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 PRN-DMCR-22 : گیری نرخ درخواست شماره
                                        : یگیر نرخ درخواست صدور تاریخ

  به:

 1398/02/30 تاریخ:

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

  .داده شود تسلیم اعضای خریداریبه دفتر  یا قبل ازآن قبل از ظهر 10ساعت  1398/03/04 آفر سربسته شما الی (2)

باید به صورت  آفر. پاکت حاوی می گرددبازشود مسترد  اینکه ، بدوندندارائه گر اد تسلیمییعها ئیکه بعد از مآفر  (3)

 .شده باشدنشانی  ادویه جات 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)ر نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی در مقداتغیر  در صورت (5)

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

فیصدی آنرا درج }مورد ترجیح داخلی و 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 در 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 /واز تجارتیج -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
شماره 

 

 

   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

    1000 کپسول  کراچی پاکستان  کپسول امپرازول  ۱
    1000 کپسول  کراچی پاکستان  500mgکالکس کپسول امپی ۲
    200 کپسول  کراچی پاکستان  100mgکپسول وبرامایسین  ۳
    2000 کپسول  جلفار 500mgکپسول جلفاموکس  ۴
   1500 تابلیت  کراچی پاکستان  625mgتابلیت اگمنتین  ۵
    1000 تابلیت  کراچی پاکستان  400mgتابلیت فالجیل  ۶
    200 تابلیت  کراچی پاکستان  لیت آویل تاب ۷
   50  بوتل کراچی پاکستان  تابلیت کلسیم سندوز ۸
    500 تابلیت  ایرانی  تابلیت ادولد کولد  ۹

    100 تابلیت  کراچی پاکستان  250mgتابلیت کلورکین  ۱۰
    1000 تابلیت  کیتس 500mgتابلیت زترو  ۱۱
    1000 تابلیت  کستانی پا 75mgتابلیت بیفالم  ۱۲
    500 تابلیت  " تابلیت پریدنوزولین  ۱۳
    300 تابلیت  " تابلیت سترازین  ۱۴
    500 تابلیت  " تابلیت انسید  ۱۵
    2000 تابلیت  ترکی  500mgتابلیت پرستامول  ۱۶
    100 سیرم  کراچی پاکستان  500ccسیرم رنگر  ۱۷
    1000 تابلیت  کراچی پاکستانی   500mgتابلیت کفکول  ۱۸
    500 تابلیت  " تابلیت کروزین  ۱۹
   200  تابلیت  " تابلیت کو ایزیدی  ۲۰
    300 تابلیت  " تابلیت گیت فورمین ۲۱
    300 تابلیت  " تابلیت کلوپدگیریل ۲۲
    100 تابلیت  " 4mgتابلیت وینتولین  ۲۳
    300 یت تابل " تابلیت اترووستاتین ۲۴
    1000 تابلیت  " تابلیت کولد فیت پلس  ۲۵
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    500 تابلیت  " تابلیت پنادول سی اف  ۲۶
    300 تابلیت  کراچی پاکستان  500mgrکلیترومایسین  ۲۷
    300 تابلیت  " تابلیت دانیل  ۲۸
    500 تابلیت  " تابلیت دسپرین  ۲۹
    200 تابلیت  " تابلیت گلوکوفیچ ۳۰
    1000 تابلیت  کراچی پاکستان  400mgrتابلیت بروفین  ۳۱
    100 تابلیت  " 80mgrتابلیت زیوریک  ۳۲
    400 تابلیت  " 4mgrتابلیت گیتریل  ۳۳
    200 تابلیت  " تابلیت وی گلیپ ام  ۳۴
    50 تابلیت  " 2.5mgrتابلیت کانکور  ۳۵
    500 تابلیت  گیتس  40mgrتابلیت ایزو امپرازول  ۳۶
    200 تابلیت  " تابلیت نبرول فورت  ۳۷
    500 تابلیت  " تابلیت میتودین  ۳۸
   300  تابلیت  " pتابلیت اکتفید  ۳۹
    200 تابلیت  Gsk تابلیت میباورین  ۴۰
   50  بوتل " شربت ترامیتابول  ۴۱
    50  بوتل کراچی پاکستان  شربت ویدیالین ۴۲
    100 بوتل کراچی پاکستان  ت فالجیل شرب ۴۳
   100 بوتل ایرلند  شربت نیروزین ۴۴
   50 بوتل ایرلند  شربت هیموگلوبین ۴۵
   50 بوتل کیتس شربت زترو ۴۶
   50 بوتل کراچی پاکستان  شربت دکسافین ۴۷
   50 بوتل کراچی پاکستان  شربت دسپرول  ۴۸
    200 بوتل ایرلند  OBHشربت  ۴۹
   50 بوتل کراچی پاکستان  نیدرالیشربت ها ۵۰
   50 بوتل " شربت بروفین  ۵۱
   50 بوتل کیتس شربت سفگیت ۵۲
    100 بوتل " شربت کوسوم  ۵۳
   100 بوتل " شربت دفین هایدرامین ۵۴
   50 بوتل کراچی پاکستان  شربت وینتولین  ۵۵
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   50 بوتل " شربت مایتیل ۵۶
   50 بوتل کراچی پاکستان  ری پلسشربت میمو ۵۷
   100 بوتل کراچی پاکستان  شربت اگمنتین دی اس ۵۸
   50 بوتل کراچی پاکستان  شربت هیپامرز ۵۹
   100 بوتل جلفار شربت موکسل پلس ۶۰
   50 بوتل کراچی پاکستان  Mنیالیدیشربت و ۶۱
    100 بوتل عربی  شربت کلویتالیس  ۶۲
   50 بوتل " کمشربت هیپتو  ۶۳
   50 بوتل کراچی پاکستان  شربت فوالد ۶۴
    30 پماد " 0.075mgrکریم کپسسین  ۶۵
    100 بوتل " ویکس ۶۶
    100 پماد " پماد کندکس  ۶۷
    30 پماد " پماد اختیول  ۶۸
    100 پماد " پماد سموجیل  ۶۹
    100 پماد " پماد بتنویت ان ۷۰
    30 پماد کراچی پاکستان  پلس پانتنیپماد ب ۷۱
    100 پماد کراچی پاکستان  پماد وینتنجینو ۷۲
    100 پماد " پمادپایروکسیکام  ۷۳
    150 پماد " پماد موف  ۷۴
    4 قطی " سی سی  10سرنج  ۷۵
    4 قطی " سی سی  5سرنج ۷۶
    600 دانه " سیت سیرم  ۷۷
    100 امپول  " امپول پایروکسکام  ۷۸
    300 ویال  پاکستانی  4mgویال دیکادرون  ۷۹
   30 ویال  " 10ccویال کلسیم سندروز  ۸۰
    200 امپول  " امپول نیروبیان ۸۱
    300 امپول  پاکستانی  امپول ورین  ۸۲
   50 ویال  " ویال هایدروکورتازون  ۸۳
   50 کیت کراچی پاکستان  (H.Pyloriکلپ تا کیت ) ۸۴
    50 قطره  " قطره کیورین  ۸۵
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    50 قطره  " قطره نستاتین ۸۶
    50 قطره  " قطره کالک ۸۷
    50 قطره  " قطره دیکساکلور ۸۸
    50  دانه " سلوشن مارکیکروم ۸۹
    50  دانه " سلوشن گلیسرین ۹۰
   20 بوتل " 50ccلیدوکاهین  ۹۱
    20  دانه " سلوشن جنشنوالیت ۹۲

۳۹     500 پلستر " پلستر انگشت 
    50 پودر کراچی پاکستان  پودر اسپغول ۹۴
    200 صابون  " صابون دیتول  ۹۵
    100 اسپری  " اسپری موف  ۹۶
    300 اسپری  " اسپری زاینوسین ۹۷
    10 طی ق " الکول پد  ۹۸
    5 قطی " گاز واسلین دار  ۹۹

   100 رول " رول پنداژ کالن  ۱۰۰
    100 رول " رول پنداژ خورد ۱۰۱
   3 عدد کراچی پاکستان  آله فشار  ۱۰۲
    1 پایه " اوتو کالف ۱۰۳
    5 دانه " ماسک آکسیجن  ۱۰۴
   3 سیت " سیت  مکمل پانسمان  ۱۰۵
    10 دانه " چپن مردانه سایز های مختلف ۱۰۶
    2 دانه   چپن زنانه سایز مختلف  ۱۰۷
    2 دانه   سکره انتقال  مریضان ت ۱۰۸
    10  دانه   کمر بند کمر  ۱۰۹
    2 بکس کراچی پاکستان  بکس مکمل کمک های اولیه  ۱۱۰
    2 بالون   بالون آکسیجن امبوالنس ۱۱۱
    1 قطی   کرومیک های سایز مختلف النوع ۱۱۲
 پودر کلورین  ۱۱۳

    50 پودر  
    50 سیرم    1000ccسیرم مکس  ۱۱۴
    300 ویال  ترکی  ویال سفترکسون  ۱۱۵
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    10 بوتل   %75 الکول ۱۱۶
 : مالیاتارقام بدون  بهقیمت مجموع 

:مالیات بدونبه حروف  قیمتمجموع   

به ارقام:  مالیاتمجموع مبلغ   

 مجموع مبلغ مالیات به حروف: 

به ارقام بشمول مالیات:  مجموع مبلغ  

: حروف به شمول مالیات مجموع مبلغ به  

   روز 30 :از تاریخ صدور امرخریداری و تکمیل )روز، هفته یا ماه( اجناس / خدمات تحویلیمدت 

  :تاریخ اکمالمدت ضمانت )وارنتی/ گرنتی( بعد از 

 ارائه کننده: /تهیهاسم 
 

 تهیه/ارائه کننده: نماینده  با صالحیتاسم شخص یا 
 

 :کننده ارائه/یهتهی شخص یا نماینده مضاا
 

 :تاریخ

 مهر تهیه/ارائه کننده

 

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 تحریری  شرایط

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

 گردد. ازتاریخ صدور امرخریداری، تکمیل  سر روز 30تهیه اجناس باید درظرف  (2)

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

 فرمایش دهنده تسلیم نماید؛ 

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

 .گیردمی صورت 
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کامالً یا قسماً فسخ  را یداری، امرخرکننده 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

ئه کننده مکلف مشاهده گردد، تهیه/ارا در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی هاهرگاه  -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 یداری تحت امر خرمحوله اجرای وظایف در جریان داوطلبی و یا حین ، کننده ارائه/تهیههرگاه  -4

 تقلب نموده باشد. 

 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

 :آفرهاید تشخیص نماید که با 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. 

 طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد: هنده فرمایش د (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

  ساخته شود. جوابگو  اتیا انحراف غیر محاسبوی اشتباهات اصالحبا  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)
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اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده  را که در یحیث شرایط برای اعطاء مسؤلیت هامن که نیستداوطلب مکلف  (6)

 درقیمت یا تعدیل درسند ارائه نرخ بپذیرد. انند تغیراند، م

 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

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

 ؛می باشدخریداری قابل اعتبار  امرترتیب و  قیمت ها

 (، 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 

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

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

 


