
قرارداد فورمه  

 07فورم خدمات غیر مشورتی/

 

شرکت و  ASDPIIپروژه  -اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی میان جون/ روشنبه 1، 2019این موافقتنامه به تاریخ 

 مدار اعتبار می باشد.  2019دسمبر  31ن قرارداد الی تاریخ عقد گردیده است. ایستان تیلی کام 

 این در حالیست که:

اداره از ارائه کننده خدمات خدمات مشخص که در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته و منبعد بنام خدمات  -1

 یاد میگردد را مطالبه می نماید. 

ی، کارمندان، و منابع تخنیکی بوده و از ارائه خدمات ارائه کننده خدمات تصدیق مینماید که دارای مهارت مسلک -2

موافقه  )سه صدو شصت هزار افغانی( افغانی 360,000مطابق شرایط مندرج قرارداد، در مقابل قیمت قرارداد 

 دارد؛

اداره از موجودیت بودجه کافی تخصیص شده و قابل دسترس جهت راه اندازی پروسه تدارکاتی مصارف پروژه  -3

 واجد شرایط تحت این قرارداد را تضمین مینماید. جهت پرداخت 

 موافقه جوانب قرارداد به شکل ذیل میباشد:

 اسناد ذیل شامل قرارداد بوده و ترتیب ارجحیت آنها قرار ذیل میباشد: .1

 نامه قبولی آفر  -1

 آفر ارائه کننده خدمات  -2

 شرایط خاص قرارداد  -3

 مشخصات تخنیکی  -4

 جدول فعالیت های قیمت دار -5

درج  "قابل تطبیق نیست"یادداشت: درصورت عدم استفاده هر ضمیمه، در مقابل عنوان هر ضمیمهضمایم } -6

 گردد{

 )قابل تطبیق نیست(( : تشریح خدمات 1ضمیمه )

 )قابل تطبیق نیست( هات ( : جدول پرداخ2ضمیمه )

 )قابل تطبیق نیست(( : کارمندان کلیدی و قراردادی های فرعی 3ضمیمه )

  )قابل تطبیق نیست(یک قیمت قرارداد به اسعار خارجی( : تفک4ضمیمه )

 (.هیچ نوع تسهیالت داده نمیشود) ( : خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد5ضمیمه )



 حقوق و مکلفیت های متقابل اداره و ارائه کننده خدمات در قرارداد ذکر میگردد، مخصوصاً: .2

به شرایط قرارداد فراهم می ارائه کننده خدمات، خدمات را در مطابقت  -1

 نماید؛ و 

اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرایط قرارداد به ارائه کننده خدمات،  -2

 انجام میدهد. 

 

 

 این موافقتنامه قرارداد به تاریخ ذکر شده فوق، طور ذیل صورت میگردد: اقرار به

 

 

 معاون مالی و اداری :از جانب اداره

  "اعظم"دریس محمد ا: نماینده با صالحیت

 

 امضای اداره:.............................................................

 

 

  مدیر فروشات :از جانب ارائه کننده خدمات

  دیلیلی احم :نماینده با صالحیت
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