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 PRN -392 : گیری نرخ درخواست  شماره

                                         : یگیر نرخ درخواست صدور تاریخ

  :هب

 1399/09/02 تاریخ: 

 . داردتدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را  برای ودجه الزمتخصیص بیه وزارت ماله اردا (1)

   .داده شود تسلیم  اعضای خریداریبه دفتر  یا قبل ازآن قبل از ظهر 10ساعت  1399/09/04 آفر سربسته شما الی (2)

بعد از مآفر   (3) ئیکه  واضح باید به صورت    آفر. پاکت حاوی  ددمی گرسترد  د موزشبا  هکاین   نو، بددنده گرئمی اراسلی ت  ادیعها 

 . ده باشدنی شنشاکلکین و تهیه وسایل برای تشناب ها نمودن کالن نرخ برای   عبارت

   د.اشته باشداعتبار   اد تسلیمی آفرهایعختم ماز تاریخ سر روز تقویمی ( 30الی مدت )باید ا آفره ارائه شده در آفر (4)

نماید، مشروط زیاد و یا کم  فیصد  (  25)ده را الی  قاضا شیازمندی ت ر ن داق م   دنامی تو  ه رداا  ی،ند ازمقدار نی در م   تغیر  تصور در   (5)

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

 ائید{.منج درا نری آو فیصد داخلیترجیح  رد }مول اجرا است. بترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قا (6)

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

 ندارد.  تهیه/ارائه کنندهداوطلب قبال  کدام مسؤلیت درفرمایش دهنده  آفرهاتمام 

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

 ؛  بارعت ا   لباق ارت/کیلفعا /یرت تجاجواز   -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)

یری: ت نرخ گس درخوا نندهک  نام کارمند صادر

  

 

    :رمندوظیفه کا 

  :  ضاء ام 
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 ا ه  ت قیم و ماقال ولدج
شماره  

 

 
    اسم اقالم

 )توسط اداره خانه پری گردد(

مشخصات   باشریح ت

 تخنیکی اقالم 

)توسط اداره خانه پری  

 گردد(

 واحد

 

فی  قیمت  مقدار

واحد به  

 افغانی 

  یمجموع قمیت 

 به افغانی 

( 0.5*1ید به ابعاد )دفتر منابع بشری عوااری دیوار سمت شمال کندنک 1

تمام    مناسب با آن بجایسانتی متر وانتقال مواد   0.40و عرض  2*

 امورات ایجابی ومتفرقه آن 

عب کمترم  0.5 
  

ه وکندن کاری دیوار جهت کالن  کین موجودبرداشتن دوباب کل 2

جای  کین برای دفاتر منابع بشری عواید وانتقال مواد آن بکل نمودن

 یجابی ومتفرقهتمام امورات ا اسب بامن

عب مترمک  1 
  

بع بشری عواید جهت کشیدن  ر منااری دیوار سمت جنوب دفتنککند 3

یجابی ومتفرقه  کین وانتقال مواد آن بجای مناسب با تمام امورات اکل

 آن

عب مترمک  

1   

کین پی وی سی برای جاهای کنده شده منابع بشری  تهیه ونصب کل 4

رنگ با تمام  های کنده شده توسط پلستر وت جای ترمیماعواید با

 ت ایجابی ومتفرقه آن امورا

ترمربع م  

10   

یک پیپ ی ذکر شده از کین هاتهیه ونصب جالی زیگ زاگ برای کل 5

یجابی و  ت املی با تمام امورا 2ملی فلزی با چوکات بندی از انگالرن 

 آنمتفرقه 

ربع مترم  

10   

نه مقام معینیت باکیفیت  یر دهلیز وراه زیژ لین )( جهت تنومنتاتهیه و 6

 آن  ت ایجابیعالی وامورا

 متر 
200 

  

وات هالوجینی طبق نمونه ساحه در دفتر متذکره  6تهیه ونصب گروپ  7

 آنبا کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی 

 عدد
30 

  

ت عالی با امورات ایجابی  ب دستشویی مطابق فرمایش کیفیتهیه ونص 8

 آن

 عدد
1 

  

ستاده جدید معه تانکی کیفیت عالی واشرقیری با  تهیه ونصب کمود ای 9

   یجابیامورا
 1 پایه

  

یا معادل آن با امور  geminiتهیه ونصب مخلوط کن دستشویی فیصل  10

 ایجابی  
 1 عدد
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 omegaتولید کمپنی فیصل صب دبل شیردهن معه مسلم شاور  تهیه ون 11

 ل آنیا معاد
 1 عدد

  

با    (یا معادل آن  omegaچه وال )تولید شرکت فیصل نصب چوتهیه و  12

 امورات ایجابی 

 عدد
5 

  

   1 عدد عالی ایتالیایی یا معادل آن  نیچه تانکی کمود کیفیت 13
   1 عدد تهیه ونصب پیپ کش کمود کیفیت عالی  14
   1 عدد ت عالی یفیبا ک سانتی متر  (15*15تهیه ونصب کفشوی ) 15

 : مالیات بدون قامر ا به  تقیممجموع 

: مالیات بدونوف حر به  قیمتوع مجم  

:  قامار به  مالیاتمجموع مبلغ   

حروف:  ه بلغ مالیات ب م مجموع  

لیات: بشمول ما امبه ارق مجموع مبلغ  

:  تالیاه حروف به شمول مع مبلغ بمومج  

    روز 30 :یداریخرامر از تاریخ صدور خدمات ه( اجناس /یا ماهفته  و تکمیل )روز،  تحویلی مدت 

   :تاریخ اکمال( بعد از گرنتی /یارنت انت )ومدت ضم

 : ارائه کننده /تهیهاسم 
 

 :نندهک  تهیه/ارائه نده  با صالحیتاینمشخص یا م سا
 

 :کننده ارائه/هیهت نماینده  یاشخص ی مضاا
 

 : خیرتا

 مهر تهیه/ارائه کننده 

 

فرماییادداشت ت  و   شورروب    دل،مو  ورهنمود،  ساخت  کاپی    ش گیرنده:  نماید      می     اکمال    که    را  تی  خدمایا    جهیزاتیا فهرست 
 د.رداستفاده می گ آفرها  ابی مؤثرجهت ارزیفوق  معلومات نماید.   ضمیمه 

رداخت پ و تدارک شرایط  

   اشد.می بر ی قابل تغی فرمایش دهنده تحریری  فقهذیل صرف با مواط شرای

 نمی باشد.  ینات تضم   و اتن ی به پرداخت تأممکلف  هتهیه کنند (1)

 گردد. ری، تکمیل ازتاریخ صدور امرخریدا سر روز 30ظرف اید درجناس به ا تهی  (2)

ه فرمایش  را ب(  Invoice)  بلکاپی  (  2)اصلی و    باید نسخه  هکنند  ارائه/تهیه  ،ناساج  تهیه  /خدمات غیر مشورتی  لاکمابعد از   (3)

 ماید؛  دهنده تسلیم ن
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دهندهوتپرداخت   (4) فرمایش  روز30)  مدت  طی،  سط  مق   کاری  (  ا درمقابل  واقعی  مشورتی/جناسدار  غیر  شده   خدمات    تهیه 

 .گیردمی صورت 

  نماید: اً فسخکاماًل یا قسم را  ، امرخریداریکننده ارائه/تهیهبه  اطالعیه کتبی با ارسال حاالت ذیل  در فرمایش دهنده میتواند (5)

 ود؛ در امرخریداری نش عینهدت مش یا تمام اجناس درظرف مبخموفق به تحویل  کننده ارائه/هیهت -1

  .امر خریداری نشودتحت  رموفق به اجرای مکلفیت های دیگ ارائه کننده/تهیه  -2
ئه کننده مکلف به  گردد، تهیه/ارااستی ها مشاهده  یا ک  ویا خدمات ارائه شده نواقص    در اجناس اکمال شدهگاه  هر -3

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

 د.  خ نمایدهنده می تواند امر خریداری را فس
دام به فساد و تقلب  اق امر خریداری    تحته  لمحواجرای وظایف  ی و یا حین  در جریان داوطلب ،  کننده  ارائه/تهیههرگاه   -4

 نموده باشد. 

در  تعویض    به  مکلف    ارائه کننده/تهیه  ردیده باشد،  تصریح گ  (د ضمانت )وارنتی/ گرنتیاعی منرخ گیری    استدرخو هرگاه در   (6)

 .شدمی با طول مدت معینه 
 

یارزیاب های معیار و وشر  

 ها آفر  ارزیابی

 :آفرهانماید که  باید تشخیص  هندهایش دمفر از ارزیابی مفصل نرخ ها، قبل  (1)

 مطابقت دارد؛  یریگ این درخواست نرخمندرج  های  معیار و با شرایط  -1

 . است هو مهر شد است امضاکه الزم طور ی   -2

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

 د. شرعایت گردیده با

 ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد:  طوررمایش دهنده ف (3)

   می گیرد؛اء صورت جزی اقالم یا ا براارزیابی   -1

   ح می گردد؛اهات محاسبوی اصال اشتب   ونههر گ  -2

   ؛ی گرددمشروط پشنهاد شده محاسبه متخفیفات غیر   -3

 اخلی  یح داعمال هر گونه ترج   -4
   ود. ساخته ش جوابگو  ات یا انحراف غیر محاسبوی   تباهاتاش با اصالح اندمیتو ن نرد گردیده، بعد از آ وابگوغیرجهای  آفر (4)
 یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.را پیشنهاد نموده ین قیمت کره با داوطلبیکه نازلترذامنوع هیچ  (5)
اعطامن  که   ست نی داوطلب مکلف   (6) برای  نرخ دهی تصری  را که در  یء مسؤلیت هاحیث شرایط  اند،   نشده  حاسناد درخواست 

 درقیمت یا تعدیل درسند ارائه نرخ بپذیرد. رمانند تغی 
 وی سبمحا اشتباهات حاصال
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 : می گرددیح تصح ذیل  طور  محاسبوی اشتباهات  (1)
 ؛  می باشدبار بل اعت، مبلغ به حروف قارقام و حروفمیان مبلغ به ا ت تفاوتدرصور -1
  قیمت ها د برای ارزیابی شد، قیمت فی واحته باش واحد و قیمت مجموعی وجود داکه تفاوت میان قیمت فی درصورتی  -2

 ؛ شدمی بابل اعتبار خریداری قا امرترتیب  و 

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

وا قابفی  اعتبار  حد  باشدل  دهنده  نظر  از  اههرگ  ،می  در    در  اشتباه  فرمایش  اعشاری  فقنقاط  واحد  یمت    برجسته ی 

نرخ  ب طوریکه  اقالم  مجموعی  قیمت  دراین صورت  قااشد،  است  شده  فی    بلداده  قیمت  و  بوده  بایاعتبار  د  واحد 

 اصالح شود.

اصال فرما -4 را  محاسبوی  اشتباهات  فوق  مندرجات  مطابق  دهنده  بیش  و  موافقه کتبیح  اخذ  از  قیمت    عد  در  داوطلب 

 آفر محاسبه می نماید.  مجموعی
مکطداو -5 اشت لب  پذیرش  به  عد لف  صورت  در  باشد.  می  خویش  آفر  در  محاسبوی  اشتباهاباهات  پذیرش  ت  م 

 می گردد.  ر وی رد محاسبوی توسط داوطلب، آف
 اهد شد.هفته جریمه تطبیق خو ربرای هتاخیر در تحویلی طبق قانون و طرزالعمل تدارکات کشور درصورت 

 


