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 1417شماره ثبت: 

 درخواست نرخنامه
  

  SDO:سنايي انكشافي موسسه
نهدد تاار  مت،هرا اص،دهاد ومیهور  یک موسسهه یرهر دتی،هیی یرهر سراسهی ت یرهر ان،وها ی  هوده  هه  SDOموسسه انکشافی سنایی 

 دینسهو در  شهه یها   ه    1998این موسسه اا سال  .ثبت تراوس،ر مرباشد 80/11/5882مورخ 24 ه شماره اسالمی افغانس،ان 

 او،ما یی متو خشونتی تع رم ت تر رهی  تت ت انکشاف م،داتا در افغانس،ان فعایرت مرنماید. 

در امرنهه   هه صهرارداد  شهر ،یا   هه (HASELپرتژه تطا ق خانواده یا  ا رایکاریا  پایدار  دیل معرشت )موسسه انکشافی سنائی  را  

اا  نهدضهرتر  داردی اشهشاح یقرقهی ت یقهوصی مهی توان دنتجر هه داشه،ه  اشه یرا  ت   خ یا  مر د تالیتا ماال  اصالا ارا ،ی در

 هه ایمهل ردره یهایی  هه در دیهل در  درخواسه،ی یها  خهویه را ماه ووال  سال رتان مهرالد (  58)تاریخ   یواده تاریخ ا الن ایی 

 ت در داتط بی شر ت نمایند.وده نمگردیده اندی ارسال 

 

 

 :شرايط قرارداد

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

 .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 

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

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

 میماند. 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 

 واحد تعداد مشخصات اسم جنس شماره

مجموع 
برای 
 هرات

مجموع 
برای 
 قیمت مالحظات بلخ

 سفید تربتخم  1
 س،ه  ند  شده اا  ووی 

 32.5 32.5 کیلوگرام 0.1 یا   الن
یک بسته هر  056مجموعا به تعداد 

  گرام  066به وزن 

 نوش پیازتخم  2
 س،ه  ند  شده اا  ووی 

 32.5 32.5 کیلوگرام 0.1 یا   الن
بسته هر یک  056مجموعا به تعداد 

  گرام  066به وزن 

 32.5 32.5 کیلوگرام 0.1 مرچ وطنی  مرچتخم  3
بسته هر یک  056مجموعا به تعداد 

  گرام  066به وزن 

 کود حیوانی 4

کیلویی کود  5بسته های 
عضوی، قابل استفاده برای 

   325 325 بوجی  0 سبزیجات و نباتات

 325 325 دانه 1 ساخت افغانستان همراه با دسته بیل 6
 

  

 325 325 دانه 1 پالستیکی دسته دار  سبد کالن 7
 

  

 650 650 دانه 2 پالستیکی بدون دسته سبد خورد 8
 

  

 975 975 دانه 3 ساخت افغانستان شاوهیخ 9
 

  

مجموع 
عموم

 ی
  

   پکیج به والیت بلخ 325پکیج به والیت هرات و  325
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  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.

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

 فیصد از مجموع مبلغ قرارداد( میباشند. 5جریمه )

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

 .تصفیه مالیات خریداری اقالم فوق الذکر از مسئولیت های شرکت های داوطلب میباشد 

 ( که در قرارداد چهار ولسوالیدوره ) چهار سلیم دهی بسته های ذکر شده در در صورت مشروط شدن در قرارداد، شرکت ها میبایست قادر به ت

 ذکر خواهد گردید، باشند.

  موسسه انکشافی سنائی تسلیم گرفته میشوند.توسط نماینده اجناس مورد نیاز بعد از بررسی کیفی 

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

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

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

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

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

 وک به رشوه از قبیل )گرفتن تحفه، رشوه، اختالس و یا هر نوع اخاذی پولی دیگر( را به شرکت های آفر دهنده مکلف اند تا تمامی موارد مشک

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

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

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

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

 تدارکاتی قابل تطبیق میباشد.

  نرخنامه ها را به واحد پولی افغانی در بل رسمی شرکت و دارای امضاء و تاپه دفتر ترتیب نماید.لطفا در خواست 

 سائر اسناد مورد نیاز:

  کاپی جواز به روز (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 

 

 

 

 جوالی 20تاریخ  شنبهدوذیل الی ختم روز کاری  هایایمیل آدرسهر دو به  (Q-HASEL-KG)  نوت: لطٌف نموده نرخنامه تان را با عنوان

 د.یارسال نمای 2020

 sdo.adn@gmail.com  

Logisticsmanager@sanayee.org.af 
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