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 بیسیم  عملیاتی ست رای :  ضرورت  فوق جنس
 

 
 

  

 

 د افغان تیلي کـــام مخابراتي شــرکت لــوی ریاست 

ــی او اداری مـــــــــــــعاونیـــــــتد مالـــــــــــــ  

 د تــــــدارکــــــــــــــــــــــاتــــــو امــــــــــریت

دلولــــــــــــــــــوی مــــــدیریت  وپیرد    

مـــــــدیـــــریت دلووپیر خدماتو  اجناسو او د  
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 (  1444 /(06/19استعالم :   تاریخ ترتیب

برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این   ودجه الزم { تخصیص ب}نام اداره تدارکاتی را درج کنیداداره   (1)
 . دارددرخواست را 

یا قبل ازآن به دفتر } (2) مدیریت خریداري امریت تهیه و تدارکات آفر سربسته شما الی }تاریخ و وقت را درج کنید{ 
   .داده شود تسلیم{  تیلیکام  شرکت افغان

باید به صورت   آفر . پاکت حاوی  می گرددبازشود مسترد    ، بدون اینکهدند اد تسلیمی ارائه گریعها ئیکه بعد از مآفر   (3)
 . شده باشدنشانی   را درج کنید{ اجناس /خدمات غیر مشورتی}نام  عبارت نرخ برایواضح 

   اعتبار داشته باشد. اد تسلیمی آفرهایعختم ماز تاریخ  سر تقویمی روز  ( 30الی مدت )باید  ا آفره ارائه شده در آفر (4)

الی  تغیر    در صورت (5) تقاضا شده را  اداره می تواند مقدار نیازمندی  نیازمندی،  یا کم فیصد  (  25)در مقدار  زیاد و 
   نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صالحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.

است.   (6) اجرا  قابل  تدارکات  طرزالعمل  چهارم  حکم  مطابق  داخلی  درج }ترجیح  آنرا  فیصدی  و  داخلی  ترجیح  مورد 
 {. نمائید 

(7)  

 هر  در صورت رد  نمی باشد.  نازلترین نرخ    به قبول  مکلففرمایش دهنده  حتمی نبوده و  عام    محضر  در  آفر گشائی (8)
 ندارد.  تهیه/ارائه کننده داوطلب قبال  کدام مسؤلیت در فرمایش دهنده  آفرهایک یا تمام 

 آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:  (9)

 جواز تجارتی/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛   -1

 مالیه؛  نمبرتشخیصیه  -2

 (. ه نامه تولید کننده )درصورت لزوم اجاز -3

4-  

 امضاء شده باشد.  مهر فحهتهیه/ ارائه کننده در هر صیا نماینده با صالحیت    شخصسند نرخ گیری تکمیل و توسط  (10)

گیری: درخواست نرخ   ننده ک  نام کارمند صادر   

  

 هیت  امضاءهیت                         امضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 هیت   امضاء                         
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   ها قیمت و اقالم  جدول 

 شماره  

 
 تشریح با مشخصات تخنیکی اقالمو اسم  

 واحد 

 
 مقدار 

حد به  قیمت فی وا
 افغانی

قمیت مجموعی به 
 افغانی

1 
Java-4G-256K SIM Cards 

2ff,3ff,4ff Without Pack 
PC 49750   

2 

نوت:سیم کارت فوق الذکربعد ازتاریخ صدورامرخریداری الی  

روزتهیه وبه شرکت افغان    45روز وحد اکثر  30مدت حداقل 

تیلی کام تسلیم داده شوددر غیر آن دربدل هروز تاخیر  

 هزار افغانی جبران خساره قابل وضع میباشد 5000

    

 مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات :عدد 

 مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

:  ارقام و حروفمجموع مبلغ مالیات به   

 مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات:عدد )قابل پرداخت( 

 مجموع قیمت به حروف بدون مالیات )قابل پرداخت( 

 دت ضمانت )ورانتی/ گرنتی( بعد از تاریخ اکمال: م

 مشخصات ضم پیشنهاد می باشد: 

 

 اجناس  ختنیکی  مشخصات

 اقالم مشاره

  

 مشخصات
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 اقالم مشاره

  

 مشخصات

 اسم تهیه/ ارائه کننده: 

 

 اسم شخص یا نماینده  با صالحیت تهیه/ارائه کننده: 

 

 امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:

 

 تاریخ:

 : حتمی  شماره تیلفون

 مهر تهیه/ارائه کننده

 

 

 

یا خدماتی  را  که  اکمال   می  نماید       یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود،  ساخت و مودل،  بروشور  و یا فهرست تجهیزات 
 ضمیمه نماید.   معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد. 

 

 

 

پرداخت  و تدارک شرایط  

 می باشد. ر  یقابل تغیفرمایش دهنده قه تحریری ذیل صرف با موافشرایط 

 نمی باشد. ات و تضمینات  به پرداخت تأمینمکلف  تهیه کننده (1)

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

ه فرمایش را ب(  Invoice)  بلکاپی  (  2)اصلی و    باید نسخه  کننده  ارائه/تهیهتهیه اجناس،    /خدمات غیر مشورتی  اکمال بعد از   (3)
 دهنده تسلیم نماید؛  

دهندهپرداخت   (4) فرمایش  مدتتوسط  طی  روز30)  ،  اجناس  کاری   (  واقعی  مقدار  مشورتی/درمقابل  غیر  شده  خدمات   تهیه 
 .گیردمی صورت 

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

 در امرخریداری نشود؛  بخش یا تمام اجناس درظرف مدت معینهموفق به تحویل  کننده ارائه/هیهت -1

   تحت امر خریداری نشود. موفق به اجرای مکلفیت های دیگر ارائه کننده/تهیه  -2

ئه کننده مکلف به رفع  شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارادر اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه  هرگاه   -3
( روز کاری بعد از دریافت اطالعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده  3کاستی ها در مدت ) نواقص و  

 می تواند امر خریداری را فسخ نماید.  

اقدام به فساد و تقلب تحت امر خریداری  محوله  وظایف    اجرایدر جریان داوطلبی و یا حین  ،  کننده  ارائه/تهیههرگاه   -4
 نموده باشد.  

در  تعویض    به  مکلف    ارائه کننده/تهیه  تصریح گردیده باشد،  (  اد ضمانت )وارنتی/ گرنتی یعمنرخ گیری    درخواستهرگاه در   (6)
 .می باشدطول مدت معینه 

 

 محاسبوی  اشتباهات اصالح
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 : دتصحیح می گردذیل  طور محاسبویاشتباهات  (1)

 ؛  می باشد، مبلغ به حروف قابل اعتبار رقام و حروفمیان مبلغ به ا درصورت تفاوت -1

درصورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و   -2
 ؛ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد

نرخ فی    (،  در نرخ فی واحد  مقدارحاصل ضرب  )و قیمت مجموعی    میان نرخ فی واحد  درصورت موجودیت تفاوت  -3
باشد،   برجستهنقاط اعشاری در قیمت فی واحد    در  اشتباه  فرمایش دهنده  نظر  از  هرگاه  ،می باشدواحد قابل اعتبار  

 ود. دراین صورت قیمت مجموعی اقالم طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصالح ش

قیمت   -4 در  داوطلب  کتبی  موافقه  اخذ  از  بعد  و  اصالح  را  محاسبوی  اشتباهات  فوق  مندرجات  مطابق  دهنده  فرمایش 
 مجموعی آفر محاسبه می نماید. 

داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی  -5
 . توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد

 


