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   -PRN 058ی: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  ساعت13/12/1399ی  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)لی  ا اه ر 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  و    ودهنب  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

 ه؛  مالی 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 

 

 



  NPA/PPD/RFQ/01              مات غیر مشورتیت اجناس و ارائه خددرخواست نرخگیری برای تدارکا  ی سند معیار

3/8 

   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

   4 عدد  جاروب دستی برای صنف ها  1

   1 عدد  تانسکازه کودنگ برای دو ز 2

   2 عدد  ی پاک برای تشناب وآشپزخانه پا 3

   2 درجن  بار مصرف یکدستکش  4

   1 عدد  چایرموز ت 5

   6 درجن  کاسه وبشقاب غذا خوری ناشکن  6

رجند  گ وبزررد قاشق خو 7  4   

   4 عدد  گیالس ها ی سبد برا 8

   1 عدد  ماشین صالته  9

   2 عدد  کفگیر ومالقه  10

   2 عدد  پتنوس چای 11

   4 متر   ک مترهدسترخوان ی 12

   10 متر   شپزخانهصافی برای آ 13

   1 عدد  ماشین حساب برای اداره 14

   30 جوره  باتری برای ریموت وساعت 15

   2 عدد  ینی دانی وبوره دانیشیر 16

   3 عدد  جگ پالستیکی  17

81    1 عدد  کولر آب  

   1 سیت  برای ادارهخوری چای سیت  19

   1   وتبدیل فلتر  ترمیم تصفیه کن 20

ای که به لین انهچهار خ برقی ترمیم داش  21

 رت استه ضرو دوانی دوبار

 
 1 

  

   3 پایه  برای صنفهای کودکستان LCDتلویزیون  22

   3 عدد  8GBفلش  23

  ات:  ارقام بدون مالی مجموع قیمت به

: تن مالیاروف بدومجموع قیمت به ح   
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: مالیات به ارقاممبلغ  عمومج    

به حروف:ت مالیامبلغ  مجموع   

ات: لیما مجموع مبلغ به ارقام بشمول    

مالیات: حروف به شمول   به بلغمجموع 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  

 : هیه/ارائه کنندهت

 

 : کننده ائهار / تهیهنماینده  شخص یای مضاا

 :تاریخ 

 

 

هیه/ارائه کننده مهر ت  

 

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

تاخ پرد و تدارک شرایط  
 می باشد. ر یقابل تغیایش دهنده فرمیری ف با موافقه تحرصر  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؛  مایش ه فررا 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  البا ارسحالت ذیل  در  مایش دهنده میتواند  فر (5)

  ید:قسماً فسخ نما

 رخریداری نشود؛ در ام ظرف مدت معینهدر یا تمام اجناسبخش موفق به تحویل  کننده  ارائه/هیهت -1
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   ر خریداری نشود.ام تحت  کلفیت های دیگر رای مموفق به اج ارائه کننده/تهیه  -2

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

رد  ریافت اطالعیه در موز د وز کاری بعد ا ( ر3کاستی ها در مدت )ع نواقص و  کلف به رفکننده م

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

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

 باشد.  فساد و تقلب نمودهاقدام 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 دهندهبل از ارزیابی مفصل نرخ ها، ق (1)

 ؛ مطابقت دارد یمندرج این درخواست نرخ گیر  های رمعیا  و یطبا شرا  -1

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

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

 گیری در آن رعایت گردیده باشد. 

 : ام می دهدزیابی مالی را انج طور ذیل ارش دهنده فرمای (3)

  ؛می گیردصورت   ی اقالم یا اجزاءارزیابی برا   -1

   حاسبوی اصالح می گردد؛اشتباهات م هر گونه   -2

   ؛شده محاسبه می گردد شنهادمشروط پتخفیفات غیر   -3

 اخلی داعمال هر گونه ترجیح   -4

ابگو  ات جو حرافیا ان  غیر محاسبوی   اشتباهات  با اصالحرد گردیده، بعد از آن نمیتواند    یرجوابگوغهای    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  نرخ دهی    دررا که    سؤلیت هایحیث شرایط  اسناد درخواست 

 بپذیرد. ارائه نرخت یا تعدیل درسند درقیم ، 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
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قیمت فی واحد برای  فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، تفاوت میان قیمت درصورتیکه  -2

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

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

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

طوریکه نرخ داده    وعی اقالم این صورت قیمت مجمباشد، 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 

 وعی آفر محاسبه می نماید.  وطلب در قیمت مجمدا

ب -5 . در صورت عدم پذیرش  ش می باشدحاسبوی در آفر خوی ه 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 
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