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 1416شماره ثبت: 

 درخواست نرخنامه
  

  SDO:سنايي انكشافي موسسه
نزد ،زارت محغرم اقغصسساد همرور   ک موسسس سسه دور د، غیر دور سسسواسسسی ، دور انغهاکی  وده  ه  SDOموسسس سسه انی سسایی سسسنا ی 

   ن و در  خش ها  صلح  1998ا ن موس ه از سال  .ثبت ،راه سغر موباش  80/11/5882مورخ 24 ه شسماره اسسممی ایاان سغا  

 اهغماکیر محو خ ونتر تعلوم ، تر وهر صحت ، انی اف مغ ا،م در ایاان غا  یعا وت مونما  . 

در زمونه   ه قرارداد  شر غرا   ه (HASELپر،ژه تطا ق خانواده ها  ا راهیارها  پا  ار    ل معو ست )موسس سه انی سایی سسناری  را  

از  ن ضسسسر،رت داردر اشسسسخای و و ی ، و وقی می توان  نتجر ه داشسسسغه  اشسسس هرات ،  لخ ها  مر ز ،ال تا ماالت اقمم زراکغی در

ذ ل درج  غی ها  خو ش را  ه ا مل آدرس ها ی  ه دردرخواسسسسس`ماه هوال  سسسسسال ر،ا  مومد (  58)تار خ   ومده  تار خ اکم  ا ی

 وده ، در دا،طلبی شر ت نما ن .نمرسال گرد  ه ان ر ا

 

 واحد تعداد مشخصات اسم جنس شماره
مجموع 

 هراتبرای 
 مجموع 

 بلخ برای
 

 قیمت

 (Goldenمرغ تخمی ) 1
واکسین شده وطنی، بین سه الی 

  1950 1950 قطعه 6   گرام  088پنج ماهه، باالتر از وزن 

  6500 6500 کیلوگرام 20 مخصوص مرغ های تخمی  دانه  2

  650 650 دانه 2 ساخت افغانستان، فلزی دانه خوره 3

  325 325 دانه 1 ساخت افغانستان، فلزی  آب خوره 4

مجموع 
پکیج به والیت بلخ 523پکیج به والیت هرات و  عمومی  325 

 

 :شرایط قرارداد

 /واردات و فروش اجناس مورد نظر را داشته باشند. شرکت ها باید دارنده جواز رسمی تولید 

 .شرکت ها موظف اند برای تمامی اجناس مندرج در لست نرخ بدهند 

 را خواهند داشت. رییاعالن احتمال تغ نیدر ا دهیاز اقالم ذکر گرد یبعض ،یزمان دیو لزوم د یازمندینظر به ن 

  ،کیفیت نمونه اجناس و تجربه قبلی انتخاب میگردد.شرکت برنده داوطلبی بر اساس کمترین نرخ ارائه شده 

 .جلسه مذاکراتی بخاطر شرایط قرارداد با شرکت برنده بعد از آفرگشائی دایر میگردد 

 یماند.م نرخ داده شده توسط شرکت ها باید حد اقل به مدت یک ماه برای پروسه تدارکات قابل اعتبار باشد و نرخ داده برای مدت قرارداد ثابت بافی 

  نماینده با صالحیت شرکت های داوطلب به همراه معرفی خط از طرف شرکت به جلسه آفر گشائی اشتراک نموده و شرکت برنده در حضورداشت

 نمایندگان تمامی شرکت ها اعالن میگردد.

  سلیم داده نتوانند، مکلف به پرداخت روز بعد از عقد قرارداد به دفاتر والیتی موسسه انکشافی سنائی ت 7در صورتیکه شرکت برنده اجناس را الی

 فیصد از مجموع مبلغ قرارداد( میباشند. 5جریمه )

 .بسته بندی اجناس به اندازه های معینه و انتقال آنها به دفاتر والیتی موسسه انکشافی سنائی از مسئولیت های شرکت های داوطلب میباشد 

 شرکت های داوطلب میباشد تصفیه مالیات خریداری اقالم فوق الذکر از مسئولیت های. 
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 ( که در قرارداد ذکر دهی بسته های ذکر شده درچهار دوره )چهار ولسوالی در صورت مشروط شدن در قرارداد، شرکت ها میبایست قادر به تسلیم

 خواهد گردید، باشند.

  ندموسسه انکشافی سنائی تسلیم گرفته میشو بعد از بررسی کیفی از طرف نمایندهاجناس مورد نیاز. 

 در صورتیکه اجناس انتقال داده شده مطابق شرطنامه و لست ضمیمه شده نباشند، مسترد گردیده و قیمت آن از مجموع پول قرارداد وضع میگردد. 

 .پروسه این تدارکات توسط کمیته ای که از جانب دفتر مرکزی موسسه انکشافی سنائی در کابل تعیین گردیده است، تعقیب و مدیریت میگردد 

 ویل کننده )دونر( پروژه در قبال قرارداد فی مابین موسسه انکشافی سنائی و شرکت برنده هیچ نوع مسئولیتی ندارد.تم 

  سال را در امورات کاری خویش گماشته نمیتواند. 10نظر به قوانین حقوق بشری، شرکت برنده اطفال زیر سن 

 سی به تمام اسناد مرتبط با این تادرکات را در هر وقت که خواسته باشند، دارند.تمویل کننده )دونر( پروژه و مفتشین داخلی و خارجی حق دستر 

 موارد مشکوک به رشوه از قبیل )گرفتن تحفه، رشوه، اختالس و یا هر نوع اخاذی پولی دیگر( را به  یشرکت های آفر دهنده مکلف اند تا تمام

 ( شریک سازند.8777020780)زودترین فرصت با موسسه انکشافی سنائی از طریق شماره تماس 

  اگر شرکت های آفر دهنده موارد مشکوک به رشوه را کتمان میکنند و بعدتر توسط موسسه انکشافی سنائی دریافت میگردند، موسسه حق دارد تا

 شرکت/کارمند متذکره را به مراجع ذیربط جرمی/قضائی معرفی نماید. 

 انتفاعی و غیر دولتی میباشد، تمامی پالیسی های مربوط به این موسسه در تمام مراحل  از آنجائیکه موسسه انکشافی سنائی یک موسسه غیر

 تدارکاتی قابل تطبیق میباشد.

  نماید. واحد پولی افغانی در بل رسمی شرکت و دارای امضاء و تاپه دفتر ترتیبرا به  هالطفا در خواست نرخنامه 

  سائر اسناد مورد نیاز: 

  به روز کاپی جواز (Update).فعالیت شرکت ها برای اشتراک در داوطلبی ضروری میباشد 

 کاپی حد اقل یک قرارداد مشابه 

  صورت حساب بانکی شرکت به مدت شش ماه اخیر 

 

 0202 جوالی 02تاريخ  دوشنبهذيل الی ختم روز کاری  هایايمیل آدرسهر دو به  (Q-HASEL-AV)  نوت: لطٌف نموده نرخنامه تان را با عنوان

 د.یارسال نماي

 sdo.adn@gmail.com  

Logisticsmanager@sanayee.org.af 
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