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 PRN-DMA-013 : گیری نرخ درخواست شماره
                                        : یگیر نرخ درخواست صدور تاریخ

  به:

 30/11/1397 تاریخ:

 .داردتدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را  برای ودجه الزمتخصیص بارت مالیه وزاداره  (1)

  .داده شود تسلیم اعضای خریداریبه دفتر  یا قبل ازآن قبل از ظهر 10ساعت  07/12/1397 آفر سربسته شما الی (2)

باید به صورت  آفر. پاکت حاوی می گرددد بازشود مستر اینکه ، بدوندنداد تسلیمی ارائه گریعها ئیکه بعد از مآفر  (3)

 .شده باشدنشانی  قلم جنس نجاه ویکپ ریدارینرخ برای خ  عبارتواضح 

  اعتبار داشته باشد. اد تسلیمی آفرهایعختم ماز تاریخ سر روز تقویمی ( 30الی مدت )باید ا آفره ارائه شده در آفر (4)

نماید، زیاد و یا کم فیصد ( 25)ازمندی تقاضا شده را الی در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیتغیر  در صورت (5)

  مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صالحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.

}مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قابل اجرا است.  (6)

 نمائید{.

یک  هر در صورت رد نمی باشد. نازلترین نرخ  به قبول مکلففرمایش دهنده بوده و ن حتمیعام  محضر رد ئیگشاآفر  (7)

 ندارد. تهیه/ارائه کنندهداوطلب قبال  کدام مسؤلیت درفرمایش دهنده  آفرهایا تمام 

 آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید: (8)

  قابل اعتبار؛ فعالیت/کار /جواز تجارتی -1

 مالیه؛ نمبرتشخیصیه  -2

 (.ه نامه تولید کننده )درصورت لزوماجاز -3

 .امضاء شده باشد مهر در هر صفحه ارائه کننده /تهیهیا نماینده با صالحیت   شخصتکمیل و توسط  گیریسند نرخ  (9)

درخواست نرخ  نندهک نام کارمند صادر

  گیری: 

 

  : وظیفه کارمند

  : امضاء 
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 ها قیمت و اقالم جدول
ش

ماره 
 

 

   اسم اقالم

)توسط اداره 

خانه پری 

 گردد(

 مشخصات تخنیکی اقالم باشریح ت

 )توسط اداره خانه پری گردد(

 واحد

 

فی قیمت  مقدار

واحد به 

 افغانی

قمیت 

به  یمجموع

 افغانی

   1 سیت  دبلرنج  1
   1 سیت  رخیشش  2
انهد عالیکیفیت  پالس 3  2   
   1 دانه دوطرفه پیچکش 4
   3 دانه 35و 22ایزس اسکرنج 5
92 جوره عالیکیفیت  کاریدستکش  6    
   1 دانه خارجی خوردتاک بوری  چی قی 7
   1 دانه ، خارجیبرش دیوار بیدهابرای  کالن قیچی 8
   1 دانه ، کیفیت عالیلیتره تسمه دار، پشتکی 16 دواپاشدبه  9
   4 دانه CHB-968L پارس مدلاضطراری چارجی چراغ  چارجیچراغ  10
11    3 جوره کالن کیفیت عالیچرمی  ضدبرقتکش دس 

   1 دانه یا معادل آن صنعتگران برای آهنگری 140رومیزی گیره  گیرا 12
با  650Watt, 220V, 50Hz, 14000r/min پوفماشین  13

 3.2mmقطر
ایهپ  1   

   1 سیت ایکرکره  بکسوانه 14
   1 دانه متره 3المونیمی قاطکی  ایمنیزینه  15
   200 متر صحافیبرای نخی تافته  تکه  16
   5 کیلو صحافیبرای  کاهیسرش  17
   10 گوتک صحافیبرای  نخیتار 18
 Digital Craft XF26H 26mm, heavy duty دونوکه LTبرمه  19

rotary hummer drill machine 900Watt, with 
carry case, 3 drills, 2 Chisels and keyless 

chuck 

   1 عدد

   1 عدد ملی 6فوالدی  LTبرمه پل  20
   1 عدد Bosch LT heavy stand drill machine 19mm کشپیچ  21
   1 عدد بر رونیکسعمود  شبکه براره  22
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   1 درجن سیت مکملیک  اره شبکه برپل  23
 گردبر نفوذی آاگ مدلاره  گردبراره  24

 TS55E AEG Plunge Saw 
   1 عدد

   1 جوره انچ 4 رنده برقیپل  25
   1 بسته خورد تا کالناز  اسکنه 26
   1 دانه یک ونیم پاو ،نجاری تیشه 27
   1 دانه سایز خورد ،نجاری ستیداره  28
   1 دانه LS1216مدل  –فارسی بورماکیتا اره  برقیاره  29
   10 بسته انچ 2- ½ چهار رخپیچ  30
   3 کیلو انچنیم  میخ 31
   3 کیلو انچیک  میخ 32
   3 کیلو ونیم انچیک  میخ 33
   4 کیلو دوانچ میخ 34
   3.5 کیلو انچسه  میخ 35
   3.5 کیلو چهارانچ میخ 36
   6 قطی  چوبچسپ  37
   1 دانه سانتی متر 20در  6 بلو 38
   5 بسته کالنسایز  1.2.3سرش  39
   1 عدد  ارهسوهان  40
   2 خریطه  سمنت 41
   80 دانه ، مطابق عکس ضمیمه این سندگیر دستشوییمایع  قطی  42
دور و سنگ فرز  8500فرز بوش، سنگ آهنگری با سنگ  همراه با پلچرخ  43

، 230mmوقطر صفحه  دور در دقیقه 6500سنگبری با 

همراه با پل فوالدی سنگ بری با کیفیت  کیفیت آرمیچر

 عالی

   1 دانه

44 سانتی متر، قابلیت  100کاشی بر دستی وایپر دستگاه  برکاشی  

 22الی  6سانتی متر، قابلیت تنظیم از  100برش تا طول 

 ملی متر همراه با یک سال ورنتی

   1 دانه

   1 دانه متره 5 متر 45
   1 دانه متره 10 متر 46
   1 دانه نری دار یک پاوهچکش  چکش 47
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   1 دانه سرچپات 30cmسایز به  قلم 48
   1 بسته  رجه 49
   1 دانه هچاپ چینائی همراه با دستفیل  بیل  50
   1 دانه همراه با دستهدوسره  کلنگ 51

 : مالیاتارقام بدون  بهقیمت مجموع 

:مالیات بدونبه حروف  قیمتمجموع   

: به ارقام مالیاتمجموع مبلغ   

به حروف: مبلغ مالیات  مجموع  

به ارقام بشمول مالیات:  مجموع مبلغ  

: مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات  

   روز 20 :از تاریخ صدور امرخریداری هفته یا ماه( اجناس / خدمات و تکمیل )روز، تحویلیدت م

  :تاریخ اکمال( بعد از گرنتی /مدت ضمانت )وارنتی

 :ارائه کننده /تهیهاسم 
 

 :تهیه/ارائه کننده نماینده  با صالحیتشخص یا اسم 
 

 :کننده ارائه/تهیهنماینده شخص یا ی مضاا
 

 :تاریخ

هر تهیه/ارائه کنندهم  

 

نماید    می  اکمال  که  را یا خدماتی  یا فهرست تجهیزات و  بروشور رهنمود،  ساخت و مودل، کاپی یادداشت: فرمایش گیرنده 

 استفاده می گردد. آفرهاجهت ارزیابی مؤثر فوق معلومات ضمیمه نماید.   

پرداخت و تدارک شرایط  

 می باشد. ر یقابل تغیفرمایش دهنده  ذیل صرف با موافقه تحریریشرایط 

 نمی باشد. ات و تضمینات به پرداخت تأمینمکلف  تهیه کننده (1)

 گردد. ازتاریخ صدور امرخریداری، تکمیل  سر روز 20تهیه اجناس باید درظرف  (2)

ه را ب( Invoice) بلکاپی ( 2)اصلی و  باید نسخه کننده ارائه/تهیه ،اجناس تهیه /خدمات غیر مشورتی اکمالبعد از  (3)

 فرمایش دهنده تسلیم نماید؛ 
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 تهیه شده خدمات غیر مشورتی/درمقابل مقدار واقعی اجناس کاری ( روز30) طی مدت، توسط فرمایش دهندهپرداخت  (4)

 .گیردمی صورت 

فسخ کامالً یا قسماً  را ، امرخریداریکننده ارائه/تهیهبه  اطالعیه کتبی با ارسالدر حاالت ذیل فرمایش دهنده میتواند  (5)

  نماید:

 در امرخریداری نشود؛ عینهبخش یا تمام اجناس درظرف مدت مموفق به تحویل  کننده ارائه/هیهت -1

  .تحت امر خریداری نشود موفق به اجرای مکلفیت های دیگر ارائه کننده/تهیه  -2

کننده مکلف ئه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/اراهرگاه  -3

( روز کاری بعد از دریافت اطالعیه در مورد می باشد، در غیر آن 3کاستی ها در مدت )به رفع نواقص و 

 فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید. 

اقدام به فساد و تحت امر خریداری محوله اجرای وظایف در جریان داوطلبی و یا حین ، کننده ارائه/تهیههرگاه  -4

 ب نموده باشد. تقل

 به مکلف  ارائه کننده/تهیه تصریح گردیده باشد، ( اد ضمانت )وارنتی/ گرنتییعمنرخ گیری  درخواستهرگاه در  (6)

 .می باشددر طول مدت معینه تعویض 
 

ارزیابی های معیار و روش  

 ها آفر  ارزیابی

 :آفرهاباید تشخیص نماید که  فرمایش دهندهقبل از ارزیابی مفصل نرخ ها،  (1)

 مطابقت دارد؛ مندرج این درخواست نرخ گیری های معیار و با شرایط  -1

 .است و مهر شده طور یکه الزم است امضا  -2

بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و تخنیکی و شرایط مندرج این درخواست نرخ گیری در آن آفر است که  جوابگو آفر (2)

 رعایت گردیده باشد. 

 را انجام می دهد:  طور ذیل ارزیابی مالیفرمایش دهنده  (3)

  می گیرد؛ی اقالم یا اجزاء صورت ارزیابی برا  -1

  اشتباهات محاسبوی اصالح می گردد؛ هر گونه  -2

  مشروط پشنهاد شده محاسبه می گردد؛تخفیفات غیر   -3

 اخلی اعمال هر گونه ترجیح د  -4
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  ساخته شود. جوابگو  اتیا انحراف یغیر محاسبو اشتباهات با اصالح میتواندن نرد گردیده، بعد از آ غیرجوابگوهای  آفر (4)

 مذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.نوع هیچ  (5)

اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده  را که در یحیث شرایط برای اعطاء مسؤلیت هامن که نیستداوطلب مکلف  (6)

 درسند ارائه نرخ بپذیرد. درقیمت یا تعدیل اند، مانند تغیر

 محاسبوی اشتباهات اصالح

 :می گرددتصحیح ذیل  طور محاسبویاشتباهات  (1)

 ؛ می باشد، مبلغ به حروف قابل اعتبار رقام و حروفمیان مبلغ به ا درصورت تفاوت -1

درصورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی  -2

 ؛می باشدخریداری قابل اعتبار  امرترتیب و  مت هاقی

 (، در نرخ فی واحد مقدارحاصل ضرب )میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی  تفاوت موجودیت درصورت  -3

نقاط اعشاری در قیمت فی واحد  در اشتباه فرمایش دهنده نظر از هرگاه ،می باشدنرخ فی واحد قابل اعتبار 

یمت مجموعی اقالم طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی باشد، دراین صورت ق برجسته

 واحد باید اصالح شود.

فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصالح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در  -4

 قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید. 

آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در  -5

 محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد. 

 هفته جریمه تطبیق خواهد شد. درصورت تاخیر در تحویلی طبق قانون و طرزالعمل تدارکات کشور برای هر

 شرکت های داوطلب مکلف به تهیه اجناس مطابق مشخصات ارائه شده درسندویا معادل آن می باشد.
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