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 PRN -072 : گیری نرخ درخواست  شماره
                                         : یگیر نرخ درخواست صدور تاریخ

  به:

 1399/12/17 تاریخ: 

 . داردتدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را  برای الزم جهود تخصیص بوزارت مالیه اداره  (1)

   .داده شود تسلیم  اعضای خریداریبه دفتر  یا قبل ازآن قبل از ظهر 10ساعت  1399/12/20 آفر سربسته شما الی (2)

بعد از مآفر   (3) ئیکه  بدندگره  ارائ  یم اد تسلی یعها  واضح باید به صورت    آفری  . پاکت حاومی گرددود مسترد  شزبا  اینکه  دون، 

 . شده باشدنشانی دوسیه کاغذی تهیه نرخ برای   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)الی    می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را   داره ، اندیقدار نیازمدر م ر  تغی   ورتدر ص (5)

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

 ائید{.ج نمدر نراو فیصدی آ داخلی  جیحر د ت}مورل اجرا است. ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قاب (6)

باشد.  نازلترین نرخ    به قبول  مکلففرمایش دهنده  و    دهبون  حتمیعام    محضر  در  ئیگشاآفر   (7) یا   هر  در صورت رد  نمی  یک 

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

 :ایدنم می ه میمرا با آفر خویش ضآفر دهنده اسناد ذیل  (8)

 قابل اعتبار؛   فعالیت/کار /رتیجواز تجا -1

 ؛  مالیهنمبرتشخیصیه  -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

  

 

    :ارمندکفه وظی 

  :  امضاء  
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 ها  قیمت  و اقالم جدول
شماره  

 

 
    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 

   19000 دانه  بق عکس مطا دوسیه کاغذی  1
 : مالیاتقام بدون ر ا به قیمت مجموع 

: تمالیا بدونبه حروف  قیمتوع مجم  

:  به ارقام مالیاتمجموع مبلغ   

به حروف: مبلغ مالیات  مجموع  

  لیات:بشمول ما به ارقام مجموع مبلغ

:  ه حروف به شمول مالیاتمجموع مبلغ ب  

    روز 20 :یداریخ صدور امرخرتاریاز  هفته یا ماه( اجناس / خدمات کمیل )روز، ت  و تحویلی مدت 

   :تاریخ اکمال ( بعد ازگرنتی /ارنتی)و انتمدت ضم

 : ارائه کننده /تهیهاسم 
 

 :نندهتهیه/ارائه ک نماینده  با صالحیتشخص یا اسم 
 

 :کننده ارائه/هیهت نماینده شخص یا ی اضما
 

 : تاریخ

کننده  ه/ارائهمهر تهی   

 

فه  و   بروشور  مودل،    ساخت و  ود،  رهنمکاپی  یادداشت: فرمایش گیرنده   نماید      می     اکمال    که    را  یا خدماتی    جهیزاتت  رستیا 

 د.استفاده می گرد آفرها جهت ارزیابی مؤثر فوق  معلومات ضمیمه نماید.   

پرداخت  و تدارک شرایط  
 می باشد.  ر ی قابل تغی ده ش دهن فرمایذیل صرف با موافقه تحریری ط شرای

   نمی باشد.ات و تضمینات ن اخت تأمی پردبه مکلف  تهیه کننده (1)

 گردد. ازتاریخ صدور امرخریداری، تکمیل  سر روز 20یه اجناس باید درظرف ه ت (2)

ه فرمایش  برا  (  Invoice)  بلکاپی  (  2)اصلی و    باید نسخه  کننده  ائهار/تهیه  ،اجناس  تهیه  /خدمات غیر مشورتی  اکمالبعد از   (3)

 دهنده تسلیم نماید؛  
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فرمایش پرداخت   (4) مدت،  دهنده  توسط  روز30)  طی  مقددرمقا  کاری  (  اجناسبل  واقعی  م/ار  غیر  شده   شورتیخدمات    تهیه 

 .گیردمی صورت 

  کاماًل یا قسماً فسخ نماید: را  ، امرخریداریکننده ارائه/تهیهبه  اطالعیه کتبی با ارسال در حاالت ذیل فرمایش دهنده میتواند  (5)

 ری نشود؛ در امرخریدا عینهف مدت مرظربخش یا تمام اجناس د موفق به تحویل  کننده ارائه/هیهت -1

  .تحت امر خریداری نشود موفق به اجرای مکلفیت های دیگر کننده ارائه/تهیه  -2
ئه کننده مکلف به  گردد، تهیه/ارااستی ها مشاهده  شده نواقص و یا کیا خدمات ارائه    در اجناس اکمال شدههرگاه   -3

و   نواقص  از  3کاستی ها در مدت )رفع  بعد  فرمادر مورد می    دریافت اطالعیه( روز کاری  یش  باشد، در غیر آن 

 دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.  
دام به فساد و تقلب  اق امر خریداری    تحتمحوله  وظایف    اجرایی و یا حین  در جریان داوطلب ،  کننده  ارائه/تهیههرگاه   -4

 نموده باشد. 

در  تعویض    به  لف  مک  ارائه کننده/تهیه  ردیده باشد،  تصریح گ(  گرنتیاد ضمانت )وارنتی/  عی منرخ گیری    درخواستهرگاه در   (6)

 .می باشدطول مدت معینه 
 

ارزیابی های معیار و روش  

 ها آفر  ارزیابی

 :آفرهانماید که  باید تشخیص  هندهفرمایش دنرخ ها، از ارزیابی مفصل قبل  (1)

 مطابقت دارد؛  گیری مندرج این درخواست نرخ های  معیار و با شرایط  -1

 . است هر شدهو م است امضاطور یکه الزم   -2

که   گو جواب  آفر (2) است  نرخ  آفر  درخواست  این  مندرج  شرایط  و  تخنیکی  و  کیفی  های  معیار  ارزیابی،  از  آن  بعد  در  گیری 

 گردیده باشد.  رعایت

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

   می گیرد؛جزاء صورت ی اقالم یا ا ارزیابی برا  -1

   اصالح می گردد؛ اهات محاسبویاشتب   هر گونه  -2

   مشروط پشنهاد شده محاسبه می گردد؛فیفات غیر تخ   -3

 اخلی  اعمال هر گونه ترجیح د  -4
   ساخته شود. جوابگو  ات یا انحراف غیر محاسبوی   تباهاتاش با اصالح اندمیتو ن نبعد از آ رد گردیده،  وابگوغیرجهای  آفر (4)
 صورت گرفته نمیتواند.موده یا داوطلب دیگر را پیشنهاد ننازلترین قیمت ذاکره با داوطلبیکه منوع هیچ  (5)
هامن  که   نیست داوطلب مکلف   (6) اعطاء مسؤلیت  برای  نر  را که در  یحیث شرایط  نشدهاسناد درخواست  اند،   خ دهی تصریح 

 درقیمت یا تعدیل درسند ارائه نرخ بپذیرد. رمانند تغی 
 سبوی محا اشتباهات اصالح
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 : می گرددیح تصح ذیل  طور  وی محاسب اشتباهات  (1)
 ؛  می باشد، مبلغ به حروف قابل اعتبار رقام و حروفلغ به امیان مب  درصورت تفاوت -1
  قیمت ها د برای ارزیابی شد، قیمت فی واحعی وجود داشته باواحد و قیمت مجمودرصورتیکه تفاوت میان قیمت فی  -2

 ؛ شدمی باخریداری قابل اعتبار  امرترتیب  و 

نرخ    (،  در نرخ فی واحد  مقدارب  حاصل ضر)قیمت مجموعی  خ فی واحد و  میان نر  تفاوت  موجودیت  درصورت  -3

اعتبار   قابل  واحد  باشدفی  دهنده  نظر  از  هرگاه  ،می  فنقاط    در  اشتباه  فرمایش  قیمت  در  واحد  اعشاری    برجسته ی 

قاب است  شده  داده  نرخ  طوریکه  اقالم  مجموعی  قیمت  دراین صورت  قیاشد،  و  بوده  اعتبار  بایبل  واحد  فی  د  مت 

 اصالح شود.

مطابق   -4 دهنده  قیمت  فرمایش  در  داوطلب  موافقه کتبی  اخذ  از  بعد  و  را اصالح  محاسبوی  اشتباهات  فوق  مندرجات 

 ماید. آفر محاسبه می ن مجموعی
مک -5 اشت داوطلب  پذیرش  به  اشتباهالف  پذیرش  عدم  صورت  در  باشد.  می  خویش  آفر  در  محاسبوی  ت  باهات 

 می گردد.  لب، آفر وی رد محاسبوی توسط داوط
 هفته جریمه تطبیق خواهد شد. طبق قانون و طرزالعمل تدارکات کشور برای هر صورت تاخیر در تحویلیدر

 

 

 


