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 PRN-141  :   گیری خنر درخواست شماره

 یریگ  نرخ رخواستد صدور  اریخ ت

   30/02/1400:هب

  خ:ریات

 . داردخدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را  ناس/جاک ارتد ایر بزم ل  هجدو ب صیصخ ت هیلام ترا زو  هار دا (1)

ازآن  از ظهر  قبل  00:10ساعت  03/02/1400   الی آفر سربسته شما (2) قبل  اعضای خریدار  یا  داده    تسلیم  ی به دفتر 

بعآفر    .شود از میعادها ئیکه  خریداری    حاوی  تکاپ  .دد رگ  یم  د ترسم  دشوازب  که ینا  ن ، بدوددن رگارائه    یتسلیم  د 

 شده باشد. نشانی در مورد اضح عبارتصورت و  باید به چهار قلم جنس ادارات  

   د.شاه بشتدا باراعت اهآفر  سلیمیت عادمی م ختیخ از تارروز تقویمی سر ( 30الی مدت )باید  ا آفره آفر ارائه شده در  (3)

 نماید، زیاد و یا کم د فیص( 15) ا الیر ه دش اضاقت یدنمنیاز رادقم دن اوت یم هرا اد ،دینم ازین را دقم رر دیتغت صوردر  (4)

 ت نرخ گیری تجاوز ننماید. به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صالحیت پولی برای درخواس مشروط

قرکادا ت  طرزالعمل م  م چهارکابق حترجیح داخلی مط (5)   رج د   را نآی  دصیف  و لی  خاد  ح جیتررد  }مو.  است  اجرا   لب ات 

 . {دیئامن

  هر   در صورت رد  نمی باشد.  ن نرخ  لتری ناز  به قبول مکلف  هنده  ش دفرمای   ده ووبن  یمت ح  ماع  ضرح م  در  یئاشگ  رفآ (6)

 .ندارد هکنند داوطلب تهیه/ارائهقبال   کدام مسؤلیت درده فرمایش دهن  آفرهایک یا تمام 

 : دیانم می ضمیمه یشخور  فآا با ر  لذی اسناد  آفر دهنده (7)

 ؛  اربتعا لباق ر اک/تیلافع /تیراتج  ز اجو -1

 ه؛  لیام هیصیخ شتبرمن -2

 (.لزومکننده )درصورت  تولید امهه ناز جا -3

 .باشدامضاء شده در هر صفحه مهر  ارائه کننده /ه تهییا نماینده با صالحیت   شخصتکمیل و توسط  گیریسند نرخ  (8)

رخ ن ستا و رخد ده ننک ند صادررمنام کا

  : رییگ

 

  : دنارمه کوظیف
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 ا ه   ت م قی   و   م ال ق ا   ل جدو 
مش

ار
   ه

 
 م   الق ام سا

 ردد( گ پری ه خاناره ط ادسوت)

ت شریح با مشخصات

 م تخنیکی اقال

)توسط اداره خانه  

 پری گردد(

 واحد 

 

 یفقیمت  مقدار 

واحد به  

 افغانی 

قمیت 

  یمجموع

 انی به افغ

1 ThinkPad Carbon Board 1 عدد    صات تخنیکی شخ مبق ط   

2 Hard Drive 1TB HDD External  1 عدد  مشخصات تخنیکی   طبق   

3 V10 Pen  10  درجن اصلی   

4 
HP LaserJet Enterprise 
M608dn series  

 طبق مشخصات تخنیکی 
   1 پایه

   :اتلیا م بدون  ماارق بهت قیم عموج م

: اتمالی ن بدو فوربه ح تقیم عومج م  

م:  قارا  به اتمالی غبلم موعج م  

ف: حرو  ات بهمالی غلبمع مومج   

:  ل مالیاتوشمقام بار  به لغمبع جموم  

  :تایمالل به شمو فوره حبغ مبل مجموع

    می یوتق زور 30 :یر ا خریدمرا ر ودصیخ ار تاز  اتمخد اس /اجن(  ماه یاه فتروز، ه) یلکمت و تحویلی ت مد

  :لخ اکماریاتاز  دعب ی(گرنت /ی رنتاو)انت ضمت دم

 ه:ندنکائه ار /تهیه م سا
 

 ه کننده:ئراتهیه/ا  تصالحیا ب ه دیننما ص یام شخ سا
 

 : هندنک ئهراا/ تهیه هد نماینا یخص  ی شاضما
 

 :ریخ ات

ده ئه کننار ا/ یههتمهر   
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 : شتاددایک

    می     الکما    هک     را  اتی  مد خیا    تزاجهیت  رستهف  ای  و    روشورب    دل،مو  واخت  س    ،ود منهر  پیکانده  ریگش  یمارف ❖

 گردد. می استفاده  رهاف آ ر ثؤی مبرزیات ا هجفوق لومات ع م د.  یمان ضمیمه  نماید
ت رداخ پ  و   ارک د ت   ط ی ا ر ش   

  شد.ابمی  رییتغ  لبقا دهنهیش دفرمای ریره تح فقموا اب رفصل یذط ایشر

 ی باشد. مینات نو تضم تانتأمی  تاخدربه پ فل ده مکننیه کهت (1)

  .گرددیل کماری، تامرخرید ر خ صدو اریازت  رس میتقوی روز  30 فدرظر  د بای سانجا یهته (2)

ه  ب  ا ر  (Invoice)  بل   کاپی(  2)  و   اصلی   خهد نسایب  دهکنن  ه ئ ارا/ههیت   ،ناسجا  تهیه تی/  ورش م  یرغات  ماکمال خدبعد از   (3)

   د؛مایم نیتسل ندهده یشامرف

تهیه    رتیو مات غیر مشخد/جناسا  قدار واقعیم  بلدرمقا  کاری   ( روز30)  طی مدت ده،  دهن  یشا رموسط فت تپرداخ (4)

 .گیرد صورت می شده 

  خ اً فسیا قسم  الًکام  ی را ار ریدمرخه، اکنند  هارائ/ تهیه  ه بی بتک  عیه اطال  ارسال   بایل  ذت  در حالند  واه میتند هفرمایش د (5)

  ید:انم

 شود؛ ن ریرخریدادر ام عینهدت مرظرف ماجناس د  امتم خش یاتحویل ب وفق بهکننده م هئارا/ههیت -1

 .  نشود ریامر خریدا تحت گر های دی رای مکلفیتاج موفق به ندهکن ارائه /تهیه  -2

یااس  ناج  درگاه  هر -3 یا    واقص ن ارائه شده  خدمات    اکمال شده  ه  دنهیه/ارائه کن، تگرددشاهده  ا می هکاستو 

، در  شدبارد می  اطالعیه در مو  دریافت بعد از    ریکا  ( روز 3ر مدت )ی ها دص و کاست ق اع نوفر  ه ب  کلفم

 د. یسخ نماری را فامر خریدا  انددهنده می تو یش غیر آن فرما

فساد  به  دام  اری اقریدر خت اموله تح ف مح یاجرای وظا یا حین ان داوطلبی وجری  در   کننده،  ئهارا/ هیهت  هرگاه  -4

   .دشبا ودهمنو تقلب 

به   لف  مک   ارائه کننده/ههیت  باشد،  تصریح گردیده    گرنتی(وارنتی/  )  انتاد ضمگیری میعت نرخ  ر درخواسد   رگاهه (6)

 .اشدنه می بول مدت معیر طتعویض د 
 

ی یاب ارز   های   ر معیا   و   وش ر   

 ها   ر آف     ابی ارزی 
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 : آفرهاکه ید نما تشخیص اید ه بدهند رمایش ا، فهمفصل نرخ   ارزیابیقبل از   (1)

 ت دارد؛ بقمطا  گیریاست نرخ ن درخو مندرج ای یها  را عیم و یطشرا اب  -1

 ده است.ش هرضا و م که لزم است امطور ی  -2

ی در  واست نرخ گیردرخ  این مندرج  یط  ی و شرایکیفی و تخنکر های  ی، معیااز ارزیاب  بعدآفر است که   گوجواب  آفر (2)

 اشد.  ده بی رعایت گرد آن

 : دده  یمام انج   ازیابی مالی ر ار ذیل  طورده دهنیش فرما (3)

 ی گیرد؛ م ورتزاء ص م یا اجای اقالزیابی برر ا  -1

 ح می گردد؛  صالا  حاسبویونه اشتباهات مهر گ  -2

 ؛  دمی گردمحاسبه شنهاد شده ط پات غیر مشروفیفتخ   -3

 لی یح داخترجر گونه ه  اعمال  -4

اشاص   با  واند میتن  ناز آ  ردیده، بعدگو رد گهای غیرجواب  آفر (4) اخته  س  ابگوو ج  ت افحراان  ای  غیر محاسبوی   اتتباهالح 

  . شود

 ند.توات گرفته نمیصوریا داوطلب دیگر  دهمونهاد نین قیمت را پیشنازلتروطلبیکه دابا اکره چ نوع مذهی (5)

ه  یح نشدتصر یاست نرخ دهاد درخواسن را که در یاهیت ء مسؤلعطابرای ا  یطمنحیث شرا که یستنمکلف  داوطلب (6)

 د. ریبپذ خنر هئ اراند سرت یا تعدیل دقیمدر رند تغیماند، ان

 بوی محاس   هات ا اشتب   اصالح 

 : گردد میذیل تصحیح  ر طو ویمحاسبات اهبشتا (1)

 ؛  دشمی بابار تابل اعحروف ق  ف، مبلغ بهوحر به ارقام و  بلغرت تفاوت میان موصدر -1

ارزیابی  ای  د بر حفی وامت  قی  ،باشداشته  ود دجت مجموعی ود و قیمحقیمت فی وا  نمیاوت  که تفایرتدرصو -2

 د؛می باشر ااعتب داری قابلی خر مرا بتیرت و اه تقیم

  (، واحد یخ فدر نر قدار مرب حاصل ض)مجموعی  تمقی احد وومیان نرخ فی   تتفاو موجودیت رتو رصد  -3

  احد و فی    قیمت  ی درر نقاط اعشا  تباه درشایش دهنده امفر  نظر  از   اهگهر  ی باشد،مل اعتبار  باحد قارخ فی ون

 مت فیوده و قیب ر بال اعتاست قاب هده شدکه نرخ دایم طور القا یوعمجم تماین صورت قیدر اشد،بجسته بر

 .ح شودواحد باید اصال
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ر  ب د داوطل  یتبموافقه ک  عد از اخذبالح و  ی را اصهات محاسبواشتبرجات فوق اد من  ایش دهنده مطابقمرف -4

   .ه می نمایدر محاسبفمت مجموعی آیق

 اشتباهات   پذیرشصورت عدم    د. درشابی  مش  خوی   رفحاسبوی در آت مباهاترش اشپذیبه    مکلف وطلب  دا -5

 .  ددر وی رد می گرف لب، آوسط داوطت یبومحاس

 . ددگر ی م   یق تطب   ه م ی جر   تاخیر   هفته هر    ی ا شور بر کات ک ار رزالعمل تد ط و    طبق قانون   ر کا   در انجام   ر ی تاخ   ت ر صو ر د 
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