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 PRN-DMF-23 : گیری نرخ درخواست شماره
                                        : یگیر نرخ درخواست صدور تاریخ

  به:

 1398/05/02 تاریخ:

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

  .داده شود تسلیم اعضای خریداریبه دفتر  یا قبل ازآن قبل از ظهر 10ساعت  1398/05/06 آفر سربسته شما الی (2)

باید به صورت  آفرکت حاوی . پامی گرددبازشود مسترد  اینکه ، بدوندنداد تسلیمی ارائه گریعها ئیکه بعد از مآفر  (3)

 .شده باشدنشانی دیزاین وچاپ نرخ برای   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)الی در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را تغیر  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 ه و بودن 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)

 ؛ : خدمات چاپ ومطبعهجواز -1

 مالیه؛ نمبرتشخیصیه  -2

 (.تولید کننده )درصورت لزومه نامه اجاز -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  

  نه پری گردد()توسط اداره خا

پ
زبان چا

تعداد صفحه 
اندازه صفحه 
 

ت
مالحظا

 

واحد
 

 

 مقدار

)تعداد

 چاپ(

فی قیمت 

واحد به 

 افغانی

قمیت 

به  یمجموع

 افغانی

   500 جلد چاپ A5 24 دری ( PEFAبروشر پیفا ) 1

   500 جلد چاپ A5 24 پشتو  (PEFAبروشر پیفا ) 2

لدج چاپ A5 24 انگلیسی  (PEFAبروشر پیفا ) 3  300   

   300 جلد چاپ A3 1 دری FPIPپوسترهای پیفا وبرنامه  4

   300 جلد چاپ A3 1 پشتو FPIPپوسترهای پیفا وبرنامه  5

   300 جلد چاپ A3 1 انگلیسی FPIPپوسترهای پیفا وبرنامه  6

   300 جلد چاپ A5 30 دری FPIPبروشر پروگرام  7

   300 جلد چاپ A5 30 پشتو FPIPبروشر پروگرام  8

   300 جلد چاپ A5 30 انگلیسی FPIPبروشر پروگرام  9

   500 جلد چاپ A4 4 دری  PEFA پمفلیت پیفا 10

   500 جلد چاپ A4 4 پشتو  PEFA پمفلیت پیفا 11

   500 جلد چاپ A4 4 انگلیسی  PEFA پمفلیت پیفا 12

   500 جلد چاپ A4 88 دری رهنمود سیستم افمیس 13

   500 جلد چاپ A4 82 پشتو د سیستم افمیسرهنمو 14

   500 جلد چاپ A4 65 انگلیسی رهنمود سیستم افمیس 15

گزارش ارزیابی عملکرد  16

 ادارات )جلد اول(

چاپ  A4 145 دری

 ودیزاین
   300 جلد

گزارش ارزیابی عملکرد  17

 ادارات )جلد اول(

چاپ  A4 123 انگلیسی

 ودیزاین

   300 جلد

چاپ  A5 15 دری رش )جلداول(بروشرگزا 18

 ودیزاین

   300 جلد

چاپ  A5 13 انگلیسی بروشر سیستم افمیس )جلداول( 19

 ودیزاین

   300 جلد
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چاپ  A5 10 انگلیسی بروشر سیستم بودجه  20

 ودیزاین

   300 جلد

بروشر سیستم نظارت از معیار  21

 های بین المللی

چاپ  A5 10 انگلیسی

 ودیزاین

   300 جلد

 : مالیاتارقام بدون  بهقیمت وع مجم

:مالیات بدونبه حروف  قیمتمجموع   

به ارقام:  مالیاتمجموع مبلغ   

 مجموع مبلغ مالیات به حروف: 

به ارقام بشمول مالیات:  مجموع مبلغ  

: مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات  

   روز 30 :خ صدور امرخریداریاز تاری 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/تهیهی شخص یا نماینده مضاا
 

 :تاریخ

 مهر تهیه/ارائه کننده

 

نماید    می  اکمال  که  را یا خدماتی  یا فهرست تجهیزات و  بروشور ساخت و مودل،  رهنمود، 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)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، ایش دهندهتوسط فرمپرداخت  (4)

 .گیردمی صورت 

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

  نماید:

 در امرخریداری نشود؛ عینهمام اجناس درظرف مدت مبخش یا تموفق به تحویل  کننده ارائه/هیهت -1

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

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

اری بعد از دریافت اطالعیه در مورد می باشد، در غیر آن ( روز ک3کاستی 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

 تقلب نموده باشد. 

 به مکلف  ارائه کننده/تهیه تصریح گردیده باشد، ( ت )وارنتی/ گرنتیاد ضمانیعمنرخ 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)

 ابقت دارد؛مط 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: فرمایش دهنده  (3)

  می گیرد؛ت ی اقالم یا اجزاء صورارزیابی 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 غیر محاسبوی اشتباهات با اصالح میتواندن نرد گردیده، بعد از آ غیرجوابگوهای  آفر (4)

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

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. اند، مانند تغیر

 محاسبوی اشتباهات اصالح

 :می گرددتصحیح ذیل  طور محاسبویباهات اشت (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  قیمت ها

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

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

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

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

 ی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد. محاسبو

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