
 

 

 

 

                                       ـالمی امارت ـــد افغانستان اســــــ       المی افغانستان ـــــــــــامارت اس
                               ن تیلی کام مخابراتی شرکت د افغا                                   شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  انکیوی دستگاه خوشحال خ 30کیوی و  65تور های ترمیم اساسی دو پایه جنراع: ضومو)  

          

 

    

 {   1776}                                        : نرخدهی درخواست مشاره     

 { 6/1444/  2}                      نرخدهی: درخواست صدور  اتریخ

 

 

 

 اپور(  )آمریت م بیسی عملیاتی رایست  :  ورتر ض  قفو  جنس
 

 
 

 

است براتي شــرکت لــوی ریام مخاـکــد افغان تیلي   

تـــــــیونعاـــــــــــــی او اداری مـــــــــــــــد مال  

و امــــــــــریتــــــاتــــــــــــــکــــــــد تــــــدار  

ـــــدیریت  ولــــــــــــــــــوی مـلدوپیرد    

مـــــــدیـــــریت  لودوپیر  و اجناستخنیکی  د  
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 (  1444/  6/    2الم : ) عتیب استتاریخ تر 

برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این   ودجه الزم یص ب{ تخص ج کنید}نام اداره تدارکاتی را دراداره   (1)
 . دارددرخواست را 

یا  ی نکدرج  قت را  آفر سربسته شما الی }تاریخ و و (2) ارکات مریت تهیه و تدریداري امدیریت خفتر }دازآن به    قبلد{ 
   .ده شو اد د  تسلیم{  تیلیکام  نشرکت افغا

باید به صورت   آفر . پاکت حاوی  می گرددبازشود مسترد    ، بدون اینکهدند ه گرمی ارائاد تسلی یعها ئیکه بعد از مآفر   (3)
 . باشد  شده انی شن  د{رج کنید ار تیر مشوراجناس /خدمات غی}نام  عبارت نرخ برایواضح 

   شد.اعتبار داشته با اد تسلیمی آفرهایعختم م  از تاریخسر می تقوی  روز( 30لی مدت )اباید  ا آفره ده درئه ش ارا  آفر (4)

الی  تغیر    تدر صور (5) تقاضا شده را  اداره می تواند مقدار نیازمندی  نیازمندی،  یا کم فیصد  (  25)در مقدار  زیاد و 
   .ری تجاوز ننماید ست نرخ گیلی برای درخوا دود صالحیت پوحی آن از عجموقیمت م هکاین روط بهنماید، مش

مطاب (6) داخلی  حکم  ترجیح  تدارکاتق  طرزالعمل  اجرا    چهارم  درج   ترجیحمورد  }است.  قابل  آنرا  فیصدی  و  داخلی 
 {. نمائید 

(7)  

 ره   ردورت  صدر    شد.  با  ینمخ  ررین ننازلت  به قبول  مکلففرمایش دهنده  حتمی نبوده و  عام    محضر  در  آفر گشائی (8)
 ندارد.  کننده تهیه/ارائه داوطلب  قبال مسؤلیت در  کدام فرمایش دهنده  رهافآیک یا تمام 

 د: یمه می نمایآفر خویش ضم آفر دهنده اسناد ذیل را با   (9)

 جواز تجارتی/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛   -1

 مالیه؛  نمبرتشخیصیه  -2

 (. وم ه نامه تولید کننده )درصورت لزاجاز -3

4-  

 باشد. امضاء شده  مهر فحهصئه کننده در هر تهیه/ ارایا نماینده ت با صالحی   شخص ل و توسطیتکمری  گی خرنسند  (10)

گیری:  درخواست نرخ  ننده ک  نام کارمند صادر   

  

 هیت  امضاءهیت                         امضاء 

 

 

 

 هیت   امضاء                         
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   ها قیمت و اقالم  جدول 

 اره  مش

 
 مکی اقال ت تخنیا مشخصابتشریح  و  اسم  

 واحد 

 
 مقدار 

یمت فی واحد به  ق
 فغانیا

به قمیت مجموعی 
 انیافغ

کیوی  65نصب صفحه جدید اصلی برای جنراتور  1    1 عدد  

2 
اساسی  بور ترمیم  نجن رنیگ وکیوی پارکینز ا 65جنراتور 

 گردد 
   1 عدد 

ردد رکینز هید ترمیم اساسی گکیوی پا 65جنراتور  3    1 عدد  

د نصب گردد مپ جدی نز دیزل پیوی پارکیک 65جنراتور  4    1 عدد  

پارکینز فارسنگ جدید نصب گردد  کیوی 65جنراتور  5    1 عدد  

کیوی پارکینز توربو جدید نصب گردد  65جنراتور  6    1 عدد  

کیوی پارکینز ایل کولر جدید نصب گردد  65جنراتور  7    1 عدد  

رمیم گردد تپارکینز رادیاتور ششتشو و کیوی  65جنراتور  8    1 عدد  

9 
ترمیم  ینگ و بور ز انجن و رکیوی پارکین 30جنراتور 

 اساسی گردد 
   1 عدد 

ساسی گردد پارکینز هدی ترمیم ا کیوی 30جنراتور  10    1 عدد  

کیوی پارکینز دیزل پمپ جدید نصب گردد  30جنراتور  11    1 عدد  

کیوی پارکینز فارسنگ جدید نصب گردد  30جنراتور  12 د عد   1   

کیوی پارکینز رادیاتور ششتشو و ترمیم گردد  30جنراتور  13    1 عدد  

  اساسی به یک سال ورنتی میباشد.نوت: ترمیم 

:عدد ت مالیا بشمول جموع قیمت به ارقام  م  

:مالیات بشمولمجموع قیمت به حروف   

:  ارقام و حروفیات به مالمبلغ وع مجم  

اخت( پرد قابل ) ددع ون مالیات:دبارقام   هب تمجموع قیم  

رداخت( ت )قابل پحروف بدون مالیامجموع قیمت به   

 از تاریخ اکمال: رانتی/ گرنتی( بعد انت )ومدت ضم
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 اشد: مشخصات ضم پیشنهاد می ب

 اجناس  یکیختن  تمشخصا

 مشخصات اقالم مشاره

 

 اسم تهیه/ ارائه کننده: 

 

 کننده:  هتهیه/ارائ ت  ده  با صالحی یا نماین اسم شخص 

 

 :تهیه/ارائه کننده نماینده ای شخص   یضاام

 

 تاریخ:

 : حتمی  نفوه تیلشمار

کننده ئه یه/ارامهر ته  

 

 

 

یا خور  و یا فهمودل،  بروشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود،  ساخت و  شاددای می  نماید       دماتی  را  که  اکمال  رست تجهیزات 
 ده می گردد. استفا ضمیمه نماید.   معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها

 

 

 

پرداخت  و تدارک طشرای  

 می باشد. ر  یتغی قابلفرمایش دهنده ه تحریری فقذیل صرف با مواط شرای

  )پنجصد هزار افغانی( باشد    500000التر از  اگر نرخ مجموعی باتهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد   (1)
 نتقال میگردد.ا یگردد و بعد از تکمیل ورانتی به اکانت شرکتاخذ م فیصد  15الی  5و تامینات از سر جمع پول 

 گردد. ازتاریخ صدور امرخریداری، تکمیل  هفته سر  روز/{                                  }تهیه اجناس باید درظرف  (2)

ایش ه فرمرا ب(  Invoice)  بلی  کاپ  ( 2)و  اصلی    باید نسخه  هکنند  رائها/تهیهیه اجناس،  ته  /خدمات غیر مشورتی  اکمال   زد ابع (3)
 نماید؛   دهنده تسلیم

دهندهرداخت  پ (4) فرمایش  مدتتوسط  طی  روز30)  ،  مقدا  کاری   (  اجناسدرمقابل  واقعی  مشورتی/ر  غیر  شده  خدمات   تهیه 
 .گیردمی صورت 

ا فسخ نماید: یا کامالا  را ی، امرخریدارکننده ارائه/هیهتبه   طالعیه کتبیا  با ارسالحاالت ذیل  دراند ومیتفرمایش دهنده  (5)   قسما

 ؛ خریداری نشوددر امر بخش یا تمام اجناس درظرف مدت معینهتحویل ه موفق ب هکنند ارائه/هیهت -1

   .شودتحت امر خریداری ن موفق به اجرای مکلفیت های دیگر ارائه کننده/تهیه  -2

ه رفع  ئه کننده مکلف باراتهیه/  ردد،هده گو یا کاستی ها مشاده نواقص  یا خدمات ارائه شدر اجناس اکمال شده  ه  هرگا -3
ر غیر آن فرمایش دهنده  د می باشد، د( روز کاری بعد از دریافت اطالعیه در مور3مدت )   دراستی ها  کنواقص و  

 می تواند امر خریداری را فسخ نماید.  
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و تقلب   ه فسادام باقدی  تحت امر خریدار له  محووظایف  اجرای  و یا حین    در جریان داوطلبی،  ندهکن  ائهرا/هتهیهرگاه   -4
 .  نموده باشد

در  تعویض    به  مکلف    رائه کنندها/تهیه  اشد،  تصریح گردیده ب(  اد ضمانت )وارنتی/ گرنتی یعمیری  گ  نرخ  واستدرخهرگاه در   (6)
 .می باشدطول مدت معینه 

 

 سبوی امح اشتباهات اصالح

 : تصحیح می گرددیل ذ طور محاسبویشتباهات ا (1)

 ؛  می باشداعتبار  مبلغ به حروف قابل ،حروف ام ورقه امیان مبلغ ب تفاوتدرصورت  -1

قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و  داشته باشد،  که تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود  تیدرصور -2
 ؛شدای بترتیب امر خریداری قابل اعتبار م

نرخ فی    (،  احدخ فی ور نرد  دارمقحاصل ضرب  )موعی  و قیمت مجیان نرخ فی واحد  م  رصورت موجودیت تفاوتد  -3
باشد،   برجستهحد  ر قیمت فی وانقاط اعشاری د  در  اشتباه  فرمایش دهنده  نظر  از  اهرگه  ،باشد  میقابل اعتبار    واحد

 د. حد باید اصالح شوبار بوده و قیمت فی وابل اعتات قدراین صورت قیمت مجموعی اقالم طوریکه نرخ داده شده اس 

مندر  فرمایش -4 مطابق  فدهنده  اجات  اصالحشتباهاوق  را  محاسبوی  م   ت  اخذ  از  بعد  کتو  قیمت    بیوافقه  در  داوطلب 
 مجموعی آفر محاسبه می نماید. 

بوی ت محاساباهه پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتاوطلب مکلف بد -5
 . وی رد می گرددتوسط داوطلب، آفر 

 

 

 

 


