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 PRN -093 : گیری نرخ درخواست  شماره

                                         : یگیر نرخ درخواست صدور تاریخ

  به:

 1400/01/09 تاریخ: 

 . داردتدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را  برای ودجه الزمتخصیص بمالیه  رتوزااره دا (1)

   .داده شود تسلیم  اعضای خریداریبه دفتر  یا قبل ازآن قبل از ظهر 10ساعت  1400/01/15 آفر سربسته شما الی (2)

بعد از مآفر   (3) ئیکه  ارائتسلی   دایعها  واضح باید به صورت    آفر. پاکت حاوی  گردد  یم  تردمس  ودزشبا  کهن یا  ون، بددنده گرمی 

 . شده باشدنشانی  وزارتکستان محل کار کود  ضروریاتخریداری نرخ برای   عبارت

   د.اشته باشاعتبار د  ی آفرهاسلیم اد تیعختم ماز تاریخ سر روز تقویمی ( 30الی مدت )باید ا آفره ارائه شده در آفر (4)

نماید، مشروط زیاد و یا کم  فیصد  (  25)نیازمندی تقاضا شده را الی  قدار  م   ندتوا  ه میندی، ادارزمنیا  قداردر م تغیر    تور در ص (5)

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

 د{.مائی نرا درج نآ یصدیو ف جیح داخلیتر د }مور ل اجرا است.طرزالعمل تدارکات قابترجیح داخلی مطابق حکم چهارم  (6)

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

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

 :می نماید مه می ویش ضرا با آفر خ آفر دهنده اسناد ذیل  (8)

 ر؛  اعتبا ل  قاب اریت/کفعال /رتیتجا  ازجو -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 گدرخواس  نندهک  ند صادرنام کارم

  

 

    :رمنده کا یفوظ

  :  امضاء  
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 ها  قیمت  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 

   12 سیر  ت عالی کیفی اول  سیله لوی برنج پ 1
   15 سیر  ت عالی کیفی دوشی ه ای برنج شول 2
   9 سیر  ت عالی کیفی بوره  3
   8 بوتل  ت عالی کیفی لیتره  5روغن آفتاب پرست  4
   7 سیر  ت عالی کیفی لوبیای وطنی 5
   3 سیر  ت عالی کیفی د وطنی نخو 6
   2 سیر  ت عالی کیفی ماش وطنی 7
   70 قطی   انی رنگه وسفید لور ایرفکان 8
   65 پاکت ت عالی کیفی گرام  500آش ایرانی  9
   65 پاکت ت عالی کیفی گرام  500مکرونی ایرانی  10
   16 قطی  ت عالی کیفی ن کالروب هدیه قطی  11
   20 پاکت ت عالی کیفی درلباسشویی یک کیلوییپو 12
   12 بوتل  ت عالی کیفی مایع ظرفشویی نت  13
   24 عدد ت عالی کیفی مایع سفید کننده وجرم گیر تشناب  14
   12 عدد ت عالی کیفی جالی ظرفشویی 15
   6 عدد ت عالی کیفی وشبوی پری خاس 16
سته ب ت عالی کیفی کاغذتشناب 17  5   
   4 بسته  ت عالی کیفی آیودین دار مک ن 18
   2 کیلو ت عالی کیفی چای سبزاعلی 19
   200 گرام ت عالی کیفی هیل چای  20
   6 کارتن ت عالی کیفی بیسکویت مکس اصلی 21
   190 کیلو ت عالی کیفی شیرنیدو  22
   1 کارتن ت عالی کیفی زی دستمال کاغذی الکو 23
   40 عدد ت عالی کیفی دستمال تر نخی  24
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   48 عدد ت عالی کیفی ابون لکس ص 25
   24 عدد ت عالی کیفی مایع دستشویی گلرنگ 26
   10 کیلو ت عالی کیفی قروت جامد 27
   7 کیلو ت عالی کیفی دال پشاوری  28
   6 عدد ت عالی فیکی مایع شیشه پاک کن  29
   36 کیلو ت عالی کیفی گوشت گوسفند  30
صقر ت عالی کیفی روت کالن  31  200   
   40 کیلو ت عالی کیفی پیاز 32
   40 کیلو ت عالی فیکی کچالو 33
   40 کیلو ت عالی کیفی زردک 34
   40 کیلو ت عالی کیفی پالک 35
   40 کیلو ت عالی کیفی گشنیز 36
   40 کیلو ت عالی فیکی ادنجان رومی ب 37
   70 کیلو ت عالی کیفی ماست  38
   45 کیلو ت عالی کیفی گاز مایع 39
صقر ت عالی کیفی نان خشک 40  300   
   80 روز ت عالی فیکی میوه فصل  41
   2 عدد ت عالی کیفی گازگ پالستیکی 42
   1 عدد ت عالی کیفی یخمالک پالستیکی 43
   3 عدد ت عالی کیفی اسپک پالستیکی 44
   300 عدد ت عالی فیکی پالستیکی نرم توپ  45
   100 عدد ت عالی کیفی جرنگانه اطفال محکم واصلی  46
   50 عدد ت عالی کیفی گودی تیکه ای  47
   50 عدد ت عالی کیفی خرسک ها تکه ای وپالستیکی 48
   7 قطی  ت عالی فیکی ی اصلی موم باز 49
   3 عدد ت عالی کیفی بیرق سرمیزی خورد برای صنف درسی  50
   1 عدد ت عالی کیفی سایز کالن کره زمین برای صنف درسی 51
   20 بسته  ت عالی کیفی دانه ای کالن  12قلم رنگه  52
   30 عدد ت عالی فیکی قلم رنگه سفید  53
   3 بسته  ت عالی کیفی تفاوت( کاغذ رنگه )سه رنگ م 54
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   200 عدد ت عالی کیفی وسیه کلفتی پالستیکی د 55
   2 بسته  ت عالی کیفی مارکر  56
دعد ت عالی فیکی قیچی خورد 57  30   
   0.5 کیلو ت عالی کیفی سرش کاهی  58
   50 عدد ت عالی کیفی خط کش پالستیکی  59
   4 بسته  ت عالی کیفی تباشیررنگه  60
   5 متر  ت عالی فیکی ه نگ تکه ر 61
   50 متر  ت عالی کیفی ه برای صنف بازی گروپ های رنگ 62
   20 بسته  ت عالی کیفی حیوانات پالستیکی محکم 63
02 بسته  ت عالی کیفی جنجال های بازی بسته کالن  64    
   3 بسته  ت عالی فیکی A4کاغذ سفید  65
   2 بسته  ت عالی کیفی خوکار آبی و سیاه  66
ه بست ت عالی کیفی سپلیتر رنگه  67  3   
   4 عدد ت عالی کیفی کودبند دیواری  68
   3 عدد ت عالی فیکی سه ساکته سه خانه یی  69
   1 عدد ت عالی کیفی لیکالن دیجیتترازوی  70
   1 عدد ت عالی کیفی ب گرمی برای آشپزخانه آ 71

 : مالیاتارقام بدون  به قیمت مجموع 

: مالیات بدونبه حروف  قیمتمجموع   

:  ارقامه ب مالیاتمجموع مبلغ   

: روفبه حمبلغ مالیات  مجموع  

لیات: مابشمول  به ارقام مجموع مبلغ  

:  ه حروف به شمول مالیاتمجموع مبلغ ب  

   سه ماه تقویمی :خریداریخ صدور امرتاریاز  جناس / خدماته( ا ا مای هت هف و تکمیل )روز،  یلی تحو مدت

   :تاریخ اکمال( بعد از گرنتی /مدت ضمانت )وارنتی
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 : ارائه کننده /تهیهم سا
 

 :نندهتهیه/ارائه ک یتبا صالح  نماینده یا ص شخ اسم 
 

 :کننده ارائه/هیهت نماینده شخص یا ی مضاا
 

 : تاریخ

ارائه کننده /هی ته  مهر  

 

مو  ود،  رهنمکاپی  ش گیرنده  ایرم: فتشدایاد تجهیزات  و   بروشور  دل،  ساخت و  نماید      می     اکمال    که    را  یا خدماتی    یا فهرست 
 د.استفاده می گرد آفرها ثر ت ارزیابی مؤهج فوق  معلومات نماید.    ضمیمه

پرداخت  و تدارک یطشرا  
 اشد.  ب میر ی تغی قابل هنده ش دمایرفذیل صرف با موافقه تحریری ط شرای

 نمی باشد.  تضمینات   و اتاخت تأمین پردبه مکلف  تهیه کننده (1)

 گردد. ، تکمیل ه تقویمیسه ماالی  ازتاریخ صدور امرخریداریتهیه اجناس باید  (2)

ه فرمایش  را ب  (Invoice)  بلکاپی  (  2)اصلی و    باید نسخه  کننده  ارائه/تهیه  ،اجناس  تهیه  /مشورتیغیر    خدمات  اکمال  از  بعد (3)

   نماید؛ هنده تسلیمد

دهندهپرداخت   (4) فرمایش  مدت،  توسط  روز30)  طی  اجناس  کاری  (  واقعی  مقدار  مشورتی/درمقابل  غیر  شده ته   خدمات    یه 

 .گیردمی صورت 

  ید:خ نماکاماًل یا قسماً فس را  ریداری، امرخکننده ارائه/تهیهبه  اطالعیه کتبی با ارسال در حاالت ذیل فرمایش دهنده میتواند  (5)

 در امرخریداری نشود؛  عینهبخش یا تمام اجناس درظرف مدت میل موفق به تحو کننده ارائه/هیهت -1

  .امر خریداری نشودتحت  مکلفیت های دیگر  موفق به اجرای ارائه کننده/تهیه  -2
کلف به  نده مئه کن ا مشاهده گردد، تهیه/ارااستی هشده نواقص و یا کیا خدمات ارائه    در اجناس اکمال شدهگاه  هر -3

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

 د.  ر خریداری را فسخ نمایدهنده می تواند ام
اقدام به فساد و تقلب  ریداری  امر خ  تحتمحوله  وظایف    اجرایی و یا حین  در جریان داوطلب ،  کننده  ارائه/تهیههرگاه   -4

 باشد.  نموده

در  تعویض    به  مکلف    ارائه کننده/تهیه  تصریح گردیده باشد،  (  اد ضمانت )وارنتی/ گرنتیعی منرخ گیری    استدرخو ر  رگاه ده (6)

 .می باشدمدت معینه طول 
 

یارزیاب های معیار و وشر  

 ها آفر  ارزیابی

 :آفرهااید تشخیص نماید که ب هندهفرمایش دنرخ ها، از ارزیابی مفصل قبل  (1)
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 مطابقت دارد؛  گیری این درخواست نرخمندرج  های  رمعیا  و یطا شراب  -1

 . است و مهر شده طور یکه الزم است امضا  -2

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

 گردیده باشد.  رعایت

 : ام می دهدا انجطور ذیل ارزیابی مالی ردهنده رمایش ف (3)

   می گیرد؛جزاء صورت ی اقالم یا ا برازیابی ار  -1

   اشتباهات محاسبوی اصالح می گردد؛  هر گونه  -2

   ؛اد شده محاسبه می گرددمشروط پشنهتخفیفات غیر   -3

 اخلی  یح داعمال هر گونه ترج   -4
   ود. اخته ش سابگو جو ات حرافیا ان غیر محاسبوی   اشتباهات اصالح با اندمیتو ن نبعد از آ رد گردیده،  وابگوغیرجهای  آفر (4)
 ذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.منوع هیچ  (5)
اعطامن  که   نیست داوطلب مکلف   (6) برای  نر  را که در  یء مسؤلیت هاحیث شرایط  نشدهاسناد درخواست  اند،   خ دهی تصریح 

 د.بپذیر ارائه نرخرسند درقیمت یا تعدیل د مانند تغیر
 سبوی محا اشتباهات حاصال

 : می گرددتصحیح ذیل  طور  محاسبوی اشتباهات  (1)
 ؛  می باشدبار مبلغ به حروف قابل اعت، رقام و حروفمیان مبلغ به ا درصورت تفاوت -1
  ها  قیمت مت فی واحد برای ارزیابی شد، قی عی وجود داشته باواحد و قیمت مجموکه تفاوت میان قیمت فی درصورتی  -2

 ؛ شدمی بابل اعتبار اری قاخرید رامترتیب   و

نرخ    (،  حددر نرخ فی وا  مقدارحاصل ضرب  )میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی    تفاوت  موجودیت  درصورت  -3

قاب واحد  اعتبار  فی  باشدل  دهنده  نظر  از  اههرگ  ،می  فنقاط    در  اشتباه  فرمایش  قیمت  در  واحداعشاری    برجسته   ی 

قیم دراین صورت  مجمباشد،  اقالمت  نرخ  طوریک  وعی  قاه  است  شده  باید  داده  واحد  فی  قیمت  و  بوده  اعتبار  بل 

 اصالح شود.

اشتباهات -4 فوق  مندرجات  مطابق  دهنده  ب  فرمایش  و  را اصالح  موافقه کتبیمحاسبوی  اخذ  از  قیمت    عد  در  داوطلب 

 ماید. آفر محاسبه می ن مجموعی
مک -5 به  داوطلب  آفلف  در  محاسبوی  اشتباهات  خوی پذیرش  باشدر  می  صش  در  عد .  اشتباهاورت  پذیرش  ت  م 

 محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.  
 اهد شد.هفته جریمه تطبیق خو رل تدارکات کشور برای هدرصورت تاخیر در تحویلی طبق قانون و طرزالعم

 


