبالقوهداوطلبٔعبارتٔازٔ: واجد شرایطٔداوطلب  ایٔاستٔکهٔتوسطٔوزارتٔبعد

اینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی،ٔواجدٔشرایط1ٔٔماده11ٔٔانتخابٔآنٔدرٔمطابقتٔبهٔفقرهٔ

 ٔشناختهٔشدهٔاست.

،۱۱ٔجونٔ) منتشرهٔمورخٔیعبارتٔازٔاعالمیهٔ:عالقمندی برای اظهاردرخواست  

ٔمیدانٔوردکٔٔتراورتنٔپروژهٔٔاجراءٔبهٔاظهارٔعالقمندیٔدرٔدعوتبمنظورٔ (۲۰۱۹

 میٔباشد.

ٔ(RFP)درخواست برای پروپوزل  ٔاز: ٔٔاستٔسندیعبارت ٔبسته ٔشامل اسنادٔکه

 .میٔباشدٔمیدانٔوردکٔٔتراورتنٔپروژهٔٔیداوطلببرایٔداوطلبیٔ

ٔاؤٔاستٔبالقوهٔایداوطلبٔعبارتٔازٔٔ:داوطلب ریزرفی  کهٔمذاکراتٔممکنٔاستٔبا

برترٔداوطلبٔبأٔپروژهموافقتنامهٔمربوطٔبهٔٔتٔبگیردٔدرٔصورتیٔکهٔمذاکراتصور

 .نتیجهٔندهد

ازٔهرٔقراردادیٔفرعیٔگماشتهٔشدهٔؤیأدرٔحالٔٔاستعبارتٔ عمده: فرعیقراردادی  

اساسٔؤیأانجامٔبخشٔعمده)ٔبهٔٔءاجراءٔشدنٔتوسطٔداوطلبٔبالقوهٔبهٔمنظورٔهگماشت

ٔدیگر( ٔطور ٔیا ٔو ٔارزش ٔٔفیصدی، ٔمکلفیت ٔاز ٔتحت ٔبالقوه ٔداوطلب ٔموافقتنامهٔ های

اوطلبٔبالقوهٔمیگردد.ٔهرگاهٔدٔءپروژهٔؤیأهمٔجوازیٔکهٔدرٔارتباطٔبهٔپروژهٔاعطا

فرعیٔعمدهٔاستٔؤیأقرارٔاستٔباشد،ٔٔمطمئنٔنباشدٔکهٔقراردادٔپیشنهادٔشده،ٔقرارداد

ٔب ٔداوطلب ٔوزارت ٔصورت ٔاین ٔتردر ٔرا ٔالقوه ٔغیب ٔاین ٔتا ٔکرد پرسشنامهٔخواهد

ٔقبلی ٔقراردادٔشایستگی ٔهمچون ٔو ٔنموده ٔتکمیل ٔرأرا ٔعمدهٔٔقرارداد٬ٔفرعی فرعی

 ٔ.فرضٔنماید

معنایٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیدرٔاینٔٔمربوطٔبهٔکلمهٔ"روزها"ٔارجاعاتتمامیٔٔاصطالحٔ"روزهایٔکاری"،ٔءبهٔجز

 رأخواهدٔداشت.ٔروزهایٔسالنامه

بهٔٔخودٔتفسیرٔمیشود(ٔیوابسته)طبقٔکلماتٔٔ""شاملٔبودنٔبدونٔهیچگونهٔمحدودیتٔیعنیٔارجاعاتٔبهٔ"شاملٔبودن"

دهندهٔیکٔٔؤبهٔدیگرٔکلماتٔعمومیٔبهٔدلیلٔوجودٔکلماتٔقبلٔیأبعدٔازٔخودٔکهٔنشانٔ"ولیٔبدونٔمحدودیت"ٔخصوص

 تفسیرٔخاصیٔدادهٔنمیشود.ترجمهٔو٬ٔٔخاصیٔازٔاعمالٔؤموضوعاتٔیأچیزهأهستندٔیدسته
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 معــــــرفی

 پرسشنامه شایستگی قبلیهدف این 1.1ٔٔٔ

ٔب ٔرا ٔخود ٔعالقمندی ٔکه ٔسازمانی ٔیک ٔیعنوان ٔیک ٔشددر ٔخواهد ٔداوطلبی ٔکه ٔپروژه ٔچند ٔایدٔا ٔنموده ٔاینٔابراز ،

ٔقبلیـــــــــپرس ٔشایستگی ٔٔ،شنامه ٔهای ٔتخنیکشایستگی ٔو ٔدانشٔمسلکی ٔشامل ٔکه ٔمیکند ٔارزیابی ٔرا ٔشما ٔقابلیت ٔو ی

ٔمیشودٔتاتواناییٔؤٔموسسهٔموقعیتٔتوانایی،ٔظرفیتٔؤؤتجربه،تخنیکیٔ ٔبرایٔپروژهٔٔمالیٔشما صالحیتٔالزمهٔرا

ٔٔبدستٔبیاورید.

ٔ.دتکمیلٔکنیٔمیدانٔوردکٔٔتراورتنٔبرایٔپروژهٔرأٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیازٔشمأخواستهٔمیشودٔتأیکٔ

واجدٔشرایطٔٔ،ٔفهرستیٔازٔداوطلبانبالقوهٔداوطلبانتکمیلٔشدهٔتوسطٔٔشایستگیٔقبلیٔهایٔپرسشنامهارزیابیٔٔبهٔتعقیبٔ

 اسنادٔداوطلبیٔدعوتٔخواهدٔشد،ٔتهیهٔمیگردد.ٔیهکهٔبرایٔارائ

بهٔٔبالقوهداوطلبانٔتمامیٔٔابٔتهیهٔشدهٔاست.ٔیکسانٔیبهٔگونهٔبالقوهداوطلبانٔبرایٔتمامیٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیاینٔ

 رفتارٔخواهدٔشد.ٔورٔمنصفانهٔؤبدونٔهیچگونهٔتبعیضط

ٔ ٔداوطلب طـتوس ی را مورد توجه قرار بدهد کهباید متوجه باشند که وزارت ممکن است معلومات بالقوهداوطلبان

 ؛یگردریق ـــــــــــط ازیا باشد  پرسشنامه شایستگی قبلیبخشی از این  خواه ٬تهیه شده استزارت و برای بالقوه

ور کلی در ــــــمعلوماتی که به ط، یا  متوجه میسازد پروپوزل ها ارزیابی در را خاص که یک نیازمندیمعلوماتی 

 است کنـاین معلومات مم است و وزارت معتقد است که بالقوه داوطلبد که مربوط به ردار وم قراـــــــتیار عمـاخ

  .برای انجام پروژه داشته باشد بالقوه مناقصه کننده  در شایســـــــــته بودن  یتا ثیر

 داوطلبعنی نیست که ــباید متوجه باشد که موفقیت در واجد شرایط بودن، خود به تنهایی به این م بالقوهداوطلب 

  رحله  ــدر م تخیکیمالی و توانایی  موقعیتهای مورد نیاز وزارت در مورد  نیازمندی به طور خودکار بالقوه

 را کسب نموده است.پروپوزل در پروژه  ارزیابی

 پرسشنامه شایستگی قبلیساختار این 1.2ٔٔٔ

پرسشنامهٔشایستگیٔهایٔاینٔٔتمامٔنیازمندیٔبأؤکامالأٔرأرعایتٔنمودهٔ)شکل(ٔفارمتٔمکلفٔاستٔتأبالقوهداوطلبٔ

تشریحاتٔمربوطهٔموافقٔباشدٔمیدهندزمانیٔکهٔبهٔسئوالهأپاسخٔٔقبلی .ٔجاییٔکهٔامکانٔپاسخٔدهیٔکاملٔوجودٔنداردٔلطفأا

پاسخ.ٔرأهمراهٔجزئیاتٔبنویسید ٔا ٔ:،ٔبهٔطورٔمثالرأبرآوردهٔسازیدهایٔبیانٔشدهٔٔنیازمندیٔهأرأمختصرٔبدهیدٔولطفا

 .پاسخٔکلماتٔحداکثرٔ

  نامهصالحیت و  حفظ محرمیتموافقتنامه 1.3ٔٔ

ٔرأکاملٔنامهصالحیتٔٔوحفظ محرمیت ٔموافقتنامه  بایدٔٔبالقوهداوطلبٔٔمعلوماتبهٔمنظورٔکسبٔاجازهٔورودٔبهٔاتاقٔ

ٔٔنموده ٔاز ٔدیرتر ٔنمیتواند ٔشرایطی ٔهیچ ٔتحت ٔو ٔنماید ٔتسلیم ٔتاریخ ٔکهٔٔباشد.ٔپرسشنامه شایستگی قبلیتسلیمی جایی

ٔ ٔآید، ٔمی ٔبوجود ٔترکیب ٔدر ٔٔداوطلبتغییری ٔدر ٔنامٔصالحیتٔبایدٔداوطلبیبالقوه ٔو حفظ محرمیت ٔموافقتنامه  ه

قیدٔشدهٔاستٔرأتکمیلٔؤتسلیمٔنمایدٔؤتحتٔهیچٔشرایطیٔنمیٔتواندٔٔ،هٔایٔرأکهٔدرٔآنٔتغییراتٔبوجودٔآمدهـــــــــاضاف

 ٔباشد.ٔپرسشنامه شایستگی قبلیتسلیمیٔٔتاریخدیرترٔاز

1.4 

 شایستگی قبلی پرسشنامه  درخواستها برای معلومات و روشنی بیشترمربوط به این  1.5ٔٔٔ

 .کندٔرأپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیاینٔٔلفهٔهایبرایٔمعلوماتٔبیشترٔؤتوضیحٔمؤ میٔتواندٔدرخواستٔٔبالقوهداوطلبٔ
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انگلیسی و باید به زبان  پرسشنامه شایستگی قبلیبیشتر مربوط به این  و توضیحاتتمامی درخواستها برای معلومات 

 شود.ارسال ٔ(gov.afp@momlsmc.ایمیلٔ) به نوشته شده و پشتو یا دری

معلوماتٔٔهرٔگونهٔواستدرخٔوزارتٔیأدولتٔدرموردٔبأهیچٔکسیٔدرٔوزارتٔیأمربوطٔبهٔندننمیٔتوأبالقوهٔانداوطلب

فوقٔگفتهٔشد،ٔبهٔدرمگرٔهمانطورٔکهٔٔبهٔتماسٔشود،ٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیؤروشنیٔبیشترٔدربارهٔاینٔٔاضافی

 باشد.کتبیٔورتٔـــص

ٔدٔشدـــصورتٔکتبیٔبهٔزودترینٔوقتٔممکنٔارائهٔخواهبرایٔمعلوماتٔؤروشنیٔبیشتر،ٔبٔپاسخٔبهٔچنینٔدرخواستٔها

ٔ،میشودٔبالقوهداوطلبانٔجاییٔکهٔوزارتٔمتوجهٔمیشودٔکهٔدرخواستٔبرایٔمعلوماتٔؤروشنیٔبیشترٔمربوطٔبهٔهمهٔؤ

حفظٔنامٔشودٔالبتهٔبأرعایتٔٔپخشٔبالقوهداوطلبانٔ)بهٔصورتٔکاملٔیأخالصه(ٔؤپاسخٔممکنٔاستٔبینٔتمامیٔسئوال

ٔ،صالحدیدٔدرٔهرٔزمانیؤطبقٔٔبهٔتنهاییٔممکنٔاستٔوزارتٔهمچنینٔکهٔدرخواستٔرأدادهٔاست.ٔبالقوهٔداوطلب

)ازٔطریقٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔاینٔشاملٔوماتشامل معل اسناد ٔیاردٔهرٔمعلوماتٔروشنیٔؤاصالحیٔرأدرٔمو

 کند.ٔنشرٔ(وزارتسایتٔویبیأمعلوماتٔاتاقٔ

دٔتأدرٔی،ٔمالیٔؤیأازطرقٔدیگرباشخواهٔازٔطریقٔقانونی،ٔتخنیکٔ،بایدٔخودٔبهٔدنبالٔمصلحتٔخویشٔبالقوهٔداوطلب

ٔمحرمصورتٔیٔیأمعلوماتٔتهیهٔشدهٔبایدٔبهٔ،روشنوشنیٔبیشتربهٔپاسخٔبرسند.هرٔپاسخموردٔدرخواستٔمعلوماتٔؤر

 د.حفظٔشؤبالقوهداوطلبٔتوسطٔ

 افشای معلومات  1.6

بهٔطورٔمحرمانهٔٔبایدٔبأآنهأاءقوانینٔقابلٔاجرازٔدیدگاهٔٔٔبالقوهداوطلبانٔتمامیٔمعلوماتٔدریافتٔشدهٔؤهرارتباطیٔبأ

 تصدیقٔمیکنندٔؤمیٔپذیرندٔکه:ٔبالقوهداوطلبانٔبهٔهرحال،ٔٔبرخوردٔشود.

،ٔممکنٔاستٔدرٔدسترسٔهرٔشخصٔکهٔدرٔحالٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی)الف(ٔٔٔٔتمامیٔمعلوماتٔتهیهٔشدهٔبرایٔوزارتٔدرٔموردٔاینٔٔ

 قرارٔبگیرد.است،ٔبهٔوزارتٔدرٔارتباطٔبأپروژهٔکمکٔ

 د.نیابٔوزارتٔانتشاربٔسایتٔیممکنٔاستٔاعالمٔؤدرٔؤبالقوهداوطلبانٔ)ب(ٔٔٔٔٔبهٔتعقیبٔچکٔنمودنٔواجدشرایطٔبودن،ٔاسامیٔٔ

ٔٔ ٔ ٔ ٔدیدارٔازٔساحهٔدرٔطیٔپروسهبرخیٔازٔوجوهٔجلسأ)پ( بالقوهٔداوطلبانٔممکنٔاستٔهمزمانٔبرایٔتمامٔٔداوطلبییٔتٔیا

 آگاهیٔیابند.ٔبالقوهداوطلبانٔممکنٔاستٔکهٔازٔهویتٔدیگرٔٔبالقوهٔداوطلبانبنابراینٔٔباشد،

 د.نبٔسایتٔوزارتٔانتشارٔیابیممکنٔاستٔاعالمٔؤدرٔؤداوطلبٔبرترٔؤداوطلبٔریزرفیاسامیٔٔارزیابی،)ت(ٔٔٔٔٔٔبهٔتعقیبٔٔ

ٔکننده)ٔدرخواستنامٔباالٔقیدٔشد،ٔدرخواستٔمعلوماتٔؤپاسخٔهأممکنٔاستٔبأحفظ1ٔٔماده5ٔٔهمانطورٔکهٔدرٔفقرهٔث(ٔٔٔٔٔ)ٔ

 توزیعٔشود.ٔالقوهبداوطلبانٔبهٔتمامیٔ،ٔ(بالقوهٔداوطلب

 ؛ٔشوداءقوانینٔقابلٔاجرممکنٔاستٔشاملٔثبتٔدفترٔؤگزارشاتٔآمادهٔشدهٔتوسطٔوزارت،ٔمطابقٔبأٔاینٔچنینمعلوماتٔ)ج(ٔٔٔٔٔٔٔ

ٔبٔسایتٔوزارتٔدریؤدرٔؤهأؤنامٔطرفینٔممکنٔاستٔهمگانیٔ)چ(ٔٔٔٔٔٔیکٔکاپیٔازٔموافقنامهٔپروژه،ٔصالحیتٔهأؤجوازٔ

ٔنشرٔشود.ٔیداوطلبیٔپایانٔپروسه

ٔ

 

 ٔراهنمایی برای تکمیل1.7ٔٔٔٔ
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ٔبهٔسئواالتٔاطمینانٔحاصلٔنمایندٔوجاییکهٔٔبالقوهداوطلبانٔ ٔوالئسبایدٔتأحدٔامکانٔازٔدقیقٔؤمختصربودنٔپاسخٔها

ٔ ٔبه ٔٔبالقوهٔداوطلبمربوط ٔشود. ٔمشخص ٔمناسب ٔتوضیح ٔیک ٔبا ٔباید ٔشود ٔنمی ٔٔبالقوهداوطلبان ٔاین پرسشنامهٔباید

 رأبطورٔالکترونیکیٔتکمیلٔکنندٔنهٔبأدست.ٔٔشایستگیٔقبلی

 است، پس: اتحادیهیک  بالقوه داوطلبجاییکه 

  نیازمندیهای الزامی بخشیک Aموافق  نیازمندیهای الزامیبا  اتحادیهمی شود که تمام اعضای  ، فقط زمانی نشانی

 هستند.

  بخشپاسخ های داده شده بهB (10تا  5ت منحصر به سئواال،)بخش C  بخشو D ی اطالعات کامل برایاباید محتو 

 اتحادیهباشد و باید به وضوح مشخص شود که کدام بخش پاسخها مربوط به کدام عضو  اتحادیهیک از اعضای  هر

 و .قلمداد شود اتحادیهیک از اعضای  واالت باید در مورد هرئهریک از این سدر  "بالقوهٔداوطلبٔاصطالح " .میشود

 اطمینان حاصل  پرسشنامه شایستگی قبلیداده شده به این های پاسخ  کردنباید از مرور اتحادیهیک از اعضای  هر

پرسشنامه  ابراز موافقتی ی امضاشدهباید بیانیه اتحادیهو کامل است و هر عضو ٔکه دقیق دنباشٔنمایند، و موافق

را تهیه  پرسشنامه شایستگی قبلیبه این  بالقوه داوطلب عنوان بخشی از پاسخداگانه بـــــرا به طور ج شایستگی قبلی

ٔکند.

.ٔخواهدٔشدٔبررسیٔتوسطٔوزارتٔقبلٔازٔارزیابیٔپاسخهأ،آنٔبأموافقتازٔجهتٔتکمیلٔبودنٔؤٔ،شدهٔارائهمعلوماتٔ 

ٔدرخواستٔتهیهٔوزراتٔممکن ٔتنهاییٔؤطبقٔصالحدیدٔدرخواستٔتحقیقٔبیشترٔو/یا معلوماتٔبیشتریٔرأٔیاستٔبه

 ٔنماید.

ٔ ٔپرسشنامه ٔقبلیهای ٔٔشایستگی ٔاز ٔشده ٔدریافت ٔآخٔبالقوهٔداوطلبانکامل ٔتا ٔـــــــحداکثر ٔتسلیمی ٔمهلت پرسشنامهٔرین

قرارٔٔرسیدگیٔموردٔ،پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیاین1ٔٔٔماده11ٔٔوضعٔشدهٔدرٔفقرهٔبقٔطرزٔالعملٔــــطٔشایستگیٔقبلی

حقٔرأٔاینٔ،وزارتٔبهٔتنهاییٔؤطبقٔصالحدیدٔنشوند،ٔمردهرضایتٔشٔیکٔازٔپاسخهأمـوردهیچٔٔمیگیرند.ٔزمانیکه

 رأفسخٔکند.ٔداردٔکهٔپروسهٔداوطلبی

ٔموفقیتٔدرٔارائه ٔارائهپٔیعدم ٔیا ٔبهٔیکٔپاسخسندٔمرجٔیاسخٔرضایتٔبخش، ٔدرماندگیٔدرٔتهیهٔهرگعٔشده ٔیا ونهٔــ،

غیرٔواجـــدٔٔبالقوهٔداوطلبٔشدهٔممکنٔاستٔبهٔاینٔمعنأباشدٔکهٔیکٔموردٔنیازٔدرٔیکٔمقیاسٔزمانیٔمشخصٔمعلومات

 بعدیٔدعوتٔنشود.ٔداوطلبدرٔپروسهٔهایٔٔشرایطٔاستٔؤممکنٔاستٔبرایٔاشتراک

ٔتسپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیمعلوماتٔضمیمهٔشدهٔبهٔاینٔبایدٔازٔدقیقٔؤدرستٔبودنٔٔبالقوهداوطلبٔ بهٔٔلیمٔشدهـــــ،یا

اطمینانٔحاصلٔ،یأپاسخٔبهٔدرخواستٔیکٔتائیدیهٔیأمعلوماتٔ،پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیعنوانٔپاسخٔبهٔسئواالتٔاینٔ

ٔمعلوماتٔ،وزارتصالحدیدٔطبقٔوبهٔتنهاییٔٔکنند. ٔیا ٔکننده، ٔنادرست،ٔهمچنینٔٔتسلیمیٔغیرٔدقیق،گمراه توصیفٔشده

ٔبالقوهداوطلبٔٔاستٔمنجرٔبهٔعدمٔشایستگیٔممکنٔ،معلوماتٔنوعٔحذفٔهـــر مربوطه،ٔخارجٔداوطلبیٔٔشدنٔازٔرد،

یأصالحیت،ٔیأابطالٔٔوافقنامهٔپروژه،ٔجوازدستٔآوردنٔمبرایٔب(آفر)پیشنهادٔمشارکتٔدرٔداوطلبیٔونهـشدنٔازٔهرٔگ

 شود.ٔرایطــــــــشٔفاقدٔٔبالقوهداوطلبٔبینٔوزارتٔؤٔعقدٔشدهتنامهٔپروژهٔٔیأجوازهایٔقوافشمولٔمتنامهٔبقـوافهرٔگونهٔم
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 تکمیل شده پرسشنامه شایستگی قبلیتسلیمی  یراهنمایی برا1.8ٔٔٔٔ

 لٔؤتسلیمٔدادهٔشود:یمتکٔٔیأپشتؤدریانگلیسیٔوشمأبایدٔبهٔزبانهایٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی

 ٔبهٔازٔطریقٔایمیلlsmc@momp.gov.af ٔ 

 ٔعضؤتخنیکی،ٔ(انجینرٔشمسٔالرحمنٔشاکر)ٔبهٔنقلٔچاپٔشدهٔآنLSMCٔنزدیکٔ،ٔمقابلٔپترولیم،ٔوزارتٔمعادنٔو

 .،ٔکابل،ٔافغانستانچهاراهیٔعبدالحق

نقلٔیکٔٔوایمیل،ٔ دو هربهٔیٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔکاپیٔتکمیلٔشدهفوق،ٔهدایاتٔبایدٔطبقٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی

این از مسئولیت های  شود.ٔدادهٔ،ٔتسلیمپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیشدهٔرأدرٔزمانیٔنهٔدیرترٔازآخرینٔمهلتٔتسلیمیٔٔچاپ

اطمینان ،شده به آدرس قید شده در فوق کافی برای رسیدن کاپی چاپ به اندازه  ٔاست که از دادن وقت بالقوهداوطلبٔ

 .(یل دهی آن در بر می گیرد در نظر داشته باشیدمدتی را که تحو مثل پیک زمان تحویلی/) حاصل نماید.

توجهٔداشتهٔباشیدٔکهٔممکنٔاستٔ ٔا ٔدرهرٔزمانیٔقبلٔازٔآخـــــــرینٔمهلتٔتسلیمٔتکمیلٔشده،ٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیلطفا

ٔهرٔٔموردٔپذیرشٔواقعٔشود،ٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی ٔبعدٔازٔآخٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیاما رینٔــکاملٔدریافتٔشده

ٔ،ردٔشدهٔؤدرٔاینٔمثالٔبخصوصٔوزارتٔصالحدیدٔطبقبهٔتنهاییٔممکنٔاستٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔمهلتٔتسلیمی

ٔبیشترٔدعوتٔنخواهدٔشد.ٔٔفاقدٔشرایطٔاعالمٔشدهٔؤبهٔمشارکتٔبالقوهداوطلبٔ

 بالقوه داوطلبانتغییر در ترکیب   1.9ٔٔٔ

ٔ ٔتسلیمی ٔقبلیاز ٔشایستگی ٔٔپرسشنامه ٔٔ-شمولب-تا ٔصدور ٔپروپوزلتاریخ ٔبرای ٔٔدرخواست ٔشرایطٔانداوطلببه ٔ،واجد

ٔؤوزارتٔنیزٔهیچگونهٔتغییرٔدرٔترکیبٔرأموردٔتوجهٔقرارٔنمیٔدهد.ٔندنآوردهٔنمیتواهیچگونهٔتغییریٔٔبالقوهٔداوطلبان

 خواهدٔبود.درخواستٔبرایٔپروپوزلٔٔشرایطٔتابعپسٔازٔآنٔهرٔتغییریٔدرٔترکیبٔ

تغییرٔدرٔنهادٔداوطلبرأترغیبٔمیٔٔنٔبالقوهداوطلباوزارتٔتمامیٔ داردٔانجامٔدهندٔٔرأهرچهٔزودترٔکهٔامکانٔکندٔتأجدأا

 درٔترکیبٔجلوگیریٔکردهٔباشند.ٔضروریتأازٔتغییراتٔغیرٔ

 ٔبالقوه داوطلبان شخص ارتباطی1.10ٔٔ

شاملٔٔسشنامهٔشایستگیٔقبلیپرٔدهیٔبهٔدرٔسازمانشانٔبرایٔپاسخٔشخصٔارتباطیٔمنفردٔرابایدٔیکٔٔبالقوهداوطلبٔ

شخصٔ.ٔدمیٔباشٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیدرٔاینBٔٔٔبخشاز1ٔٔٔسئوالمشخصٔشدهٔدرٔٔفردٔبهٔطورنخستٔکهٔٔبسازند

لیتیٔگونهٔمسؤووزارتٔهیچٔدرٔتماسٔباشد.ٔبالقوهداوطلبٔبایدٔصالحــــــیتٔداشتهٔباشدٔتأبأوزارتٔازٔطرفٔارتباطیٔ

بنابراینٔٔبالقوهداوطلبٔٔتماسٔبأفردٔتعیینٔشدهٔرأٔندارد.ٔءازٔطریقٔدیگرٔراههأبهٔجزٔبالقوهداوطلبٔبأٔدربارهٔارتباط

وزارتٔرأبهٔطور ٔد.راتٔدرموردٔشخصٔارتباطیٔآگاهٔسازازٔهرگونهٔتغییٔکتبیٔبایدٔفورأا

 داوطلبانتخاب 1.11ٔٔٔ

 .میٔباشدٔپروپوزلٔایطٔبرایٔارائهکهٔواجدٔشرٔاستٔقوهبالداوطلبٔ،ٔانتخابٔهدفٔازٔپروسهٔتعیینٔواجدٔشرایط

.ٔواجدٔشرایطٔگردندٔتأبرایٔپروژهٔازندٔسبرآوردهٔوضعٔشدهٔاستٔراAٔٔٔبخشکهٔدرٔٔالزامیٔشرایطبایدٔٔبالقوهٔانداوطلب

ٔ.دبرآوردهٔسازالزامیٔرأشخصأأشرایطٔبایدٔاتحادیهاست،ٔپسٔهرعضؤٔاتحادیهیکٔٔبالقوهداوطلبٔجاییٔکهٔ

 :کهٔیرأفاقدٔشرایطٔاعالمٔکندٔدرٔصورتٔبالقوهداوطلبٔعالوه،ٔوزارتٔممکنٔاستٔهرٔٔبر

 ؛پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیاینٔٔشرایطٔموافقتٔبا)الف(ٔٔٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔٔ

mailto:lsmc@momp.gov.af
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ٔ؛پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیاینFٔٔٔبخش)ب(ٔٔٔٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔکاملٔکردنٔبهٔطورٔمناسبٔؤامضایٔٔ

یأٔیأپاسخٔدهیٔنأتکمیلٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیواالتٔدرٔئیٔپاسخٔرضایتٔبخشٔبهٔتمامیٔستهیه(ٔٔٔٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔ)جٔ

 وال؛ئتکمیلٔنادرستٔهرٔس

 ؛پرسشنامهٔشایستگیٔقبلیکاملٔقبلٔازٔآخرینٔمهلتٔتسلیمیٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی)د(ٔٔٔٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔتسلیمیٔ

ٔتبدیلیٔیأٔ ٔپیشنهادٔشدهٔکهٔآنهأدرٔاتحادیهٔ یأتغییرٔدرٔساختارٔٔاتحادیهیکٔازٔاعضایٔٔجایگزینیٔهر)ه(ٔٔٔٔٔٔٔتغییر،ٔحذفٔیا

 رفتهٔباشد.ــپاسخٔارائهٔکردهٔاند،ٔمگرٔاینکهٔتغییرٔدرٔترکیبٔموردٔموافقتٔوزارتٔقرارٔگٔنامهٔشایستگیٔقبلیپرسش

براساسٔپاسخهایٔٔساختهٔاندرأبرآوردهٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیالزامیٔوضعٔشدهٔدراینٔٔکهٔشرایطٔبالقوهانٔداوطلب

موردٔرسیدگیٔقرارٔمیگیرند.ٔوزارتٔبهٔدنبالٔپاسخهایٔدادهٔٔنامهٔشایستگیٔقبلیپرسشاینDٔٔتاBٔٔبخشدادهٔشدهٔبهٔ

باشدٔکهٔنشاندهندهٔیکٔمیٔ،والیٔکهٔپرسیدهٔشدهٔاستئؤمربوطٔبهٔسٔ،ٔتکمیلکاملکهٔٔتگیٔقبلیپرسشنامهٔشایسٔشدهٔبه

ٔٔموقعیت ٔتخنیکٔدرستمالی ٔتوانایی ٔمؤ ٔیو ٔبتواند ٔکه ٔاست ٔپروژه ٔٔءاجراءٔرافقانه ٔمؤ ٔارکدمنماید. ٔؤانکشاف فقانه

توسطٔدیگرانٔٔ،تبدیلیٔموفقانهٔبهٔبهرهٔبرداریموفقیتٔآمیزٔیأٔشمولٔبهرهٔبرداریبٔٔتراورتنٔٔتولیدٔٔسیساتتأ عملیاتٔ

ٔاستخراجٔاز ٔٔمعدنیٔیمواد ٔتولیدات ٔبرای ٔشده ٔٔاستفاده ٔتخنیبٔوزارتٔازنظرٔٔتراورتن ٔتوانایی ٔاز ٔبخشی کیٔعنوان

 قلمدادٔخواهدٔشد.ٔبالقوهٔداوطلبٔ

رأبالقوهٔداوطلبٔکیٔؤمشورتٔبازارٔباشدٔتأمعلوماتٔارائهٔشدهٔتوسطٔتخنیٔاستقاللٔمالی،وزارتٔممکنٔاستٔبهٔدنبالٔ

ٔتأ تأ ٔیدیدارٔازٔساحهٔانجامٔوزراتٔحقٔٔؤبهٔارزیابیٔشانٔکمکٔنماید.ٔمعتبرٔبشمارد ٔموجودٔتولیدٔسیساتٔسیسٔو/یا

ٔکهٔٔصورتٔپرزنتشن(ارائهٔمعلومات)بو/یأدرخواستٔبرایٔنٔبالقوهٔداوطلبأٔتراورتنٔ یٔازٔپروسهٔپرسشنامهٔبخشرا

ٔمحفوظٔمیٔدارد.برایٔخودٔشایستگیٔقبلیٔاستٔرأ

ٔ ٔاعطأانداوطلبارزیابی ٔمرحله ٔریزرفیءدر ٔداوطلب ٔو ٔبرتر ٔداوطلب ،ٔٔ ٔشرایطرا ٔاز ٔاستفاده ٔنمودٔبا ٔخواهد ٔمشخص

 توسط وزارت مورد توجه قرار میگیرند. لی نیز در زمان ارزیابی پروپوزل هاپاسخها به پرسشنامه شایستگی قباگرچه 

شانٔبهٔپرسشنامهٔٔهایٔبعدٔازٔتسلیمیٔپاسخٔیداوطلبنٔبالقوهٔدرٔهرٔمرحلهٔایٔازٔپروسهٔاگرٔشایستگیٔهایٔداوطلبا

فوراأوزارتٔرأازٔهرگونهٔؤتمامیٔتغییراتٔبوجودآمدهٔمطلعٔٔبالقوهٔمکلفٔاستٔقبلیٔتغییرٔمیکند،ٔداوطلبیٔشایستگ

 سازد.ٔ

شانٔٔپروپوزلٔهایستٔبهٔهمراهٔنیازٔأموفقانهٔواجدٔشرایطٔشدند،بالقوهٔهمچنینٔبایدٔتوجهٔداشتهٔباشندٔکهٔاگرٔداوطلبانٔ

ٔبیانیه ٔتٔابرازٔییک ٔآنها ٔآن، ٔدر ٔکه ٔموافقت ٔشده ٔارائه ٔمعلومات ٔدانند ٔمی ٔجاییکه ٔتا ٔکه ٔمیکنند پرسشنامهٔٔدرصدیق

ؤازٔآنهأخواستهٔمیشودٔتأمشخصٔکنندٔصحیحٔؤدقیقٔباقیٔماندهٔاستٔدرتمامیٔمواردٔقبلیٔبهٔعنوانٔپاسخ،ٔٔشایستگی

 تغییرٔبوجودٔآمدهٔاست.کهٔدرٔکجأ

 و پاسخ جلسه پرسش1.12ٔٔٔ

رأٔبالقوهٔناموفقٔداوطلبٔفوراأٔ،هٔشده،ٔوزارتٔبرٔاساسٔیکٔدرخواستخواستٔءاجراءٔقوانینٔقابلکهٔتوسطٔهمانطوری

 .اطالعٔمیدهدٔداوطلبیٔخودٔبأهزینهٔشرایطٔبودنٔٔعدمٔموفقیتٔدرٔواجدٔعلتازٔ

ٔ

ٔ

 /تشریفاتشکلیات1.13ٔٔٔ
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ٔبرایٔخودٔمحفوظٔمیٔدارٔوزارت ٔباینٔحقٔرا ٔدٔتا ٔروندٔپروسهٔهایٔرقابتیٔٔدرٔاساسدونٔاطالع، تغییرٔٔیداوطلبیا

 ؤیأپروسهٔهأرأدرٔهرٔزمانیٔفسخٔکند.ٔبیاورد

ٔهیچٔ،حکومتٔهیچٔوزارت، ٔافسران،ٔکارمءاعضأیکٔازٔریاستٔهایٔمربوطه،ٔیا یأٔقراردادیٔهأمشاوران،ٔندان،،

ؤنهٔهیچٔگونهٔتعهدٔؤمیٔکنندٔرأضمانتٔنٔضمیمویٔهایاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔیأسندٔکمالٔدقتبأمشاورینٔ

ٔدرٔموردٔقراردادٔباشدٔخواهٔخارجٔازٔقرداد)بهٔشمولٔسهلٔانگاری(،ٔتحتٔاساسنامهٔیأچیزٔدیگر(ٔ)خواهٔٔرأمسئولیتی

ٔنمیٔٔباشدٔیأمعقولٔبودنٔهرٔیکٔازٔاحتماالتٔبودنٔاینٔپرسشنامهٔؤاسنادٔضمیمویکهٔمربوطٔبهٔدقتٔؤکامــلٔ را

 پذیرد.

ایٔکهٔدرٔٔبالقوهداوطلبٔکهٔشاملٔاینٔپرسشنامهٔشدهٔباشدٔیأدرٔگفتگوهایٔانجامٔشدهٔبینٔوزارتٔؤهرٔٔهیچٔمعلوماتی

ٔتنامهٔدرٔحالٔتشکیلٔشدنٔاستٔیاوافقیأمٔنٔاساسٔتلقیٔشودٔکهٔقراردادموردٔاینٔپرسشنامهٔبودهٔاستٔنمیٔتواندٔبهٔای

 آفر)پیشنهاد(ٔخواهدٔشد.ٔٔشایستگیٔقبلیپرسشنامهٔنمایندگیٔازینٔمطلبٔکندٔکهٔقراردادیٔطبقٔاینٔ

ٔءجزداوطلبیٔبهٔوزارتٔبهٔعنوانٔپاسخٔبهٔاینٔپرسشنامهٔیأبخشیٔازٔاینٔپروسهٔٔدادهٔشدهٔتمامیٔموادٔواسنادٔتسلیمی

اینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی،ٔوزارت1ٔٔٔماده6ٔٔموردٔموضوعٔشرایطٔفقرهٔٔدرٔدٔشد.اهوزارتٔخؤمالکیتٔانحصاری

ٔبخشیٔازٔچنینٔمعلوماتاینٔحقٔرأمحفوظٔمیداردٔٔءاجراءٔمربوطٔبهٔقوانینٔقابلٔدیطبقٔصالحدیدٔفر رأٔکهٔتمامٔیا

 استفادهٔکند.

 ٔ ٔهای ٔهزینه ٔهیچگونه ٔٔپرداختوزارت ٔتوسط ٔشده ٔاینداوطلبان ٔپاسخهای ٔتسلیمی ٔیا ٔآمادگی ٔبا ٔارتباط ٔدر ٔکه ٔرا ٔبالقوه

ٔپرداختٔنمیکندٔؤبأتسلیمیٔپاسخهایشانٔبهٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیمصرفٔنمودهٔاندٔرأبازٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلی

ونهٔمسئولیتٔاینٔــــــازٔهرگ٬ٔشدهٔتوسطٔقانونٔؤتأنهایتٔاندازهٔاجازهٔداده٬ٔبالقوهٔمطلعٔؤموافقٔهستندٔکهٔوزارتداوطلبانٔ

 .استٔغچنینیٔفار

 جمع آوری غیر قانونی معلومات1.14ٔٔ

هر مقام رسمی دولتی، کارمند بخش عمومی، یا کارمند یا تالش برای کسب معلومات از  اسب،هرگونه نزدیکی نامن

بالقوه در مورد این  داوطلبزنان بخشهای مذکور توسط یرأیا  قراردادی ها شمول  مشاورین،ب یا دولت وزارت

این پرسشنامه شایستگی قبلی باشد، صریحاً ممنوع و ممکن به فاقد  1ماده  5غیر از اینکه به اساس فقره ب پرسشنامه

معنی نادرست و/یا خالف قانون یا مقررات و/یا به  "نامناسب"این ماده  در بالقوه منتج گردد. داوطلب شرایط بودن

 ارتباط مسلکی منطقی عادی در مورد این مسائل باشد. خارج از یک

 سلوک ضد رقابتی 1.15ٔ

، یا بدهند ، یا آفر)پیشنهاد(ی پروسه داوطلبیگذاری بر نتیجهتا ثیر نباید معلومات غلط را به منظورلقوه اب داوطلبان

شده تا روندهای داوطلبی را انحصاری  ا با هم یکجای، رشوه بدهندولین داوطلبی مسؤصورت مستقیم یا غیرمستقیم به ب

سیستم کاری که باعث جلوگیری از پیشبرد یک  یا هرو کنند  ءرا در سطوح غیر رقابتی بنا کنند و عناصر داوطلبی

  و آزاد شود. بازرقابتی داوطلبی 

، به آن یا برای فعالیت مربوط بهیا اعطای پروژه  ءاجراء یم در طیطور مستقیم یا غیر مستقلقوه نباید ببا داوطلبان

تحفه،  نمایندگی های عمومی یا به اعضای فامیلشانمقامات روابط عمومی، کارمندان یا نمایندگان دولتی یا به دیگر 

 انعام و یا هر لطف دیگری را تهیه کنند.
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ٔ الزامی شرایط - A بخش

است،ٔهرٔٔاتحادیهبالقوهٔیکٔٔؤمطلعٔشودٔؤجائیکهٔداوطلببالقوهٔدیدهٔٔهرٔداوطلبالزامیٔدرٔذیلٔبایدٔتوسطٔٔشرایط

ٔرأبایدٔاتحادیهعضو ٔشرایط ٔشود.ٔاین ٔمطلع ٔو ٔاستثناء،ٔدیده ٔهیچگونه ٔٔوزارت ٔبه ٔنسبت ٔرا ٔقیودات ٔو ٔشرایطشرایط

 نمیٔپذیرد.الزامیٔ

ٔ ٔداوطلب ٔجاییکه ٔو ٔبالقوه ٔداوطلب ٔیک ٔٔاتحادیهبالقوه ٔاست ٔتا ٔاست ٔنیاز ٔعضو ٔبیانیهٔاتحادیههر ٔموافقتٔٔییک ابراز

الزامیٔٔرأبأاینٔشرایطٔموافقتٔخودٔکاملٔکندٔتااینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیFٔٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔرأدرٔبخشٔ

 تصدیقٔنماید.

 

ٔرا ٔاست ٔپائین ٔالزامی ٔنیازمندیهای ٔکنار ٔدر ٔکه ٔخالی ٔهای ٔخانه ٔکنیدٔلطفاا ٔبزنیدٔ)ٔنشانی ٔٔ(تیک ٔدهید ٔنشان ٔداوطلبتا

 موافقٔبأهرٔنیازمندیٔمربوطهٔاست.ٔاتحادیهاست،ٔهرٔعضؤٔاتحادیهبالقوهٔیکٔٔداوطلببالقوه،ٔؤجائیکهٔ

 

 

 
 

 ورشکستگی

 .بالقوهٔورشکسته/ٔمفلسٔاعالنٔنگردیدهداوطلبٔ

1. 

 

 

 
 

 مسلکی سلوک

ٔرؤ  ٔو/یا ٔؤآمرینداوطلبٔبالقوه ٔ ٔتوسطٔقضاوتٔمعتبداوطلبٔٔسا ٔرٔبالقوه ٔبأبهٔحکم نهاییٔیکٔدادگاه

ٔمتهم ٔجرٔصالحیت ٔانجام ٔمایبه ٔکه ٔمدیریت ٔیا ٔاقتصادی ٔمالی، ٔاوم ٔشدن ٔمحکوم ٔبه مطابقٔٔنجر

 نشدهٔاند.شود؛سالٔزندانٔٔبهٔبیشٔازٔدهقانون1ٔٔٔ(1)17ماده

2. 

 

 

 
 

 مقامات عالی رتبه

ٔقانونٔاساسیٔافغانستان151ٔٔطوریٔکهٔدرٔمادهٔٔالقوهٔیکٔمقامٔعالیٔرتبهٔدولتیبداوطلبٔهیچٔعضؤ

 نمیٔباشد.ٔقیدٔشده،قانونٔمعادنٔافغانستان16ٔٔماده2ٔٔفقره2ٔٔو1ٔٔجزٔ

3. 

 

 

 
 

 )جواز(فسخ حقوق منرالی

ٔ ٔتابعداوطلب ٔبهنٔبالقوه ٔنا ٔدورهفسخ ٔختم ٔاز ٔقبل ٔمنرالی)جواز( ٔحقوق ٔانصراف ٔیا ٔلغو ٔقراردادٔٔگام،

 .نشدهٔمربوطٔ

4. 

 

 ی ابراز موافقتبیانیه

ٔٔیبیانیه ٔشده ٔتکمیل ٔموافقت ٔتسلیمٔابراز ٔقبلی ٔشایستگی ٔپرسشنامه ٔهمراه ٔبه ٔقبلی ٔشایستگی ٔپرسشنامه

 شدهٔاست.دادهٔ

5. 

 
 سودمند تیمالک

ٔیانجمنٔرأدارند،ٔبهٔصورتٔرسمٔاینهادٔٔکیکنترلٔٔایٔتیسهمٔمالکٔتیاستٔکهٔدرٔنهأیافرادٔیمعنٔبه

.6  
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بهٔعنوانٔٔایٔینهادٔقانونٔکیازٔجملهٔبأداشتنٔسهمٔدرٔٔم،یمستقٔریغٔایٔمیؤبهٔطورٔمستقٔیرسمٔریغٔای

رأٔستیمربوطٔبهٔلٔاتیخاصٔثبتٔنامٔکردهٔؤجزئٔیشرکتٔسهامٔکیکهٔدرٔٔیاعتماد،ٔامأبهٔفردٔنفعیذ

رأکهٔٔیشرکتٔموظفٔاستٔسهامدارانٔنیشود؛أیبهٔوزارتخانهٔمشخصٔکردهٔاستٔدرٔنظرٔگرفتهٔنم

ٔازٔپروژهٔبهرهٔمندٔهستندٔمشخصٔؤافشأکند.ٔمیرمستقیغٔایٔمیبطورمستق
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  Dتا  Bهای بخش

داوطلبٔمربوطٔبهٔٔوالیئسواالتٔرأبأدقتٔؤتأحدٔامکانٔمختصرٔجوابٔبدهند،ٔجائیکهٔئبالقوهٔبایدٔتمامیٔسداوطلبانٔ

 بالقوهٔنمیشود،ٔبایدٔبأیکٔتشریحٔمناسبٔمشخصٔشود.

ً متوجه باشید که در آغاز هر سئوال، راهنمائیها درمورد  اگرٔراهنمائیٔٔداده شده است.نیاز پاسخ  مورد فارمتلطفا

ٔمربوطهٔارجاعٔدهند.ٔاینٔمسئولیتوالٔئسٔباشد،ٔداوطلبانٔبالقوهٔبایدٔمعلوماتٔرأبهٔشمارهٔاتٔضمیمهٔشدهنیازمندٔمعلوم

 باشد.والٔئسپاسخٔموردٔنیازٔٔیامحتوبالقوهٔاستٔکهٔازٔمعلوماتٔارجاعٔشدهٔاطمینانٔحاصلٔکنندٔتأداوطلبانٔ

 پس: است، اتحادیهبالقوه یک  طلبداوجائیکه  این پرسشنامه شایستگی قبلی ذکر شد، 1ماده  7فقره همانطور که در 

  بخشپاسخهای داده شده به B  بخش(، 10تا  5)سئواالت انحصاری C  بخشو D  باید شامل معلومات کامل

 اتحادیهاز پاسخ مربوط به کدام عضو  بخشطور واضح مشخص کنند که کدام و باید ب اتحادیهبرای تمام اعضای 

قلمداد  اتحادیهیک از اعضای  هریک از این سئواالت باید در مورد هر در "بالقوه داوطلبٔ" اصطالحمی شود. 

 ؛ شود

 باید از مرورکردن پاسخ های داده شده به این پرسشنامه شایستگی قبلی اطمینان  اتحادیهیک از اعضای  هر

موافقت ابراز  ء شدهامضا یباید بیانیه اتحادیهاست و هر عضو و کامل ٔباشد که دقیقٔحاصل نمایند، و موافق

به این پرسشنامه شایستگی  بالقوه داوطلبعنوان بخشی از پاسخ پرسشنامه شایستگی قبلی را بطور جـــــداگانه ب

 .قبلی را تهیه کند
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 معلومات عمومی – B بخش

ٔبهٔ .1  فورمهٔذیلٔپاسخٔدهیدٔسئواللطفأا

 :ٔبالقوهداوطلبٔٔبٔسایتیدرسٔؤوآٔ،نام

 نام       

 آدرس      

بٔسایتٔیو        

 

ٔ:بالقوهٔاصلیٔداوطلبٔدرسآٔفکسٔؤایمیلٔشمارهٔ،شمارهٔتماسٔ،درسٔدفترآ،ٔنام،ٔموقف  

 نام      

فموق        

دفترآدرسٔ        

 شمارهٔتماس      

فکسٔشماره        

 ایمیل      

 

بهٔ .2 ٔا  ذیلٔپاسخٔدهیدٔفورموالٔئسلطفا

 بالقوهٔرأتوسطٔخانهٔهایٔمربوطهٔمشخصٔبسازید.داوطلبٔٔفعلیٔوضعیتٔحقوقی

  کنسرسیوم   لمیتد عمومی شرکت

  مشارکتی   لمیتد خصوصی شرکت
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مقابل تشریح ) لطفاً در خانه دیگر

 دهید(.
       

 

 بالقوه در یک بازار داوطلباگر 

سهام پذیرفته/لیست شده ا

وثیقه را سهام و ا است،لطفاً بازار

 در خانه مقابل مشخص بسازید.

       

 

بهٔ .3 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔؤاسنادٔمربوطهٔرأضمیمهٔکنید.ٔدرٔسئواللطفا

جزئیاتٔموافقنامهٔرا)بهٔطورمثالٔمٔاتحادیهبالقوهٔیکٔداوطلبٔتصدیقٔکنیدٔکهٔآیأ وافقنامهٔسرمایهٔاست،ٔاگرٔبلی،ٔلطفأا

ٔءاجراءٔتأجائیکهٔقابلٔبرٔاساسٔآنٔتشکیل،ٔفیصدیٔسهامٔهریکٔازٔاعضأدرآنٔمشخصٔؤٔاتحادیهکهٔٔگذاریٔمشترک(

 رأتهیهٔکنید.ٔاتحادیههریکٔازٔاعضایٔیأمکلفیتٔهایٔضمانتٔقراردادیٔٔاست،

 

نامه ای که توافقاگر بلی، تائید کنید که م

ضمیمه شده  ،را تشکیل داده اتحادیه

 است)لطفاً تیک بزنید(

 
بالقوه یک  داوطلبآیا 

است؟ اتحادیه  

 

     ٔ

 

وافقنامهٔکهٔجزئیاتٔم

رأتشکیلٔدادهٔٔاتحادیه

کلمهٔیا400ٔٔاست)

 کمتر(

 

فیصدی سهام هریک از  اتحادیهاسامی اعضای 

)اگر قابل اتحادیهاعضای 

 پاسخگویی است(

            

            

            

            

 

هر گونه جزئیات       

ضمانت قراردادی یا 

)اگر قابل  مکلفیت ها

 400پاسخگویی است()
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 کلمه یا کمتر(

 

 

بهٔ .4 ٔا  .درٔفرمٔذیلٔپاسخٔدهیدوألٔئسلطفا

درٔجدولٔذیلٔمشخصٔبسازیدٔکهٔپاسخٔبلیٔدادهٔاستٔفورم3ٔسئوالبهٔبالقوهٔکهٔتنهأداوطلبٔتوسطٔ ٔذیلٔتکمیلٔشود،ٔلطفأا

 خواهدٔبود.ٔمسئولٔکدامٔبخشٔپروژهٔٔاتحادیهکدامٔعضؤ

 اتحادیهعضو  خواهد بود؟مسئول کدام بخش/بخشهای پروژه  اتحادیهکدام عضو 

            

            

            

 

 

بهٔ .5 ٔا  .فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔسئواللطفا

معلوماتٔذیلٔرأتهیهٔنمائید:  لطفأا

 شرکتکاملٔقانونیٔنام      

)اگر قابل شماره ثبت       

 پاسخدهی است(

 

)اگر قابل تاریخ  ثبت      

 پاسخدهی است(

کشوری که شرکت در       

)اگر آن در تاسیس شده

 قابل پاسخگویی است(

)اگر شعبه راجسترشده      

 قابل پاسخگویی است(
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آدرس مکان اصلی       

 فعالیت

نام،آدرس و تابعیت       

، ءساهریک از رؤ

 ءاصلی یا امضاآمرین 

)اگر صالحیتذیکننده 

 قابل پاسخگویی است(

توضیح  مختصری در       

مورد تجارت اولی 

کلمه یا  400)شرکت

 کمتر(

تاریخچه مختصری از       

کلمه یا  400) شرکت

(،به شمول کمتر

 شرکت گروهجزئیاتی از 

ها و هر گونه تغییر در 

ساختار و/یا مالکیت در 

 سال گذشته به شمول 5

معلق،  انکشافات مهم

ر ساختار تغییرات د

مالی یا مالکیت، 

تسلیمی  هایداوطلبی 

بالقوه،خریداری سهام 

کسی و خاتمه و غیره. 

در که در حال حاضر 

دسترس همه قرار 

 .دارند

 

بهٔ .6 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔؤاسنادٔمربوطهٔرأضمیمهٔکنید.ٔسئواللطفا

طیٔ هأمیشودٔٔشرکتٔگروهکهٔشاملٔروابطٔبأهرٔٔبالقوهٔراداوطلبٔچارتٔیکٔصفحهٔمالکیتٔؤساختارٔسازمانیٔلطفأا

 مشخضٔکنید.رأ

  لطفاً تیک بزنید تا نشان دهید مالکیت و ساختار سازمانی ضمیمه شده است.

أ بالقوهٔؤاگرٔٔداوطلبهأشرکتٔٔگروهداردٔیأهرٔٔسهمٔبالقوهداوطلبٔدرٔٔحکومتیهمچنینٔمشخصٔبسازیدٔکهٔآیأٔلطفا

 بلی،ٔحکومتٔکدامٔکشور.
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بهٔ .7 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهید.ٔسئواللطفا

اگرانتخابٔشودٔتأپروژهٔٔظاهرشود،کهٔممکنٔاستٔٔدارد،ٔدرعالقمندیٔبصورتٔبالقوهٔبالقوهٔکدامٔتعارضٔداوطلبٔآیأ

 بهٔاؤدادهٔشود؟

 انتخاب تعارض عالقمندی بالقوه 

 

 (اتحادیهکلمه یا کمتر برای هر عضو  400کنید) لطفاً جزئیات ارائه اگر بلی،

 

      

 

بهٔ .8 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔسئواللطفا

أ (،ٔآنٔ)ٔبدونٔدرٔنظرٔداشتٔاندازهٔسهاممحلیٔافغانٔٔجزئیاتٔسهامدارجدولٔسهامدارانٔ)ملی/ٔبینٔالمللی(ٔؤیأٔلطفا

 کنید.ٔهٔتحویلٔپروژهٔمرتبطٔشوندٔرأفهرستممکنٔاستٔببالقوهٔکهٔداوطلبٔٔفرعیٔافرادٔوابستهٔیأقراردادیشریک،ٔ

 فرعی-نامهایٔسهامدارانٔمحلیٔافغان،شرکأؤافرادٔوابستهٔیأقردادیٔهای
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بهٔ .9 ٔا  .ذیلٔپاسخٔدهیدٔفورمٔسئواللطفا

ازٔٔییکتگیٔیأروابطٔتجاریٔبأبالقوهٔکدامٔفرمٔمشارکتیٔرا)خواهٔبهٔصورتٔرسمیٔیأغیرٔرسمی(،ٔوابسداوطلبٔآیأ

جزئیاتٔرأاعضایٔدولتٔافغانستانٔدرٔتاریخٔتسلیمیٔپاسخٔبهٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔ تشکیلٔدادهٔاست؟ٔاگرٔبلی،ٔلطفأا

 تهیهٔکنید.

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

 افغانستان

            

            

            

 

بهٔ .10 ٔا  .فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔسئواللطفا

ٔاستثناییٔشرایطشدهٔاست،ٔبهٔٔیکیٔازٔشرایطٔالزامیٔناکامبالقوهٔدرٔبرآوردهٔساختنٔداوطلبٔٔگروهٔیٔازٔاعضایییکٔآیأ

جزئیاتٔرأتهیهٔکنید.5ٔ  اگرٔبلی،لطفأا

ؤٔگروههویتٔعضؤ الزامی ساختن شرایطه ورددر مورد برآ گروهجزئیات عدم موفقیت عضو 

داوطلبٔرابطهٔاشٔبأ

 بالقوه
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 جزئیات مالی – Cبخش 

معلوما .11 ضمیمهٔکنیدٔؤپاسخهایتانٔرأدرٔذیلٔانتخابٔنمائیدٔتأنشانٔٔست،تٔاسئواالتٔمربوطهٔرأکهٔپاسخٔلطفأا

 دهیدٔچهٔچیزیٔضمیمهٔشدهٔاست.

یکٔکاپیٔازٔراپورٔکاملٔؤحسابهأ --معلومات حسابها ٔداوطلبٔذیل(ٔٔیٔتفتیشٔشدهٔ)بشمولٔمعلوماتٔفهرستٔشدهلطفأا

نیستند،ٔمکلفٔاندٔتأٔشدهٔهٔکهٔدارایٔحساباتٔسهٔسالٔتفتیشبالقوانٔداوطلببالقوهٔبرایٔسهٔسالٔآخرٔمالیٔرأتهیهٔکنید.ٔ

ٔآمادهٔکنند.ٔآنرأکهٔدارندٔٔهرٔاندازهٔحساباتٔتفتیشٔشدهٔ

همچنینٔٔبهٔپایانٔرسیدهٔباشدٔماهٔقبل10ٔبهٔبیشترٔازٔٔسالٔمالیٔباشدٔکهٔحساباتیٔکهٔشمأتسلیمٔمیکنیدٔبرایٔٔاگر ،ٔلطفأا

 حساباتٔمدیریتٔرأنیزٔضمیمهٔسازید.ٔآخرینٔمجموعه

.4 حسابات مفاد و ضرر .1 حساب بیالنس شیت    

.5 یادداشتهای ضمیمه شده کامل .2 گزارش مفتش    

اگر در دسترس راپور مدیر) 

 است(

6. .3 مجموعه حسابهای مدیریت    
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بهٔ .12 ٔا ٔستتٔاسئواالست،ٔمعلوماتٔمربوطهٔرأکهٔپاسخٔبهٔاجراءءٔأفرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔؤجائیکهٔقابلٔسئواللطفا

 رأضمیمهٔنمائید.

معلوماتٔذیلٔرأ بالقوهٔبرایٔسهٔسالٔآخرٔمالیٔخانهٔپریٔکندٔؤهرگونهٔمواد/اسنادٔمتفاوتٔازٔآیٔافٔآرٔداوطلبٔلطفأا

 رأضمیمهٔکند.مالی(ٔبینٔالمللیٔگزارشدهی)استانداردهایٔاسٔ

      

 

 پایانٔسالٔمالی            

(000’s) (000’s) (000’s) واحدها 

ارزٔموردٔ                  

()گزارشدهیاستفاده  

 درآمد                  

 سود عملیاتی                  

پول نقد و معادل پول                   

 نقد

 دارائیٔثابت                  

ٔمدتٔبدهیٔکوتاه                  

 وبلندمدت

 دارائیٔخالص                  

 

ٔدرٔجدولٔباالٔبرایٔیکٔسالٔ ٔدرٔصورتیٔکهٔآخرینٔمعلوماتٔقیدٔشده أخانهٔمقابلٔرا لطفا

  .ٔبهٔپایانٔرسیدهٔباشدٔماهٔقبل10ٔٔٔمالیٔاستٔٔکهٔبیشترٔارٔ

ٔ(IFRSٔمالیٔ)ٔبینٔالمللیٔگزارشدهیاسنادیٔکهٔمتفاوتٔازٔاستانداردهایٔ

      

 

متٔدارندٔبایدٔاماهٔقد10ٔؤیأکمترٔازٔٔاستایجادٔشدهٔٔیداوطلبٔهٔاینٔپروسٔشرکتٔدربالقوهٔکهٔبهٔمنظورداوطلبٔهرٔ

،ٔحسابهایٔتمویلٔکنندهٔهأحسابٔدرآمدٔتفتیشٔصورتٔبالقوهٔکهٔجزئیاتٔتمویلٔکنندهٔداوطلبنهادهایٔازٔبیانیهٔٔیک

داوطلبٔو/یأیکٔبیانیهٔدرموردٔٔجریانٔنقدیٔپیشٔبینیٔشدهٔٔ جریاناتٔنقدیٔبرایٔآخرینٔسالٔمعامالتمفادٔؤضررٔؤ

بالقوهٔبایدٔهمچنینٔیکٔبیانیهٔدرٔموردٔپولٔنقدٔؤداوطلبٔکهٔبرایٔسالٔجاریٔپیشٔبینیٔکردهٔاستٔآمادهٔکند.ٔٔبالقوه

 اعتبارٔقابلٔدسترسٔخودٔتهیهٔنماید.
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بهٔ .13 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔبدهیدٔمندرجٔسئواللطفا

ٔ ٔٔتمامیٔبالقوهٔداوطلبآیا ٔو ٔبانکی ٔتسهیالت ٔشرایط ٔموافقتنامه ٔوجودهای ٔ)اگر ٔقرضه

 ؟طولٔسالٔمالیٔگذشتهٔرعایتٔنمودهٔٔدارد(ٔدر
 انتخاب

 

 (اتحادیهکلمه یا کمتر برای هریک از عضو  400اگر نه، لطفاً دلیل را تشریح دهید) 

 

      

 

بهٔ .14 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهید.ٔمندرجٔلٔسوالطفا

ٔ)درٔ ٔدهندگان ٔاعتبار ٔو ٔکارمندان ٔبه ٔپرداخت ٔ ٔهای ٔمکلفیت ٔتمامی ٔاز ٔبالقوه ٔداوطلب آیا

 ؟گذشتهٔٔانجامٔدادهٔسالٔمالیٔ(ٔدرٔطیٔاجراءءٔانٔاعتبارٔقابلهرٔزمٔجریان
 انتخاب

 

 

      

 

 

 

بهٔ .15 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔبدهیدٔمندرجٔسئواللطفا

ٔدرٔدهٔسالٔگذشتهٔٔایآ آنٔٔهیعلٔیدستورٔادارٔایٔ؟کردهٔافتیدرٔیاشتدادیداوطلبٔبالقوه

ٔداخلٔ ٔفعالٔکیصادرٔشده، ٔکه ٔاعتبارٔدهندگانٔخود آنٔمعلقٔٔیتجارتٔیتهایقراردادٔبا

کننده،ٔٔافتیدرٔقیرأازٔطرٔیتجارتٔتیفعالٔایشدهٔباشدٔٔکجایباشد،ٔبأاعتبارٔدهندهٔخودٔ

توسطٔآنٔٔای/یبرأیعملٔایبهٔنفعٔاعتبارٔدهندگانٔانجامٔدادهٔباشدٔٔشیخؤریمدٔایٔیمتول

ٔ ٔباشد ٔکهٔیدادیرؤایانجامٔشده ٔباشد ٔٔاتتا ثیرٔواقعٔشده ٔبه ٔایاعمالٔٔنیازٔأیکیمشابه

 (؟اجراءٔقابلٔنیهأٔداشتهٔباشد)تحتٔقوانٔدادیرو

 انتخاب

 (اتحادیهکلمه یا کمتر برای هریک از عضو  400را تشریح دهید)  جزئیات، لطفاً بلی اگر
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بهٔ .16 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔمندرجٔسئواللطفا

ٔؤآمرینٔآنٔتوسطٔحکمٔنهاییٔبهٔجرمٔفساد،ٔتقلبرؤساءٔٔیکٔازٔبالقوهٔیأهرداوطلبٔآیأ

 یأپولٔشوییٔمحکومٔشدهٔاند؟
 

 (اتحادیهکلمه یا کمتر برای هریک از عضو  400را تشریح دهید)  جزئیات، لطفاً بلیاگر 

      

 

بهٔ .17 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔمندرجٔسئواللطفا

ٔ بالقوهٔدرٔپنجٔسالٔاخیرٔدرٔانجامٔتعهداتٔخویشٔدرٔپرداختٔمالیاتٔتحتٔداوطلبٔآیا

 ٔدرٔیکیٔازٔحوزهٔهایٔقضاییٔنأکامٔشده؟ٔاجراءٔقوانینٔقابل
 

 (اتحادیهکلمه یا کمتر برای هریک از عضو  400را تشریح دهید)  جزئیات، لطفاً بلیاگر 

      

 

 

بهٔ .18 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔبدهیدٔمندرج سئواللطفا

مالیاتیٔبهٔافغانستانٔداردٔکهٔدرٔتاریخٔٔشٔمکلفیتأیکٔازٔگروهٔبالقوهٔیأهرداوطلبٔآیأ

ؤپرداختٔنکردهٔاست؛ٔو/یأٔ)الف(ٔقابلٔپرداختٔشدهٔٔسشنامهٔشایستگیٔقبلیتسلیمیٔپر

ٔبأحکومتٔهستند.ٔالٔجریانٔؤیأگفتگوموضوعٔیکٔمنازعهٔدرٔحٔ)ب(ٔ

 

 (اتحادیهکلمه یا کمتر برای هریک از عضو  400اگر بلی، لطفاً جزئیات را تشریح دهید) 
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ٔا .19  مٔذیلٔرأپاسخٔدهید.فورٔمندرج سئواللطفا

ٔآیا   ٔتعلیقیٔتهدیدیٔجنائکدأ ٔدعویٔواقعی، ٔدیگرٔاقدٔیٔوم ماتٔقانونیٔعلیهٔداوطلبٔایا

 ٔآنٔوجودٔدارد؟ٔگروهیأٔبالقوهٔو
 

ٔدا ٔگروهبالقؤوطلبآیا ٔیا ٔتحتٔتعقیبٔعدلیٔؤقضائٔشٔدرٔپنجأه ،ٔدریافتٔیسالٔاخیرٔ

نونٔمظٔفٔیأدیگرٔاعمالٔتوسطٔیکیٔازٔاداراتٔمربوطهٔدرٔارتباطٔبأنقضٔیأاعالمیهٔتخل

 شدهٔاست؟ٔدیگرٔمشابهیأقوانینٔزیستٔٔٔیأمحیطٔقوانینٔصحتٔؤایمنیٔبهٔنقضٔ

 

ً دالیل آنرا شرح  کلمه یا کمتر برای هریک از  400دهید) اگر پاسخ به یکی از موارد فوق، بلی باشد، لطفا

 (اتحادیهعضو 

 

      

 

بهٔ .20 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔمندرجٔسئواللطفا

ٔا  ٔرأبرایٔهرٔیکٔازٔمواردٔذیلٔبیانٔدارید:بالقوهٔٔهزینهٔتقریبیٔداوطلبٔلطفا

بهره  ، ارزیابی وکتشافا      

برداری مواد معدنی که 

 تراورتن ژه وپربرای 

استفاده  میدان وردک 

 می شود.

 

 اعمارطراحی و       

 تأسیسات 

 مراقبتو  حفظ عملیات       

  تراورتن  تولید تأسیسات 

 

 

 



 25 

 

 توانایی تخنیکی – Dبخش 

ٔا .21  .فرمٔذیلٔرأپاسخٔدهیدٔمندرجٔسئواللطفا

 

ٔ ٔتعداد ٔحاضربٔکارمندانلطفاأجزئیات ٔحال ٔدر ٔمستقیکه ٔاکتشافیطور ٔهای ٔفعالیت ٔتدارکات ٔدرگیر ٔمعدنیٔم موردٔٔمواد

 کنید.ٔه،ٔارائبالقوهٔاستٔبرایٔداوطلبٔٔتراورتنٔٔبرایٔتولیدٔٔاستفاده

شخصٔٔموقتٔیأتعدادٔکارمندان

 ثالث

دائمیٔتعدادٔکارمندان  

            

ٔ

جزئیاتٔتعدادٔکارمندانٔکهٔدرٔحالٔحاضر طورٔمستقیمٔدرگیرٔتدارکاتٔفعالیتٔبٔدرٔصورتیٔکهٔقابلٔتطبیقٔباشد،ٔلطفأا

 کنید.ٔئهٔارابرایٔداوطلبٔبالقوهٔاست،ٔٔٔتراورتنٔٔبرایٔتولیدٔٔهایٔبهرهٔبرداریٔموادٔمعدنیٔموردٔاستفاده

ٔکارمندان ٔٔتعداد ٔیا شخصٔموقت

 ثالثٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

دائمیٔتعدادٔکارمندان  

            

 

ٔرا ٔکارمندانی ٔتعداد ٔجزئیات ٔبٔلطفاا ٔحاضر ٔحال ٔدر ٔتولیدکه ٔهای ٔفعالیت ٔتدارکات ٔدرگیر ٔمستقیم ٔطور ٔٔٔتراورتنٔٔی

ٔٔ،بالقوهٔهستندٔ(ٔبرایٔداوطلبٔتراورتنٔٔتولیدٔتأسیساتٔٔؤحفظٔؤمراقبتٔطراحی،ساخت،ٔعملیاتشمول،ٔ)ب ٔارائهٔرا

 کنید:

شخصٔموقتٔیأٔتعدادٔکارمندان

 ثالث

دائمیٔتعدادٔکارمندان  
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 فرمٔذیلٔرأپاسخٔدهیدٔمندرجٔلٔوائسلطفأا .22

توضیحٔمختصرٔازٔفعالیتٔهایٔتولیدٔ تأسیساتٔٔعملیاتٔؤحفظٔؤمراقبتٔازٔشمولٔطراحی،ٔساخت،)بٔٔٔتراورتنٔٔلطفأا

تاریخٔیأٔارائهٔ،ٔمینٔانرژی(أ)ٔبشمولٔتٔاخیرٔانجامٔدادهٔاستوهٔدرٔپنجٔسالٔبالقٔ(ٔکهٔداوطلبٔتراورتنٔٔتولیدٔ ٔا کنید.ٔلطفا

 کنید.ٔارائهٔسقفٔتولیدٔبدستٔآمدهٔرأٔؤجزئیاتٔٔاندازه،ٔهشدٔاجراءٔٔتراورتنٔٔدورهٔایٔکهٔفعالیتٔهایٔپروسسٔ

أ کارمندانیٔکهٔتجربهٔیأفعالیتٔهایٔٔأؤبهٔچهٔاندازهٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔخواهدٔباالیٔکجکهٔدرٔٔمشخصٔبسازیدٔٔلطفا

 ٔنماید.ٔءنمیٔشود،ٔاتکأدائمیٔاستخدامٔٔتوسطٔویٔبهٔعنوانٔکارمندانٔ

ٔ(اتحادیهکلمهٔیأکمترٔبرایٔهریکٔازٔاعضای800ٔٔجزئیاتٔموردٔنیازٔرأواردٔکنید)

 

      

 

 

بهٔ .23 ٔا ٔفورمٔذیلٔپاسخٔبدهیدٔسئواللطفا

ٔتوضیح ا ٔهایٔلطفا ٔفعالیت ٔاز ٔبهٔمختصر ٔبرداریاکتشافٔمربوط ٔبهره ٔو ٔارزیابی ٔسازی، ٔٔ/مخلوط ٔمعدنی موردٔمواد

أتاریخٔها،ٔنماید.ٔارائهٔنموده،ٔٔاجراءٔسالٔگذشته5ٔکهٔداوطلبٔبالقوهٔدرٔٔٔتراورتنٔٔٔدرٔتولیدٔاستفاده ؤٔدورهٔهألطفا

ٔموادٔمعدنیٔٔکهٔکشفٔمیٔگردیدهٔرأشاملٔسازید.ٔجزئیاتٔهمچؤشدهٔؤاجراءٔاندازهٔهمچونٔفعالیتهأرأکه

ٔمندانیٔکهلطفاأمشخصٔبسازیدٔٔکهٔدرٔکجأؤبهٔچهٔاندازهٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔخواهدٔباالیٔٔتجربهٔیأفعالیتٔهایٔکار

 نماید.ٔٔءعنوانٔکارمندانٔٔدائمیٔاستخدامٔٔنمیٔشود،ٔاتکاتوسطٔویٔب

 (اتحادیهکلمهٔیأکمترٔبرایٔهریکٔازٔاعضای400ٔٔجزئیاتٔموردٔنیازٔرأواردٔکنید)

      

 

 

بهٔ .24 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔمندرجٔسئواللطفا

أیکٔتوضیحل استفادهٔمیٔٔٔتراورتنٔٔٔبرایٔتولیدمعدنیٔکهٔموادٔٔبهرهٔبرداریٔبوطٔبهمرٔییمختصرٔازٔفعالیتٔهأطفا

ٔشود ٔو ،ٔ ٔبودن ٔمناسب ٔصورت ٔ)در ٔکه ٔسازی ٔمخلوط ٔهای 1ٔفعالیت ٔبخشیٔبالقوهٔداوطلب( ٔعنوان ٔبه ٔیا ازٔٔخودش

یأٔسالٔاخیرٔانجامٔداده5ٔٔردادٔدرٔکنسرسیوم،ٔسرمایهٔگذاریٔمشترک،ٔنمایندگیٔبأهدفٔخاصٔیأبراساسٔدیگرٔقرا

(2)ٔٔ ٔنداده ٔانجام ٔخودش ٔبالقوه ٔداوطلب ٔمتعاقبٔاما ٔدیگر ٔنهادی ٔمؤ ٔتوسط ٔازانتقال ٔارزیابیٔاکتشافٔفقانه ٔبهرهٔٔو به

ٔسرمایهٔگذاریٔمشترک،ٔبالقوهٔخودشٔیأبهٔعنوانٔبخشیٔازٔکنسرسیوم،ٔبرداریٔانجامٔشدهٔٔؤدرٔصورتیٔکهٔداوطلب
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ٔارائهٔسالٔاخیرٔانجامٔدادهٔباشد،5ٔٔرأدرٔٔٔمعدنیٔمواداکتشافٔدیگرٔبهٔاساسٔقراردادٔٔهدفٔخاصٔؤیأٔنمایندگیٔبه

تاریخٔها، ٔا همچؤموادٔمعدنیٔبهرهٔبرداریٔشدهٔجزئیاتٔرأکهٔانجامٔشدهٔؤٔیهمچونٔفعالیتٔهایٔمدتٔهاؤٔنماید.ٔلطفا

 رأشاملٔبسازید.

لطفاأمشخصٔبسازیدٔٔکهٔدرٔکجأؤبهٔچهٔاندازهٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔخواهدٔباالیٔٔتجربهٔیأفعالیتٔهایٔکارمندانیٔکهٔ

 نماید.ٔٔءد،ٔاتکاتوسطٔویٔبهٔعنوانٔکارمندانٔٔدائمیٔاستخدامٔٔنمیٔشو

 ٔٔ(اتحادیهکلمهٔیأکمترٔبرایٔهریکٔازٔاعضای400ٔٔجزئیاتٔموردٔنیازٔرأواردٔکنید)

      

 

 

بهٔ .25 ٔا  فرمٔذیلٔپاسخٔدهیدٔمندرجٔسئواللطفا

یکٔتوضیحٔمختصرٔازٔهرٔپروژهٔمشابهٔٔکهٔداوطلبلط تاریخٔٔارائهٔسالٔاخیرٔعملیٔنموده،5ٔٔوهٔٔدرٔبالقٔفأا ٔا کنید.ٔلطفا

ؤجزئیاتٔپروژهٔرأیاتٔؤحفظٔؤمراقبتٔآنٔانجامٔشدهٔعملپروژهٔدرٔآنٔطراحیٔؤاعمارٔگردیدهٔٔؤهأؤدورهٔهایٔکه

ٔشاملٔبسازید.نیزٔ

لطفاأمشخصٔبسازیدٔٔکهٔدرٔکجأؤبهٔچهٔاندازهٔداوطلبٔبالقوهٔمیٔخواهدٔباالیٔٔتجربهٔیأفعالیتٔهایٔکارمندانیٔکهٔ

 نماید.ٔٔءنمیٔشود،ٔاتکاتوسطٔویٔبهٔعنوانٔکارمندانٔٔدائمیٔاستخدامٔٔ

 (اتحادیهکلمهٔیأکمترٔبرایٔهریکٔازٔاعضای400ٔٔجزئیاتٔموردٔنیازٔرأواردٔکنید)
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 چک لیست ضمیمه ها – Eبخش 

ا ٔا  پاسخٔخودٔاطمینانٔحاصلٔنمایید:ٔزٔشاملٔبودنٔضمیمهٔهایٔذیلٔدرٔضمیمهلطفا

مربوطه سئوال  اسناد 

1ٔماده3ٔٔفقرهٔ نامهٔ)اگرٔقبالأتسلیمٔنشدهٔصالحیتٔؤٔمحرمیتنامهٔحفظٔتموافق 

 باشد(

3ٔسئوال،Bٔٔبخشٔ  باشد(ٔاجراءٔ)اگرٔقابلاتحادیهتشکیلٔموافقتنامهٔنقلٔ

6ٔسئوال،Bٔبخشٔ  مالکیتٔؤساختارٔسازمانی

11ٔسئوال،Cٔٔبخشٔ شده)ؤحسابهایٔمدیریتیٔاگرٔٔگزارشٔمالیٔؤحسابهایٔتفتیش

 باشد(ٔاجراءٔقابل

12ٔسئوال،Cٔبخشٔ باشد)فقطٔداوطلبانٔجدیدٔالتاسیس(ٔیکٔبیانیهٔازٔٔاجراءٔابلاگرٔق

ٔکننده ٔتمویل ٔناخانهادهای ٔدرآمد ٔجزئیات ٔکه ٔتفتیشٔ/حامی لص

ضررٔؤجریانٔنقدیٔٔؤ،ٔصورتٔحسابٔمفادتمویلٔکنندهٔشده،

داوطلبٔبالقوهٔکهٔدرٔٔرأبرایٔآخرینٔسالٔمعامالتٔو/یأبیانیه

برایٔسالٔجاریٔپیشٔبینیٔشدهٔؤبیانیهٔکهٔٔتخمینٔجریانٔنقدی

رٔاعتبارٔقابلٔدسترسٔداوطلبٔبالقوهٔرأنشانٔمقدارٔپولٔیأمقدا

 .میدهد

Fٔٔبخشٔ تٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔٔ)ؤدرٔابرازٔموافقٔتکمیلٔشدهٔبیانیه

ٔیکٔٔصورتیکهٔداوطلب ٔیکٔبیانیهٔاتحادیهبالقوه تکمیلٔٔاست،

ٔموافقٔشده ٔشایابراز ٔپرسشنامه ٔقبلیت ٔهرٔستگی ٔازٔٔبرای یک

 .(ءاعضا
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 ابراز موافقت در پرسشنامه شایستگی قبلی یبیانیه --- Fبخش 

 تصدیقٔمیکنیم:ٔؤباورٔمانٔٔطبقٔآگاهی،ٔمعلوماتمأ

درٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔٔطورٔکاملٔسازگارٔبأشرایطٔمندرجقبلیٔتکمیلٔشدهٔبپرسشنامهٔشایستگیٔ (1

 ؛نمیٔباشدٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیAٔبخشٔٔامأمحدودٔبهٔشرایطٔالزامیٔمندرجٔٔاست،

نادرستٔٔارائهٔباشدٔؤمأمقصرٔٔیمٔحیدرستٔؤصحٔیقبلٔیستگیشدهٔدرٔپاسخٔبهٔپرسشنامهٔشأارائهٔتمامٔمعلوماتٔ (2

 ؛و.ٔمیباشٔیتوسطٔشمأنمٔ،یقبلٔیستگیمعلوماتٔتقاضأشدهٔازٔمأدرٔپرسشنامهٔشا

 قلمٔافتادگیٔدرٔمعلوماتٔتهیهٔشدهٔبرایٔپاسخٔبهٔاینٔپرسشنامهٔشایستگیٔقبلیٔوجودٔنداردهیچگونهٔ (3

 نام سازمان      

 

 

 امضا شده 

 نام امضا کننده      

 فموق      

 تاریخ      

 


