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۴۲۰۰۰۹۴۱۵۹، ۴۲۰۰۰۹۴۱۵۲، ۴۲۰۰۰۹۴۱۴۳،  ۴۲۰۰۰۹۴۱۰۷شماره مرجع:   

۲۰۲۱جون   ۳۰تاریخ:  

 

نرخ گیری   یدرخواست برا  
 

 نام کمپنی:  

 آدرس کمپنی: 

فکس:   /شماره تماس  

:تماس با شرکت  
آباد(  والیت )هرات، کندهار، نیمروز و جالل    ۴:  خریداری ادویه جات برای خدمات بهداشتی تیم های صحی در  موضوع  
 محترما:

  متیق ی( تقاضاA مهی)ضم مهیضم BoQو  ریز اتی( در کابل مطابق با جزئIOM)  ی مهاجرت بین الملدفتر سازمان 
والیت )هرات، کندهار، نیمروز   ۴صحی در سیار تیم های  صحیخدمات ارائه  یداروها برا لیو تحو هیته یبرا یگذار

  .دهد یرا ارائه مو جالل آباد(
ننگرهار  تی، قندهار و وال مروزیهرات ، ن تیوال یبرا یپزشک موارد و ادویه جات  

 تعداد  عدد  موارد تو ضیحات  #

والیت    ۴تیم های صحی در   صحیخریداری ادویه جات برای خدمات  ۱
 شده مهیو ضم ریز اتیمطابق با جزئ ()هرات، کندهار، نیمروز و جالل آباد

 LS ۴ (Annex A) لیست ادویه جات

 
دهندگان عالقه مند به   شنهادیپ یبرا لیم یا قیاز طر وندی)پ مایکروسافت تیم قیاز طر ی قبل از داوطلبیجلسه  کی :نوت

مربوط   اتیکه تمام جزئ ییشود ، جا یبرگزار م 14:00در ساعت   2021 والیج 11 کشنبهیشود(  یاشتراک گذاشته م
 .شود یم هیتوص اریبس وطلبیادقبل از  ر جلسه شرکت د. . . ردیگ یداروها مورد بحث قرار م لیو تحو نیبه تأم

 
آدرس زیر   لیمیا به به ما شتریب نکیل افتیدر ی، لطفا برا دیهست داوطلبیشما عالقه مند به شرکت در جلسه قبل از  اگر

 ایمیل بفرستید:
iomkabulprocurement@iom.int 

 

 داوطلبان مومی برایعمعلومات  

  یملصحی و محصوالت   ییاومقررات د میدر وزارت صحت عامه افغانستان )سازمان تنظ دیبا فراهم کننده •

NMHRA)معتبر باشد. الیسنس ی( ثبت شده و دارا 

 

  یرا قبل از امضا یی هردوانمونه ها تا شود یخواسته م متیق نیتر نییبر اساس پا داوطلب نیاز موفق تر •

 ( ارائه دهد. PO) دیسفارش خر

 

  خیسال از تار کیحداقل  دیانقضا با خیانقضا دارند ، تار خیکه تار یمواد مصرف ریسا جات وبرای ادویه   •

 باشد. لیتحو

 

 (.ادویه جات یبراتنها قرار دهد ) دواکننده را در برابر هر  دیتولکمپنی نام  دیبا فراهم کننده •

 

را بر  کندهار، نیمروز و جالل آبادوالیت های هرات، به مراکز  ار اجناسحمل و نقل  تیمسئول فراهم کننده •

 برای ادویه جات در نظر گرفته شود.حمل و نقل  طیکامل شرا تیبا رعا  دیبا و عهده خواهد داشت
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 خیو تار طیشرا، مقدار  باید حضور داشته باشد، نماینده مذکور ام تسلیم دهی در هروالیتگ هن نماینده کمپنی در •

 . خواهد کرد دییتوافق شده تأ یاستانداردها مطابق با اانقضا ر

 

 انقضا باشد.  خی، مقدار و تاراجناسنام  یبسته بند ستیهمراه با ل دیهر محموله ارسال شده با •

 

 تسلیم داده شود:  نامهنرخ که یکجا با اسناد 
 

• RFQ   امضا/ تاپه شده 

و   ییاومقررات د میسازمان تنظوزارت صحت عامه افغانستان ) صنایع و از وزارت تجارت و بایدمعتبر  جواز •

 (NMHRA)داشته باشنذ. صحی( محصوالت 

 ا/ تاپه شدهضام لیست مقدار ادویه جات •

 حویلت زمان
در صورت عدم  می باشد.  قرارداد یپس از امضا ی( روز کار15حداکثر پانزده ) ازیمورد ن برای اجناس لیزمان تحو
 . دیمشخص کن لیو تحو هیته یخود را برا ی، لطفاً برنامه زمانمورد  نیا موافقت با

 
 لیمحل تحو
 ی موقیعت تهیه اجناس که در باال ذکر شده است مراجع نماید.لطفاً برا

 2ننگرهار، ناحیه  -

 8ناحیه هرات،  -

 کندهار،  -

 نیمروز،   -

 شود.  یدهنده برنده به اشتراک گذاشته م شنهادیبا پ قیآدرس دق

 
 قیمت ها
 . داده شوده شمول هزینه ها باید به افغانی ب قیمت ها

 
 پرداخت 

از طریق بانک   به افغانی وپرداخت با صالحیت دفتر آی او ام، توسط شخص  رشیموفق و پذ لیپس از اتمام تحو
 گیرد.میصورت 

 
 ارائه شده متیاعتبار ق 

 اعتبار داشته باشد.  یمی( روز تقو۶۰حداقل شصت ) دیبا نرخ نامه تسلیم شده

 
 متیق نیبهترتخاب ان

نرخ  نیو ضوابط تحت ا طیانجام شود که مطابق مشخصات الزم و شرا نییپا متیبر اساس ق دیبا  متیق نیانتخاب بهتر
 نامه می باشد.

 
 : قرارداد

با   قراردادو فروشنده منتخب با دفتر سازمان بین الملی مهاجرت  نی، تعهدات قرارداد بانتخاب شده متیق نیبهتر یبرا
 شود. یم میتنظ  IOMو ضوابط استاندارد  طیشراه از استفاد
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 تسلیمی نرخ نامه
 باشد.ارسال نرخ نامه به صورت فزیکی و از طریق ایمیل الزمی می

 تسلیم داده شود. ریشده به آدرس ز بستهپاکت مهر و  کیدر  به صورت فزیکی نرخ نامه
 کابل  IOMدفتر مرکزی 

 ، جهاراهی انصاری۳، سرک ۲۸خانه 
 افغانستان کابل،شهرنو  

 ( شود اپی ک دینبا یگرید  لیمیحساب ا چ یهارسال شود. )  iomkbltender@iom.intبه ایمیل آدرس 

شما به   شنهادیصورت ، پ  نیا  ری. در غدیقرار ده لیمیشماره مرجع و عنوان موضوع را در خط موضوع ا شهیلطفاً هم
ً یشده و مستق بستهامضا ، مهر و  یبه درست دیاسناد باتمام . رش نمی باشدل پذیبقا یدرست  شوند.  مهیضم لیمیبه ا ما

 باشد.  PDFدر قالب  دیبا یک ی الکترون یارسال نرخ نامه های
بعد از ظهر ارسال شود.   ۰۴:۰۰ت، ساع ۲۰۲۱جوالی  18 خیتاربه  لیمیو ابه صورت فزیکی  دیبانرخ نامه ها 

 نخواهند شد.  رفتهیپذ نگامرهید شنهاداتیپ
لیست مقدار و  درخواست برای پیشنهاد  نیشامل اطالعات مطابق با الزامات ذکر شده در ا دیارائه شده بانرخ نامه های 

 (.Annex Aآن باشد )

صورت   هرگونه    ضرورت در  آدرس اضافمعلومات  به  ایمیل  به  را  تان  سواالت  ی، 
iomkabulprocurement@iom.int نماید.  ارسال 

 با احترام  
 بخش تدارکات 
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