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                                      PRN-DMCR-33 : گیری نرخ درخواست شماره

                                        : یگیر نرخ درخواست صدور تاریخ

  به:

 05/30/8931 تاریخ:

تدارک اجناس/  برای ودجه الزمتخصیص بوزارت مالیه اداره  (8)

 .داردخدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را 
یا قبل  قبل از ظهر 81ساعت  09/03/8931 آفر سربسته شما الی (2)

  .داده شود تسلیم اعضای خریداریبه دفتر  ازآن
 اینکه ، بدوندنداد تسلیمی ارائه گریعز مها ئیکه بعد اآفر 

  عبارتواضح باید به صورت  آفر. پاکت حاوی می گرددبازشود مسترد 

ترمیم وانتقال کانکس های معینیت عواید وگمرکات  براینرخ 

 .شده باشدنشانی 

سر روز تقویمی ( 91الی مدت )باید ا آفره ارائه شده در آفر (9)

  اعتبار داشته باشد. اد تسلیمی آفرهایعختم ماز تاریخ 

در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار تغیر  در صورت (4)

نماید، زیاد و یا کم فیصد ( 22)نیازمندی تقاضا شده را الی 

مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صالحیت پولی برای 

  درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.

ارکات قابل اجرا ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تد (2)

 }مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید{.است. 

به  مکلففرمایش دهنده بوده و ن حتمیعام  محضر در ئیگشاآفر  (6)

یک یا تمام  هر در صورت رد نمی باشد. نازلترین نرخ  قبول

داوطلب قبال  کدام مسؤلیت درفرمایش دهنده  آفرها

 ندارد. تهیه/ارائه کننده

 سناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:آفر دهنده ا (7)

  : ساختمانی جواز  -8

 مالیه؛ نمبرتشخیصیه  -2
 (.ه نامه تولید کننده )درصورت لزوماجاز -9

یا نماینده با صالحیت   شخصتکمیل و توسط  گیریسند نرخ  (1)

 .امضاء شده باشد مهر در هر صفحه / ارائه کنندهتهیه

 نندهک نام کارمند صادر

   درخواست نرخ گیری:
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  : وظیفه کارمند
  : امضاء 
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رمیم وانتقال کانکس های ت 8

 وگمرکات معینیت عواید 

)برای تفصیل بیشتر به مشخصات 

صفحه اخیر مراجعه  یکدر 

نموده و قیمت نیز درهمان 

 صفحه داده شود.(

     

 : مالیاتارقام بدون  بهقیمت مجموع 

:مالیات بدونبه حروف  قیمتمجموع   

: به ارقام مالیاتمجموع مبلغ   

به حروف: مبلغ مالیات  مجموع  

ول مالیات: به ارقام بشم مجموع مبلغ  

: مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات  

از تاریخ  هفته یا ماه( اجناس / خدمات و تکمیل )روز، تحویلیمدت 

 تقویمی  روز 91 :صدور امرخریداری

  :تاریخ اکمال( بعد از / گرنتیمدت ضمانت )وارنتی
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 :/ ارائه کنندهتهیهاسم 

 

 تهیه/ارائه نماینده  با صالحیتشخص یا اسم 

 :کننده

 

 :کننده /ارائهتهیهنماینده شخص یا ی مضاا

 

 :تاریخ

مهر تهیه/ارائه 

 کننده

 

  بروشور رهنمود،  ساخت و مودل، کاپی یادداشت: فرمایش گیرنده 

نماید    می  اکمال  که  را یا خدماتی  یا فهرست تجهیزات و

استفاده  آفرهاجهت ارزیابی مؤثر فوق معلومات ضمیمه نماید.   

 ردد.می گ

 

پرداخت و تدارک شرایط  

می ر یقابل تغیفرمایش دهنده ذیل صرف با موافقه تحریری شرایط 

 باشد. 

 نمی باشد. ات و تضمینات به پرداخت تأمینمکلف  تهیه کننده (8)

ازتاریخ صدور  سر روز تقویمی  91تهیه اجناس باید درظرف  (2)

 گردد. امرخریداری، تکمیل 

 /ارائهتهیه ،اجناس تهیه /خدمات غیر مشورتی اکمالبعد از  (9)

ه فرمایش را ب( Invoice) بلکاپی ( 2)اصلی و  باید نسخه کننده

 دهنده تسلیم نماید؛ 

درمقابل  کاری ( روز91) طی مدت، توسط فرمایش دهندهپرداخت  (4)

می صورت  تهیه شده /خدمات غیر مشورتیمقدار واقعی اجناس

 .گیرد

 اطالعیه کتبی لبا ارسادر حاالت ذیل فرمایش دهنده میتواند  (5)

کاماًل یا قسمًا فسخ  را ، امرخریداریکننده /ارائهتهیهبه 

  نماید:

بخش یا تمام اجناس موفق به تحویل  کننده /ارائههیهت -8

 در امرخریداری نشود؛ عینهدرظرف مدت م

 موفق به اجرای مکلفیت های دیگر /ارائه کنندهتهیه  -2

  .تحت امر خریداری نشود
ده یا خدمات ارائه شده نواقص در اجناس اکمال شهرگاه  -9

ئه کننده مکلف و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارا

( روز کاری بعد از 9کاستی ها در مدت )به رفع نواقص و 
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دریافت اطالعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش 

 دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید. 
لبی و یا حین در جریان داوط، کننده /ارائهتهیههرگاه  -4

اقدام به فساد و تحت امر خریداری محوله اجرای وظایف 

 تقلب نموده باشد. 

( اد ضمانت )وارنتی/ گرنتییعمنرخ گیری  درخواستهرگاه در  (6)

در تعویض  به مکلف  /ارائه کنندهتهیه تصریح گردیده باشد، 

 .می باشدطول مدت معینه 
 

ارزیابی های معیار و روش  

 ها آفر  ارزیابی

باید تشخیص  فرمایش دهندهل از ارزیابی مفصل نرخ ها، قب (8)

 :آفرهانماید که 

 مندرج این درخواست نرخ گیری های معیار و با شرایط  -8

 مطابقت دارد؛

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

بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و آفر است که  جوابگو آفر (2)

خ گیری در آن رعایت تخنیکی و شرایط مندرج این درخواست نر

 گردیده باشد. 

 طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد: فرمایش دهنده  (9)

  می گیرد؛ی اقالم یا اجزاء صورت ارزیابی برا  -8

  اشتباهات محاسبوی اصالح می گردد؛ هر گونه  -2

  مشروط پشنهاد شده محاسبه می گردد؛تخفیفات غیر   -9

 اخلی اعمال هر گونه ترجیح د  -4
 با اصالح میتواندن نرد گردیده، بعد از آ رجوابگوغیهای  آفر (4)

  ساخته شود. جوابگو  اتیا انحراف غیر محاسبوی اشتباهات
مذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نوع هیچ  (2)

 نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.
 یحیث شرایط برای اعطاء مسؤلیت هامن که نیستداوطلب مکلف  (6)

اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده اند، مانند  را که در

 درقیمت یا تعدیل درسند ارائه نرخ بپذیرد. تغیر
 محاسبوی اشتباهات اصالح
 :می گرددتصحیح ذیل  طور محاسبویاشتباهات  (8)

، مبلغ به رقام و حروفمیان مبلغ به ا درصورت تفاوت -8

 ؛ می باشدحروف قابل اعتبار 
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قیمت فی واحد و قیمت مجموعی  درصورتیکه تفاوت میان -2

 قیمت هاوجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی 

 ؛می باشدخریداری قابل اعتبار  امرترتیب و 

میان نرخ فی واحد و قیمت  تفاوت موجودیت درصورت  -9

نرخ فی  (، در نرخ فی واحد مقدارحاصل ضرب )مجموعی 

ایش فرم نظر از هرگاه ،می باشدواحد قابل اعتبار 

 برجستهنقاط اعشاری در قیمت فی واحد  در اشتباه دهنده

باشد، دراین صورت قیمت مجموعی اقالم طوریکه نرخ داده 

شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصالح 

 شود.

فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را  -4

مت اصالح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قی

 مجموعی آفر محاسبه می نماید. 
داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش  -2

می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط 

 داوطلب، آفر وی رد می گردد. 
درصورت تاخیر در تحویلی طبق قانون و طرزالعمل تدارکات کشور 

هفته جریمه تطبیق خواهد شد. برای هر



 

 وزارت مالیه ترمیم وانتقال کانکس های ریاست عواید وگمرکات  ابتدایی مشخصات بر آورد لیست 

 ریاست انسجام، پالن و مراقبت از پروژه های انکشافی

 مالحظات قیمت مجموعی قیمت فی واحد مقدارکار واحد کار تفضیالت و نوعیت کار شماره

8 
میرالبراتوار به پیشروی دروازه مسجد شریف معینیت عواید وگمرکات فوت از پیشروی تع 21انتقال وجابجا نمودن کانکس 

ومحل ساختمان پذیرش جدید معینیت گمرکات معه کندنکاری آهن پوش ونصب دوباره آن به گونه اساسی طبق حالت اولی با 

 امورات ایجابی آن 

    9 عدد

معه کندنکاری واید وگمرکات به عقب تعمیر معینیت فوت از دروازه دخولی صحن معینیت ع41انتقال وجابجا نمودن کانکس  2

 آهن پوش ونصب دوباره آن به گونه اساسی طبق حالت اولی با امورات ایجابی آن
    2 عدد

9 
فوت که باهم پیوست میباشند به شکل صالون می باشد از پیشروی دروازه دخولی  41انتقال وجابجا نمودن دوعدد کانکس 

ات به عقب دیوار گمرک کابل معه کندنکاری آهن پوش ونصب دوباره آن به گونه اساسی طبق صحن معینیت عواید وگمرک

 حالت اولی با امورات ایجابی آن 

    8 عدد

4 
فوت که باهم پیوست می باشند به شکل صالون می باشند از پیشروی دروازه دخولی  41دوعدد کانکس انتقال وجابجا نمودن 

تن به 21عد از عبور باالیی دیوار احاطه معینیت عواید وگمرکات توسط دو عدد کرن صحن معینیت عواید وگمرکات ب

 پارکینگ پیشروی سرک با امورات ایجابی آن 

    9 عدد

فوت که دو کانکس با هم به شکل صالون پیوست اند همراه با قیچی پوش ،ترس وشده ها ودوباره  41جدانمودن کانکس های  2

 تذکزه همراه با قیچی پوش وترس وشده ها به حالت اولی ترمیم گردد با امورات ایجابی آن جاینت نمودن کانکس های م
    9 عدد

6 
موقت از پروفیل فوت که یک ظرف دیوار ندارد باید پایه در هر کانکس سه پایه 41انتقال وجابجا نمودن دوعدد کانکس 

کوته سنگی میرویس میدان  وگمرکات به ناحیه سوم عینیت عوایدولدنگ کاری گردد از پارکینگ پیشروی احاطه م81*81

 توسط تیلر وپایین کردن وبلند نمودن آن کرن کالن با امورات ایجابی آن  

    2 عدد

7 
یه در هر کانکس سه پایه موقت از پروفیل پاکه یک طرف دیوار ندارد باید فوت 41انتقال وجابجانمودن دوعدد کانکس 

وگمرکات به مدیریت ثبت وسایط نقلیه عواید کینگ پیشروی احاطه معینیت عواید ولدنگ کاری گردد از پار81*81

 وگمرکات واقع سینمای پامیر توسط تیلر وپایین کردن وبلند نمودن آن کرن کالن با امور ایجابی آن 
    2 عدد

1 
سه پایه موقت از پروفیل نکس فوت که یک طرف دیوار ندارد باید پایه در هر کا41انتقال وجابجانمودن دو عدد کانکس 

واقع بادام باغ شهر کابل توسط  87ولدنگ کاری گردد از پارکینگ پیشروی احاطه معینیت عواید وگمرکات به ناحیه 10*10

 با امورات ایجابی آن  کالن تیلر وپایین کردن وبلند نمودن آن کرن

    2 عدد

    8 عددمعینیت عواید وگمرکات به ناحیه یازدهم واقع خیر خانه شهر فوت از عقب تعمیر 41انتقال وجابجا نمودن یک عدد کانکس  3



   

 وگمرکات دیعوا تینیمع یوانتقال کانکس ها میترمدرخواست نرخگیری برای  یسند معیار

8/8 

 دوباره آن به گونه اساسی طبق حالت اولی با امورات ایجابی آن کابل معه کندنکاری آهن پوش ونصب 

واید وبه مدیریت ثبت وسایط نقلیه ع 87و9ترمیم اساسی مسطح سقف وسیستم ویرنگ کانکس ها به حالت اولی در نواحی  81

 وگمرکات واقع سینمای پامیر با امورات ایجابی آن
    9 عدد

معه بست برای فعال سازی سیستم برق کانکس ها ی مدیریت آرشیف Watan کمپنیmm(4*86کی )تهیه ونصب کیبل تر 88

 وکودکستان صحن معینیت عواید وگمرکات با تمام امورات ایجابی آن 
    881 طول متر 

فوت وزینه  21س ار اطراف کانکدر ک pccفوت وکانکریت ریزی بدون سیخ یا  21ی وپیشروی کانکس کندنکاری وپرکار 82

 معینیت گمرکات با امورات ایجابی آن  1182*3*39.کانکریتی به سایزگ
    9126 متر مکعب 

 قیمت مجموعی
 

 


