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 PRN-057 ی:ر یگ نرخ درخواست شماره

 09/12/1399   : یگیر  نرخ استدرخو  صدور  تاریخ 

  
رتی مندرج این درخواست  جناس/ خدمات غیر مشودارک ا برای ت  زمودجه ل تخصیص ب وزارت مالیه  اداره   (1)

 . داردرا 

  تسلیم   یاعضای خریدار یا قبل ازآن به دفتر    قبل از ظهر  10  ساعت12/12/1399ی  ال  آفر سربسته شما (2)

   .داده شود

  د به بای  آفر . پاکت حاوی  می گرددشود مسترد  ازب  اینکه، بدون  دندرائه گراد تسلیمی ا یعها ئیکه بعد از مآفر   (3)

 . شده باشدنشانی  جه رتباط خارقلم جنس ریاست ا  هننرخ برای  عبارتواضح ت ورص

اعتبار داشته    اد تسلیمی آفرهایعختم میخ  از تارسر  روز تقویمی  (  30الی مدت )باید  ا  آفره  ارائه شده در  آفر (4)

  باشد.

زیاد و یا  فیصد  (  25)ه را الی  د شمقدار نیازمندی تقاضا    ره می تواندا اددی،  ازمندر مقدار نیتغیر    در صورت (5)

حیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز  د، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صالاینمکم  

  ننماید.

را  ی آن}مورد ترجیح داخلی و فیصدطرزالعمل تدارکات قابل اجرا است.  ابق حکم چهارم  ترجیح داخلی مط (6)

 نمائید{. رجد

در صورت   نمی باشد.  نازلترین نرخ    به قبول  مکلففرمایش دهنده  نبوده و    یمحتعام    محضر  در  آفر گشائی (7)

 ندارد.  کننده تهیه/ارائهداوطلب قبال  کدام مسؤلیت درفرمایش دهنده  آفرها تمام یک یا   هر رد

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

 ل اعتبار؛  لیت/کار قابافعتی/ تجارجواز  -1

 مالیه؛   نمبرتشخیصیه -2

 (.ورت لزومه نامه تولید کننده )درصاز اج -3

امضاء    مهر  تهیه/ ارائه کننده در هر صفحهیا نماینده  ت  صالحیبا     شخصتکمیل و توسط  گیری  سند نرخ   (9)

 باشد.شده 
    درخواست نرخ گیری:  ننده ک  نام کارمند صادر 

  :  وظیفه کارمند

    :ضاءام 
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   ها قیمت  و اقالم ولدج

شمار

 ه  

 

    قالماسم ا

 اداره خانه پری گردد( سط )تو

مشخصات تخنیکی  باریح شت

 اقالم 

 پری گردد( )توسط اداره خانه 

 واحد 

 

فی قیمت  مقدار 

واحد به  

 افغانی 

قمیت 

  یمجموع

 غانی به اف

یلوک  وسفند وشت گ گ 1  12   

   52 قرص  روت  2

   14 کیلو  پیاز  3

   14 کیلو  چالو ک 4

   14 کیلو  ردک ز 5

   14 کیلو  پالک  6

   14 کیلو  یزگشن 7

یلوک  بادنجان رومی  8  10   

   16 کیلو  ماست  9

   22 کیلو  عگاز مای 10

   80 قرص  نان خشک  11

   26 درجن    ل میوه فص 12

یرس  ای اولنج پلوی سیله  بر 13  5   

   5 سیر  ای دوشی  برنج شوله  14

   4 سیر   بوره   15

وتل  ب  لیتره  5غن جواری  رو  16  2   

   3 سیر   لوبیا وطنی   17

   1 سیر  نخود وطنی   18

رسی  ماش وطنی  19  1   

   20 قطی   رنگه وسفید کانفلور ایرانی  20

   20 پاکت   یرانی آش ا 21

   20 پاکت   رونی ایرانی مک 22

   6 قطی   ب هدیه  رو  23

   10 پاکت   یلویی  کشویی یک ودر لباسپ 24

   6 عدد  نت   ییمایع ظرفشو 25

   12 عدد  تشناب وجرم گیر ع سفید کننده مای 26

   12 عدد  ظرفشویی الی ی و جظرفشویسیم  27
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   2 بسته   ناب  کاغذ تش 28

   4 بسته   ر  یودین داآنمک  29

   1 کیلو  عال اچای سبز  30

وکیل  شیر نیدو   31  60   

ددع  کاغذی   دستمال 32  12   

   40 عدد  دستمال تر   33

   24 عدد  صابون لکس   34

   6 عدد  مایع دستشویی گلرنگ   35

  ات:  ارقام بدون مالی مجموع قیمت به

: تن مالیاروف بدومجموع قیمت به ح   

: مالیات به ارقاممبلغ  عمومج    

به حروف:مبلغ مالیات  مجموع   

ات: لیما مجموع مبلغ به ارقام بشمول    

مالیات: شمول  حروف به بلغ به  مجموع م   

مات  / خد اجناسمدت تحویلی و تکمیل 

 رخریداری:  یخ صدور اماز تار

 

  د از( بعگرنتی  /)وارنتی مانت مدت ض

 ل:یخ اکماارت

 

 :هکنندائه ار /تهیه  اسم

 

یا  خ شاسم   صالحیت  ص  با  نماینده  

 : تهیه/ارائه کننده

 

 : کننده ائهار / تهیهنماینده  شخص یای مضاا

 :تاریخ 

 

 

ه کننده ائر اهیه/ مهر ت  

 

فرما کا یادداشت:  گیرنده  رهنمود،پیش  و     ی  فهرست ساخت  یا  و  بروشور   را    مودل،   یا خدماتی   که     تجهیزات 
 هت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد. ق جمعلومات فو  میمه نماید. ضمی  نماید  کمال  ا

تاخ پرد و تدارک شرایط  
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 می باشد. ر یقابل تغیه ایش دهند فرمف با موافقه تحریری صر  ذیلشرایط 

 نمی باشد. ات و تضمینات مینبه پرداخت تألف کم تهیه کننده (1)

 گردد. یل مامرخریداری، تک  صدورریخ  ازتا   یه اجناس باید  سرهت (2)

غی  اکمالاز  د  بع (3) مشورتیخدمات  اجناس،    / ر  نسخ   کننده  ارائه /تهیهتهیه  و  صلا  هباید    بل کاپی  (  2)ی 

(Invoice  ) دهنده تسلیم نماید؛  ه فرمایش را ب 

دهنده  توسطپرداخت   (4) طفرمایش  مدت،  روز30)  ی  اجناس  کاری  (  واقعی  مقدار  غیر  /درمقابل  خدمات 

 .گیردمی صورت  شده  تهیه مشورتی

یا    کامالً  را  ری رخریدا ، امکننده  ارائه /تهیهبه    اطالعیه کتبی  با ارسالحالت ذیل  در  مایش دهنده میتواند  فر (5)

  قسماً فسخ نماید:

 رخریداری نشود؛ در ام ظرف مدت معینهدر یا تمام اجناسبخش موفق به تحویل  کننده  ارائه/هیهت -1

   ر خریداری نشود.ام تحت  کلفیت های دیگر رای مموفق به اج ارائه کننده/تهیه  -2

ئه  هیه/اراها مشاهده گردد، ت  در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی  هرگاه -3

رد  ریافت اطالعیه در موز د وز کاری بعد ا ( ر3کاستی ها در مدت )ع نواقص و  کننده مکلف به رف

  د.خریداری را فسخ نمای امر   می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند

یا حین  ،  دهکنن  ارائه/تهیه هرگاه   -4 و  داوطلبی  جریان  وظایف  در  امرمحوله  اجرای  خریداری    تحت 

 فساد و تقلب نموده باشد. اقدام به 

در  ه (6) گیری    درخواسترگاه  )وارنتیاد  یعمنرخ  گردیده  (  رنتیگ   /ضمانت  کننده /تهیه  باشد،  تصریح    ارائه 

 . می باشدت معینه ول مد در طتعویض  به  مکلف 

 

ارزیابی  های  معیار و وشر  

 ها  آفر    رزیابیا

 : آفرهاکه باید تشخیص نماید  فرمایش دهندهقبل از ارزیابی مفصل نرخ ها،  (1)

 ؛ مطابقت دارد یمندرج این درخواست نرخ گیر  های رمعیا  و با شرایط  -1

 .است و مهر شده ضاطور یکه لزم است ام  -2

رج این درخواست نرخ  ی و تخنیکی و شرایط مندیفرزیابی، معیار های کاز ا   بعد آفر است که   آفر جوابگو (2)

 گیری در آن رعایت گردیده باشد. 

 : زیابی مالی را انجام می دهدطور ذیل ارش دهنده فرمای (3)

  ؛می گیردصورت   ی اقالم یا اجزاءارزیابی برا   -1

   حاسبوی اصالح می گردد؛اشتباهات م هر گونه   -2
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   ؛شده محاسبه می گردد شنهادمشروط پتخفیفات غیر   -3

 اخلی داعمال هر گونه ترجیح   -4

ابگو  ات جو یا انحراف  غیر محاسبوی   اشتباهات  با اصالحرد گردیده، بعد از آن نمیتواند    غیرجوابگوهای    آفر (4)

  ساخته شود. 

 ند.نهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواازلترین قیمت را پیشه ن ه با داوطلبیکمذاکر نوع هیچ  (5)

ممن  که  نیستاوطلب مکلف  د (6) اعطاء  برای  در  سؤلیت هایحیث شرایط  نرخ دهی    را که  اسناد درخواست 

 بپذیرد. ت یا تعدیل درسند ارائه نرخدرقیم ، مانند تغیرتصریح نشده اند

 محاسبوی  اشتباهات اصالح

 : گرددتصحیح می ذیل   طور  یسبومحااشتباهات  (1)

 ؛  می باشدر بالغ به حروف قابل اعت، مبفرقام و حرومیان مبلغ به ا درصورت تفاوت -1

قیمت فی واحد برای  تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، درصورتیکه  -2

 ؛ر خریداری قابل اعتبار می باشد ارزیابی قیمت ها و ترتیب ام

در نرخ    مقدارحاصل ضرب  )احد و قیمت مجموعی  میان نرخ فی و  تفاوتیت  درصورت موجود  -3

قاب  (،  واحد  فی واحد  فی  باشداعتبار  ل  نرخ  دهنده   نظر   از  هرگاه   ،می  نقاط    در  اشتباه  فرمایش 

طوریکه نرخ داده    این صورت قیمت مجموعی اقالم باشد، در  برجستهحد  اعشاری در قیمت فی وا

 ح شود. ت فی واحد باید اصالقیمعتبار بوده و شده است قابل ا 

اشتبا -4 فوق  مندرجات  مطابق  دهنده  مفرمایش  بهات  و  اصالح  را  کتبی   عدحاسبوی  موافقه  اخذ  از 

 وطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.  دا

ب -5 . در صورت عدم پذیرش  حاسبوی در آفر خویش می باشده پذیرش اشتباهات مداوطلب مکلف 

 د.  ب، آفر وی رد می گردوطلاسبوی توسط دااشتباهات مح 

هفته جریمه تطبیق    رتدارکات کشور برای هلعمل  درصورت تاخیر در تحویلی طبق قانون و طرزا

 شد.  خواهد 


