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 PRN-00267 : گیری  خنر درخواست شماره 

 31/06/1399 یری گ نرخ رخواستد صدور تاریخ

  : هب

  خ:ریات

 .داردخدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را  ناس/جاتدارک  ای ربزم ال  هجدوب  صیص خت هی لام ترازو اره دا (1)

   . داده شود تسلیم ی به دفتر اعضای خریدار  یا قبل ازآن از ظهر قبل 00:10ساعت  02/07/1399 الی آفر سربسته شما (2)

ریاست مالی سه پایه کمپیوتر   خریداری وی اح تک اپ .ددرگ یم د ترسمد شو ازب که ینا ن ، بدوددنگری ارائه تسلیم د از میعادها ئیکه بعآفر 

 شده باشد.  نشانی در مورد اضح عبارتصورت و  باید بهو حسابی 

   د.شا ه بشت دا بار اعت اآفره سلیمیت عادمی مختیخ  از تارروز تقویمی سر ( 30الی مدت )باید  ا  آفره آفر ارائه شده در (3)

به اینکه    مشروط   نماید،زیاد و یا کم  د  فیص (  15)  ا الی ره  دش   اضاق تی  دنمنیاز  رادقم  د نا وت  یم  ره ااد  دی،نمازین  رادقم  ر ر دت تغیصوردر   (4)

 ت نرخ گیری تجاوز ننماید.  قیمت مجموعی آن از حدود صالحیت پولی برای درخواس

 . {دیئانم رجدرا ن آ ی دصیف و لی خاد ترجیحرد }مو. است  اجرا لبات قرکادات طرزالعملم  م چهارکابق حترجیح داخلی مط (5)

  آفرهایک یا تمام    هر  در صورت رد  نمی باشد.  ن نرخ  لتریناز  به قبولمکلف  هنده  فرمایش دده و  وب ن  یمتح  م اع  ضرحم  در  یئاشگ  رفآ (6)

 .ندارد ه کنند داوطلب تهیه/ارائهقبال  کدام مسؤلیت درده فرمایش دهن

 :دیانم  ضمیمه می یشخور فآا با ر لذی اسناد آفر دهنده  (7)

 ؛ ارب تعا لباق راک /تلیافع /تیراتج زاجو -1

 ه؛  لیام ه یصیخشبرتمن -2

 (. لزومکننده )درصورت  تولید  ه نامهازاج -3

 . باشدامضاء شده در هر صفحه مهر   ارائه کننده   /هتهییا نماینده با صالحیت   شخصتکمیل و توسط  گیری سند نرخ  (8)

    : رییگرخ ن  ستاورخد ده ننک  ند صادر رمنام کا

  :  دنارموظیفه ک 
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C ا ه   ت م قی  و   م ال ق ا   ل جدو 
شم

ار
 ه 

 

 م   القام سا

 ردد( گ ه پریخاناره ط ادتوس)

ت  شریح با مشخصات

 م تخنیکی اقال

)توسط اداره خانه پری  

 گردد(

 واحد 

 

 یفقیمت  مقدار

واحد به  

 افغانی

قمیت  

به   یمجموع

 انیافغ

1 

Lenovo yoga S940 Or equivalent Intel 
core i7-1065G7 1.3GHz, 14 inch 
1920x1080 touch display,32GB 
LPDDR4X 3733 MHz and 1 TB SSD 
Hard Drive 

طبق مشخصات ضمیمه  

شده ریاست تکنالوژی  

 معلوماتی 

   ایهپ

 
 
2 

  

2 

Dell Latitude OptiPlex 7070 or 
equivalent intel core i7-9700 (8 
cores/12MB/8T/3.0GHz/65W Support 
windows 10/Linux, 8 GB DDR4 
Memory and 1TB HDD Hard Drive   

طبق مشخصات ضمیمه  

شده ریاست تکنالوژی  

 معلوماتی 

 پایه

1   

  :ات لیام بدون  ماارق بهت قیم عمومج

:اتمالی بدونبه حروف  تقیموع مجم  

م:  ارقا به   مالیات غبلم موعجم  

ف:  حرو ات به مالی غلبمع مومج  

: ل مالیات وشمقام بار به لغمبع مجمو  

  :تامالیل به شمو  فروه حغ ب مبل مجموع

   می یوتق  زور 30 :یراخریدامر  رودصیخ  اراز ت اتمخد اس /اجن( ماه  یاه  فت روز، ه)  یلکمت و  تحویلیت مد

  :خ اکمالریتااز  د عی( بگرنتانت )وارنتی/ ضمت دم

 نده:نک ائه ار  /تهیهم سا
 

 ه کننده: ئراتهیه/ا  تصالحی ا ب ه یندنما ص یام شخسا
 

 :ه ندنک   ئهراا/تهیه ه دنمایا نیخص ی شاضما
 

 :ریخات

ده ئه کننارا/یههتمهر   
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 : شتاددای

  د.   نمای  ضمیمه    نماید    می    الکما     هک     را   اتی  یا خدم  جهیزات ت  رستهف   یا  و     روش ورب    دل، مو  و اخت  س  ،  ودمنره  پیکانده  ریش گمایرف ❖

 گردد. میاستفاده  رهافآ   رثؤبی مرزیات اهجفوق لومات عم
 میباشد.  نآ لدامع یا قفواجناس   ههی ه تف بمکل کننده ل مااک  ❖

ت رداخ پ   و   ارک د ت   ط ی ار ش   

   شد.بامی  رییتغ  لبقا ده نهیش دفرمای ریه تحرموافق ابرف ل صیذط ایشر

 ی باشد.  مو تضمینات ن تا نتأمی ت رداخبه پیه کننده مکلف هت (1)

 .  گرددیل کماری، تامرخریدر خ صدواریازت رس میتقوی روز  30 فدرظر باید  سانجا یه ته (2)

از   (3) ب کنن   ئه ارا/ههیت   ، ناسجا  تهیه تی/  ورشم  یرغمات  اکمال خدبعد  نسایده  فب  ا ر  (Invoice)   بل کاپی  (  2)  و   اصلی   خه د    نده ده  یشامره 

 د؛  مایم نیتسل

ت (4) ام  بلدرمقا  کاری  ( روز30)  طی مدتدهنده،    یشوسط فرماپرداخت  صورت می  تهیه شده    رتیومات غیر مشخد/جناسقدار واقعی 

 .گیرد

   ید:انم خاً فسیا قسم الًکام ی راارریدمرخه، اکنند ارائه/تهیه  هبی بتک  عیهاطال ارسال بایل در حاالت ذ ند واه میتهندفرمایش د (5)

 شود؛ ری ن رخریدادر ام عینهدت ماجناس درظرف م ام تحویل بخش یا تم وفق بهکننده م ه ئارا/ههیت -1

 .  نشود امر خریداری  تحت  های دیگر  رای مکلفیتاج موفق به  نده کن ارائه/تهیه  -2

ص  قاع نوفر  هب  کلفه مدن هیه/ارائه کنگردد، تشاهده  ا می هکاستواقص و یا  ارائه شده نخدمات    اکمال شده یا اس  در اجنگاه  هر -3

ها د کاستی  )و  کا3ر مدت  روز  دریافت   ری(  از  مو   بعد  در  می  اطالعیه  فرماباشدرد  آن  غیر  در  تویش  ،  می  امر    انددهنده 

 د.  یری را فسخ نماخریدا

  وده منفساد و تقلب  دام به  اری اقریدر خت امف محوله تح اجرای وظای  یا حین  ان داوطلبی وجریدر  کننده،    ئهارا/هیههرگاه ت -4

   .دشبا

نرخ  د  رگاه ه (6) میعاد ضمانت ر درخواست  کننده /هتهی  باشد،  تصریح گردیده    وارنتی/ گرنتی( )  گیری  تعویض دلف  مک  ارائه  طبه   ول  ر 

 . نه می باشدمدت معی
 

ی یاب ارز   های   معیار  و   وشر   

 ها   رآف    ارزیابی 

 :آفرهاکه نماید  تشخیص  اید ه بدهندا، فرمایش مفصل نرخ ه ارزیابیقبل از  (1)

 ت دارد؛ بق مطا است نرخ گیریمندرج این درخو ی ها راعیم و  یطشرا  اب  -1

 ده است.هر ش ضا و مکه الزم است امطور ی  -2



 

    NPA/PPD/RFQ/01رمشورتی یغدمات  خ یه ا ارس وانجارک ای تد برا ری نرخگی  استخو رد اری معی سند

 

Page 5 of 7 

 

ده رعایت گردی  ی در آنواست نرخ گیردرخمندرج این  یط  ی و شرایفی و تخنیکک ی، معیار های  از ارزیاب  بعدآفر است که   گوجواب  آفر (2)

 باشد.  

 :  دده  یمام انج ازیابی مالی رذیل ار طورده دهنیش فرما (3)

 ی گیرد؛  م م یا اجزاء صورت زیابی برای اقالرا  -1

 ح می گردد؛ اصال  حاسبوی ونه اشتباهات مهر گ  -2

 ؛ دمحاسبه می گردشنهاد شده  ط پ ات غیر مشروفیفتخ  -3

 یح داخلی  ترجر گونه اعمال ه  -4

   اخته شود. س ابگووج تافحراان  ای غیر محاسبوی تباهاتالح اشاص با  واندمیتن ناز آردیده، بعد گو رد گهای غیرجواب آفر (4)

 ند. توا ت گرفته نمیصوریا داوطلب دیگر  موده نهاد نین قیمت را پیشوطلبیکه نازلترداچ نوع مذاکره با هی (5)

ا  منحیث شرایط  که  نیستمکلف    داوطلب  (6) نرخ دهیاد درخواسن  را که در  ی اء مسؤلیت هعطابرای  نشد  است  انتصریح   رند تغیماند،  ه 

 د.ریبپذ  خنر  هئاراند  سرت یا تعدیل ددرقیم

 محاسبوی   هات ا اشتب   اصالح 

 :گردد میذیل تصحیح  رطو محاسبویات اهباشت (1)

 ؛  دمی باشبار ت حروف قابل اع ف، مبلغ بهوحر به ارقام و بلغ رت تفاوت میان مودرص -1

  ب تی رت  و  اهت  قیمارزیابی  د برای  حفی وامت  ، قیباشدود داشته  جت مجموعی ود و قیم حقیمت فی وا  نمیاکه تفاوت  یرتدرصو -2

 می باشد؛ ر اداری قابل اعتبیخر مرا

رخ فی واحد  ن  (،  واحد  ی خ فدر نر  قدارمرب  حاصل ض) مجموعی    ت قیم  واحد وت میان نرخ فی  تفاو  موجودیت   رتودرص  -3

این صورت  اشد، دربجسته  بر  واحدفی    ی در قیمترنقاط اعشا  تباه درش ایش دهنده امفر  نظر   از  اه گهر  ی باشد،مل اعتبار  بقا

 . ح شودواحد باید اصال وده و قیمت فیب راست قابل اعتبا ه که نرخ داده شدیم طورالقا یوعمجم متقی

ر  ف مت مجموعی آیر قداوطلب د  یتبموافقه ک عد از اخذ بی را اصالح و  هات محاسبواشتبرجات فوق ادمن ایش دهنده مطابقمفر -4

   .ه می نمایدمحاسب

وسط  ت  ی اشتباهات محاسبو  صورت عدم پذیرش  د. در شا بی  مش  خوی  فرحاسبوی در آباهات مترش اشپذیبه    مکلفداوطلب   -5

 .  ددفر وی رد می گرداوطلب، آ

 . دد گر ی یق م تطب   ه م ی جر  تاخیر هفته  هر    ی ا کات کشور بر ار رزالعمل تد ط و    طبق قانون   ر کا   در انجام   ر ی تاخ   ت صور ر د 
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