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 PRN -396 : گیری نرخ درخواست  شماره

                                         : یگیر نرخ درخواست صدور تاریخ

  :هب

 1399/09/08 تاریخ: 

 . داردتدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را  برای ودجه الزمتخصیص بیه لت ماوزار ه اردا (1)

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

بعد از مآفر   (3) ئیکه  واضح باید به صورت    آفر. پاکت حاوی  ددمی گرسترد  مد  وشزبا  هکن ای  نو، بددنده گرئمی ارااد تسلی یعها 

 . ده باشدنی شنشا شونت علیه زنانخریداری ضروریات کمپاین منع خنرخ   عبارت

   د.اشته باشاعتبار د  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 شدی ت یازمن ر ن داق م   دناره می توادا  ی،د ن زمنیا  قداردر م   رتغی   تصور در   (5)

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

 نمائید{. جدرا رنآ یصدیو ف داخلی  ترجیحرد }مول اجرا است. ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قاب (6)

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

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

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

 ؛  بارعت ا   لباق ارلیت/کافع /یت رتجا  ازجو -1

 مالیه؛  تشخیصیه برنم -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 گدرخواس  نندهک  نام کارمند صادر

  

 

    :رمندا وظیفه ک

    :امضاء  
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 ا ه  ت قیم و ماقال جدول
شما

ره  
 

 
    اسم اقالم

 )توسط اداره خانه پری گردد(

مشخصات تخنیکی   باشریح ت

 اقالم 

)توسط اداره خانه پری  

 گردد(

 واحد

 

فی  قیمت  مقدار

واحد به  

 افغانی 

  یمجموع قمیت 

 به افغانی 

   2 دانه   باتحریر متن ضمیمه  3*2پوستر  1
ی  صحن حویلجیر ونصب آن درتا 2

 وزارت  
   1 دانه  

برای غرفه  تهیه میز وچوکی کرایی  3

 نمایش
   30 دانه  

   1 متر   فیته قطع نوار  4
   1 عدد  مایک معه لودسپیکر 5
ه دو نوع  اشت قابلی همراغذای چ 6

سالند برای پنجاه تن شاملین تدویر  

آب  نمایشگاه معه پیپسی خورد، 

 یوه فصل معدنی دونوع م

   50 پارسل  

   50 قطعه  عوترت داک  7
تهیه ریبن کمپاین منع خشونت علیه  8

 زنان
   50 دانه  

   10 کیلو  لی خامه ای کیک اع 9
   10 کیلو  کیک اعلی ساده 10
   40 قطی  سایز کالن  به سن ایچ نوشا 11
   5 بوتل  ملی گرام  250بوتل  کافی  12
   5 کیلو کیلویی 1پاکت  خشکشیر 13
لوکی  ع کلچه دونو 14  10   
   4 قطی  قطی کالن  چای سیاه وسبز  15
یر س  سیب اعلی 16  5   
51 درجن  کیله اعلی 17    
   10 قطی  برگه الکوزی یا معادل آن  200 اغذیدستمال ک  18
   150 دانه  دانه  150دام ازهرک  قاشق، گیالس وپنجه یکبارمصرف 19
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   3 کیلو  بوره  20
 : اتمالی  نبدو ارقام به  تقیممجموع 

: مالیات بدونوف حر به  قیمتوع مجم  

:  قامار به  مالیاتمجموع مبلغ   

حروف:  ه بلغ مالیات ب م مجموع  

لیات: بشمول ما امقبه ار مجموع مبلغ  

:  تالیاه حروف به شمول مع مبلغ بمومج  

    روز 30 :یدارخریامر از تاریخ صدور خدمات ه( اجناس /ام یاهفته  )روز، و تکمیل  تحویلی مدت 

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

 : ارائه کننده /تهیهاسم 
 

 :نندهک  هتهیه/ارائ نده  با صالحیتاینمشخص یا م سا
 

 :کننده ارائه/هیهت نماینده  شخص یای مضاا
 

 : خیرتا

ه مهر تهیه/ارائه کنند  

 

ت  ای  و   رشوروب    دل،مو  ورهنمود،  ساخت  کاپی    ش گیرندهفرمای:  یادداشت نماید      می     اکمال    که    را  تی  خدمایا    جهیزاتفهرست 

 د.ردگاستفاده می  آفرها  ابی مؤثرجهت ارزیفوق  معلومات نماید.   ضمیمه 

رداخت پ و تدارک شرایط  

   د.اشمی بر ی تغی  قابل فرمایش دهنده تحریری  فقهذیل صرف با مواط شرای

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

 گردد.  ری، تکمیل ازتاریخ صدور امرخریدا سر روز 30ظرف اید درب خدمات مشورتی  ارائه (2)

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

 ماید؛  سلیم ندهنده ت

دهندهوتداخت  رپ (4) فرمایش  روز30)  مدت  طی،  سط  مق   کاری  (  ا درمقابل  واقعی  مشورتی/جناسدار  غیر  شده   خدمات    تهیه 

 .گیردمی صورت 

  ید:نما اً فسخکاماًل یا قسم را  ، امرخریداریکننده ارائه/تهیهبه  ه کتبیاطالعی با ارسال حاالت ذیل  در فرمایش دهنده میتواند (5)

 ود؛ امرخریداری نشدر  عینهمدت ش یا تمام اجناس درظرف مبخموفق به تحویل  کننده ارائه/هیهت -1

  .امر خریداری نشودتحت  رموفق به اجرای مکلفیت های دیگ ارائه کننده/تهیه  -2
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کلف به  ئه کننده مگردد، تهیه/ارااستی ها مشاهده  و یا کمات ارائه شده نواقص  یا خد  در اجناس اکمال شدهگاه  هر -3

نواق از دریافت  (3ستی ها در مدت )کا ص و  رفع  بعد  باشد،  العیهاط  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    تحتله  محواجرای وظایف  حین    ی و یادر جریان داوطلب ،  کننده  ارائه/تهیههرگاه   -4

 باشد.  نموده

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

 .شدمی با طول مدت معینه 
 

یارزیاب های معیار و وشر  

 ها آفر  ارزیابی

 :آفرهانماید که  باید تشخیص  هندهمایش دفر یابی مفصل نرخ ها، از ارزقبل  (1)

 مطابقت دارد؛  یریگ این درخواست نرخمندرج  های  معیار و یطبا شرا  -1

 . است هو مهر شد است امضاالزم که طور ی   -2

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

 شد. رعایت گردیده با

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

   می گیرد؛اء صورت جزی اقالم یا ا برازیابی ار  -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. اخته ش سجوابگو  ات حرافیا ان غیر محاسبوی   تباهاتاش با اصالح اندمیتو ن نرد گردیده، بعد از آ وابگوغیرجهای  آفر (4)
 یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.را پیشنهاد نموده قیمت ین کره با داوطلبیکه نازلترذامنوع هیچ  (5)
اعطامن  که   ست نی داوطلب مکلف   (6) برای  نرخ دهی تصریاسناد    را که در  یء مسؤلیت هاحیث شرایط  نشدهدرخواست  اند،   ح 

 د.ارائه نرخ بپذیردرقیمت یا تعدیل درسند  رمانند تغی 
 وی سبمحا اشتباهات حاصال

 : می گرددیح تصح ل ذی 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 واحشته باقیمت مجموعی وجود دا واحد وکه تفاوت میان قیمت فی درصورتی  -2

 ؛ شدمی بابل اعتبار اری قاخرید امرترتیب   و
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نرخ    (،  در نرخ فی واحد  مقدارحاصل ضرب  )مجموعی  خ فی واحد و قیمت  ان نرمی  تفاوت  موجودیت  درصورت  -3

وا قابفی  اعتبار  حد  باشدل  دهنده  نظر  از  اههرگ  ،می  در    در  هاشتبا  فرمایش  اعشاری  فنقاط  واحد  قیمت    برجسته ی 

مجمب قیمت  دراین صورت  طوریکاشد،  اقالم  نرخ  وعی  قاه  است  شده  فی    بلداده  قیمت  و  بوده  بایواحاعتبار  د  د 

 اصالح شود.

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

 حاسبه می نماید. آفر م مجموعی
مکداو -5 اشت طلب  پذیرش  به  خوی لف  آفر  در  محاسبوی  صباهات  در  باشد.  می  عد ش  اشتباهاورت  پذیرش  ت  م 

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

 


