
	

	

REQUEST	FOR	QUOTATION	#002	-	2020(RFQ)	 گیرینرخ برای درخواست  	

3:00pmساعت   07/2020/ 15تا  07/07/2020تاریخ:   

:مقدمھ  

میباشد.بین المللی خیریھ و مستقل  ،غیر سیاسی، دفتر (ھاجر) یک دفتر غیر دولتی  

 مقرره: 

میخواھند کھ وعرضھ کننده گان  این موسسھ بھ اطالع عالقمندان  خریداری نماید،میخواھد کھ یک عراده موتر برای پروژه خویش دفتر (ھاجر)  
را بھ این موسسھ عرضھ نمایند.پیکنیک یک عراده موتر   

و دارای کولر و  یا نقره یی یفیت ، پلیت کابل دست افغانستان دارای انجن قوی، تایر و ویل جدید، رنگ سفیدمستعمل با ک ٢٠٠٠: مادل خصوصیات
 بخاری فعال داشتھ باشند. 

 عرضھ کننده انتخاب شده باید موتر را بھ مکان مشخص شده بعد از تکمیلی تمام اسناد تھیھ  و انتقال دھند. 

 مشخصات  تیدھند. عدم رعانرخ نامھ خود را ارسال د نکھ مشخصات الزم را داشتھ باش بھ ورقھ درخواستی برای نرخ گیری دیباعرضھ کننده گان 
  ٢٠٢٠ جوالی ١۵قت ارسال پیش از وکند.  یم حذف انتخاب لیست را از عرضھ کننده 

یابیارز یارھایمع  

ید و خدمات با اجناساست کھ فروشنده  یمعنھ این ب نیا( کند یارزش ھستند استفاده م نیبھتر یکھ دارا یطیسازمان از فروشندگان واجد شرا نیا
)دھند ارائھ موسسھ بین المللی ھاجررا بھ  تیمز نیتر یاقتصاد  

شرایط:  

، درخواستی  و کاپی جواز کار را قبل از تاریخ ذکر شده ارسال نمایند. شده  یستھ بندنرخ نامھ ب توانند  یم عرضھ کننده    

است) قرار ذیل شتریب اتی(جزئ یابیارز یارھایمع  

1. استاندرد ھای مشخص شده با عرضھ کننده مطابقت داشتھ باشند   
2.   مطابقت با خصوصیات موتر ذکر شده 
3. قیمت   
4. خصوصیات موتر   
5. طرزالعمل فروشات و خدمات    
6. شرکت ھای عرضھ کننده باید از نظر قانونی راجستر با دولت باشد و جواز کار خویش را داشتھ باشد   

 

انتخاب: طیشرا  

شود. یانجام م نرخ نامھھمھ  لیو تحل ھیو تجز یپس از جمع آور طیواجد شرا عرضھ کننده انتخاب  
 

نوت:   
  تاریخ انقضا جمع آوری نرخ نامھ ھا و در خواست ھا:

١۵/٠٧/٢٠٢٠  
ارسال كنند و در  ریز ھایآدرس  لیمیاشود كھ اسناد مربوط بھ خود را بھ  یخواستھ م عرضھ کننده گان، از  فوقذکر شده  طیبا توجھ بھ شرا

پول مجموعی نزد این موسسھ بھ حیث ضمانت تحویل دھند. ٪ از 4 دیصورت برنده شدن ، با  

Info.afg@hagarinternatonal.org  و  adil.zafar@colombo-plan.org 

 

ارسال کنند: کاپی اسناد ذیلخود را با  شنھاداتیپ دیبا وعالقمندان عرضھ کننده گان واجد شرایط  

1. مشخصات شرکت   
2. 2020 برای سال افغانستان جواز کار در دیتمد    
3. سرتیفیکیت راجسترشده قابل اعتبار   



4. TINداشتن سند نمبر    
5. قابل پرداخت نمیباشد.  یاضاف نھیھزباشد. ثابت  مشخص و دیموارد ذکر شده با یو برا باشد ییکایر آمرالبھ د دیبا یشنھادیپ متیق   
6. .جواز کار باعث رد درخواستی میشوندمانند ارسال ذکر شده  ارھایاز مع یکی تیعدم رعا    
7. تسلیمی اسناد بعد از تاریخ ذکر شده مستقیما منجر بھ رد درخواست میشود.    
8. محل تولید و قیمت مشخص شده در محدوده  موجودیت جنس در داخل کشور،،  دھی آن لیتحو ،موتردر مورد نوع  حاتیتوض اتیجزئ 

زمانی درخواستی حتمی و الزمی میباشد.  
9. .توصیھ میگردد کھ دارای کاروبار مشابھ میباشندبین المللی/ سکتور از سازمان ھای  یشنھادیپ اسناد مھیضم   
عرضھ کننده برنده  و انتخاب شده از طریق دفتر ابالغ میشوند و درخواست برای تھیھ جنس بھ قیمب ثابت ذکرشده میگردد.  .10  
بھ اساس پالیسی موسسھ ھاجر تادیھ قبلی صورت نمیگیرد، تادیھ پول بعد از تحویلی و تاییدی موتر درخواست شده بھ صورت چک اجرا  .11

میگردد.   

:رھنمود درخواستی  

.درخواست شوند یفقط بھ صورت کتب RFQرابطھ بھ ات اضافی در حیتوض نوع ھر  

:د از طریق ایمیل ذیل درخواست گردد) بای٢٠٢٠جوالی  ١۵از( ھر نوع سواالت قبل  

 info.afg@hagarinternational.org 	

تمامی ارتباطات از طریق ایمیل باید انجام شود.، باعث حذف قراردادی میشودو مکالمھ تلفنی قابل قبول نخواھد بود   

 

: یابیارزشرایط   

  درخواستی ھای ارسال شده تعین شده، این تیم تمام اسناد دریافت شده بر اساس معیار ھای ذیل ارزیابی مینماید. یابیارز یبرا میتیک 

1- -مشخصات فروشنده   ٪)20( تی/ عدم موفق کامیاب   

2- ٪)20( عدم موفقیت  /کامیاب بھ موتر مشخصات مربوط  لیتکم   

3- ٪)35شده (نرخ داده    

4- ٪)15فروش و خدمات ( طیشرا   

5- ٪)10مرجع و عملکرد گذشتھ (   

 

قرارداد: یکانیزمم  

.میگیرداساس کسب نمرات بلند و بھترین ارزش صورت فروشنده بر انتخاب  

شود. یانجام م موتر یلیپس از تحو  فقطپول پرداخت   

1. موتر درخواست شده بر اساس موارد توافق شده و بھ وقت معیت تھیھ نمایند و تاخیر در زمان تحویلی مورد قبول این موسسھ  عرضھ کننده 
نمیباشد.   

2. بھ عرضھ کننده از طریق ایمیل ھای شان ارسال میگردد سفارش    
3.    
4.   .ذکر کندکھ در آن نرخ نامھ ھای خویش را ارسال میکند پاکت عقب  را در شھرت مکمل خویش دیبا عرضھ کننده 
5. روز با نام شرکت  10ظرف در  اتیمال نیشود. ا یکسر م میباشند کار جوازدارنده  عرضھ کننده کھاز  دیاز کل مبلغ خر اتی٪ مال2مبلغ  

شود. یبھ دولت پرداخت م  
6. روز با نام شرکت بھ  10ظرف در  اتیمال نیشود. ا یندارند کسر م کارز اکھ جو عرضھ کننده از  دیاز کل مبلغ خر اتی٪ مال7مبلغ  

.شود یدولت پرداخت م  
7. شود. یانجام م قراردادیبھ  یحساب بانک قیاز طر اسناد لیپس از تکم پولپرداخت     

: RFPحذف  

RFQ حذف شود انتخابشده در ھر زمان قبل از  ممکن است با اطالعیھ کتبی یا ایمیل دریافت.  

می شود. از پروسھ معلومات اشتباه و غلط ارائھ شده توسط فروشنده باعث حذف  فروشنده  

.نمایند معلومات کامل ، دقیق ارائھ RFQفروشندگان باید مطابق با   



RFQ و نیز صدور این انتخاب بھ عرضھ کننده نمیباشد. نیاز بھ پاسخدھی در صورت عدم  این موسسھ شود و تبدیل می اجربھ مالکیت ھRFQ 
.بود ضمانتی برای انعقاد قرارداد بدون انجام مراحل مقرر و توجیھ روشن نخواھد  

عدم مسولیت و قوانین موسسھ ھاجر  

کند ھاجر ممکن درخواست را لغو •  

.شده را رد کند افتیدر یپاسخھابعضی  ایممکن است تمام ھاجر •  

.ستین HIتوسط  ییصدور دادخواست ، تعھد اعطا •  

.را رد کند یشنھادیپ ،درخواست یاز دستورالعمل ھا یرویفروشنده از پ تیدارد کھ براساس عدم موفق یخود محفوظ م یحق را برا نیاھاجر  •  

.کند یپاسخ بھ درخواست را جبران نم یشنھادھایپ ھاجر •  

.صادر کند سفارش را شتریبدون بحث ب شنھاداتیپ ھیاول یابیحق را دارد کھ بر اساس ارز نیاھاجر •  

 باشد یاصل RFQبر  یرا کھ مبتن یتر قیبھ اطالعات خاص و دق یسوم پاسخ کتب ایدور دوم  شارلیست شده درفروشنده  کیممکن است از  ھاجر •
درخواست کند.  

 RFQ،   یسیبرنامھ نو ای، اعم از بودجھ  یدر جھت مشتر ینیب شیپ رقابلیغ رییھرگونھ تغ لیبھ دل یقرارداد فرع یحق دارد قبل از امضا ھاجر •
را لغو کند .  

.ردیتماس بگفروشنده گان آدرس با و شخص مخاطب  دییتأ یممکن است برا نماینده ایھاجر  •  

 

 

تھیھ می  RFQجنس متذکره را با اساس  شرایط ذکر شده م کھ با درک وقبولاینجانب ...................................................... تصدیق می نمای
نمایم.   

نام کمپنی:  

موقیعیت:  

تاریخ:   

امضاء و تاپھ  

*RFQ*ختم   

 

 

 

	

	

	

	

	


