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 PRN-209  :   گیری خنر درخواست شماره

 یریگ  نرخ رخواستد ر صدو اریخ ت

   16/04/1400:هب

  خ:یرات

 . دارداین درخواست را  خدمات غیر مشورتی مندرج ناس/جا کارتد یار بزم ل  هجدو ب صیصخ ت هیلام ترا زو  هار دا (1)

ها  آفر  .داده شود تسلیم ی به دفتر اعضای خریدار یا قبل ازآن  از ظهر قبل 00:10ساعت 19/04/1400  الی  آفر سربسته شما

ست عمومی  ا ی ر خریداری بیرق   یواح تکاپ .ددرگ یم دترس م دشوزاب کهینا  نوبد، ددنرگه  ارائ  یتسلیم د از میعادبعیکه ئ

 شده باشد.  نشانی در مورد  اضح عبارتصورت و  باید به دفتر 

   د.شاه بشتدا باراعت اهآفر  یسلیمت عادمی م ختیخ از تارروز تقویمی سر ( 30الی مدت )باید  ا آفره ه شده در آفر ارائ (2)

 نماید، زیاد و یا کم  دصیف( 15) یالا ر  هدش اضاقت یدنمازین رادقم دن اوت یم هرا اد ،دینم ازین را دقم رد ریتغت صوردر  (3)

 ت نرخ گیری تجاوز ننماید. ی برای درخواسبه اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صالحیت پول  مشروط

قرکادا ت  لعمل طرزام  هارم چ کابق حترجیح داخلی مط (4)   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  ده  نهد  شمای رف  و  هدوبن  یمت ح  ماع  ضرح م  رد  یئاشگ  رفآ (5)

 .اردند هکنند داوطلب تهیه/ارائهقبال   کدام مسؤلیت درده فرمایش دهن  هاآفریک یا تمام 

 : دیانم می ضمیمه یشخور  فآا با ر  لذی اسناد  هدهندآفر  (6)

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

   ه؛لیام هیصیخ شتبرمن -2

 (.لزومکننده )درصورت  تولید هماه نز اجا -3

 .باشدامضاء شده در هر صفحه مهر  ارائه کننده /ه تهینماینده  ا یبا صالحیت   شخصتکمیل و توسط  گیریسند نرخ  (7)

رخ ن ستا و رخد ده ننک ادرند صرمکا نام

  : رییگ

 

  : دنمراه کوظیف
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 ا ه   ت م قی   و   م ال ق ا   ل و د ج 

 : شتاددایک

مش
ار

   ه

 
    مالق ام سا

 د( درگ یرپ ه ناخه ر ااد طسوت)

ت شریح با مشخصات

 م تخنیکی اقال

)توسط اداره خانه پری  

 گردد(

 واحد 

 

 یفقیمت  مقدار 

واحد به  

 افغانی 

قمیت 

  یمجموع

 انی به افغ

1 
بیرق افغانستان سایز کالن ساخت 

 ترکیه  
   20 تخته   طبق نمونه  

   20 پایه  بیرق سایز کالن   پایه آهنی 2

   :اتلیا م بدون  ماارق هبت میق عموج م

: تامالی ن بدو فوربه ح تمیق عومج م  

م:  قارا  به اتمالی غبلم موعج م  

ف: حرو  ات بهیالم غلبمع مومج   

:  ل مالیاتوشمب ما قار  به لغمبع جموم  

  :تایمالل شموبه  فوره حبغ مبل مجموع

   قویمی تروز  30 :یر ا یدر خرما ر ودص یخ ار تاز  اتمخد / اساجن(  ماه یا هفتروز، ه) یلمکت و ی لویتح ت مد

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

 ه:ندنکائه ار /تهیه م سا
 

 ه کننده:ئراا ه/یته تحیصال ا ب ه دیننما ص یام شخ سا
 

 : هندنک ئهراا/ تهیه هد نماینا یخص  ی شاضما
 

 :ریخ ات

ده ئه کننار ا/ یههتر هم  
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    می     الکما    هک     را  اتی  مد خیا    تزاجهیت  رستهف  ای  و    روشورب    دل،مو  وت  خاس    ،ود منهر  پیکانده  ریگش  یمارف ❖

 گردد. ی مه ادفاست ارهف آ ر ثؤی مبرزیات ا هجفوق ت ما لوع م د.  یمان ضمیمه  مایدن
ت رداخ پ  و   ک ر ا د ت   ط ی ا ر ش   

  شد.ابمی  رییغ ت لبقا دهنهیش دافرمی ریره تح فقامو  اب رفصل یذط ایشر

  شد.ی بامن یناتمو تض تانتأمی  تاخدربه پ فل ده مکننیه کهت (1)

  .گرددیل کماری، تامرخرید ر خ صدو اریتزا  رس تقویمیوز ر  30 فر ظرد 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  مال خداکمبعد از   (3)

   د؛مایم نیتسل ندهده یشامرف

تهیه    یرتو مات غیر مشخد/جناسا  قدار واقعیم  بلدرمقا  ی کار   ( روز30)  دت م  یط ده،  دهن  یشا مروسط فت تپرداخ (4)

 .گیرد صورت می شده 

  خ اً فسا قسمی  الًکام  را   یار ریدمرخه، اندکن  هارائ/ تهیه  ه بی بتک  عیه اطال  رسال ا  ابیل  ذت  در حالند  واه میتند هفرمایش د (5)

  ید:انم

 شود؛ ن ریرخریدامدر ا عینهدت مرف مرظاجناس د  امتم خش یال بتحوی  وفق بهده مکنن هئارا/ههیت -1

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

یاماکااس  ناج  درگاه  هر -3 ی  واقص ن شده    ارائهخدمات    ل شده  ه  دنئه کنه/اراهیت،  گرددده  شاها می هکاستا  و 

، در  شدبارد می  ودر ماطالعیه    دریافت بعد از    ریکا  ( روز 3)  ر مدتی ها دکاست ص و  ق اع نوفر  ه ب  کلفم

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

اد  فس  به دام  اق  اری ریدر خت امتح وله  ف مح یی وظااجرا  یا حین اوطلبی ود  ناجری  در   کننده،  ئهارا/ هیهت  هرگاه  -4

   .دشبا ودهمنتقلب و 

به   لف  مک   دهارائه کنن/ههیت  باشد،    دیدهتصریح گر  گرنتی(وارنتی/  )  نتااد ضممیعگیری  ت نرخ  خواسر درد   رگاهه (6)

 .اشدنه می بول مدت معیطر تعویض د 
 

ی یاب ارز   های   ر معیا   و   وش ر   

 ها   ر آف     ابی ارزی 

 : اآفره که یدنما خیصتش اید ه بدهند ش رمایا، فهنرخ   مفصل ارزیابیقبل از   (1)
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 ت دارد؛ بقطا م گیریرخ است نن درخو ج ایمندر  یها  را عیم و یطشرا اب  -1

 ده است.ش هرضا و م مست اکه لزم اطور ی  -2

ی در  نرخ گیر  ستاودرخ  این مندرج  یط  ی و شرایکیفی و تخنکر های  ی، معیااز ارزیاب  دبعآفر است که   گوجواب  آفر (2)

   اشد.ده بی ت گردرعای آن

 : دده  یمام انج   االی ر ابی مزیرا  ذیل  طورده دهنیش فرما (3)

 ی گیرد؛ م رتوزاء ص اج م یاای اقالی برزیاب ر ا  -1

   ح می گردد؛صالا  حاسبویمهات ونه اشتباهر گ  -2

 ؛  دمی گردمحاسبه شنهاد شده پط ات غیر مشروفیفتخ   -3

 لی یح داخترجر گونه ه  اعمال  -4

  اختهس  ابگوو ج  ت افحراان  ای  سبوی ر محاغی  اتتباهاش  الحاص   با  واند یتمن  ناز آ  ، بعدردیدهگو رد گغیرجواب  ایه  آفر (4)

  . شود

 ند.اتوت گرفته نمیصوردیگر یا داوطلب  دهمونهاد نشا پیین قیمت ر نازلتروطلبیکه داا باکره مذ چ نوعهی (5)

ه  شدیح نتصر یرخ دهاست ناد درخواسن ه درک ار یاهیت ء مسؤلعطابرای ا  یطمنحیث شرا که یستنمکلف  داوطلب (6)

 د. ریبپذ خنر هئ اراند سردیل دیا تعت مقیدر رتغیند ماند، ان

 بوی حاس م   هات ا اشتب   صالح ا 

 : گردد میح ذیل تصحی ر طو ویمحاسبات اهبتشا (1)

 ؛  دشمی بابار تابل اعحروف ق  ف، مبلغ بهوحر به ارقام و  بلغان مرت تفاوت میوصدر -1

  زیابی ار   اید بر حوافی  مت  قی  ،باشد  اشتهود دجوعی وت مجمد و قیمحت فی وایمق  نیاموت  که تفایرتدرصو -2

 د؛باشمی ر ااعتب قابلداری ی خر مرا بتیرت و اه تقیم

  (، واحد یف خدر نر قدار مرب صل ضحا)مجموعی  تمقی احد ووفی  میان نرخ  تتفاو موجودیت رتو صرد  -3

  احد و فی    تقیم  ی درر اعشا  نقاط  تباه درشدهنده اش  ی امفر  نظر  از   اهگهر  ی باشد،مل اعتبار  باحد قارخ فی ون

 مت فیوده و قیب ر ابل اعتقاباست  هده شدخ داکه نریم طور القا یوعمجم تمت قین صورایرد اشد،به جستبر

 .ح شوداصال واحد باید
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  ر ب د داوطل  یتبموافقه ک  عد از اخذبالح و  ی را اصهات محاسبواتبشرجات فوق اد من  طابقایش دهنده م مرف -4

   .نمایده می ر محاسبفجموعی آم تمیق

 هات اشتبا  پذیرشعدم  صورت    د. درشابی  مش  خوی   رفدر آسبوی  حامت  باهاتاشرش  پذیبه    مکلف   وطلب دا -5

 .  ددی گرر وی رد مف لب، آوسط داوطت یوبمحاس

 د د ر گ ی م   یق تطب   ه م ی جر   تاخیر   هفته هر    ی ا شور بر کات ک ار رزالعمل تد ط و    ق قانون طب   ر کا   نجام در ا   ر ی تاخ   ت ر صو ر د 

 

 


