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تاریخ ۳۰:جون ۲۰۲۱

درخواست برای نرخ گیری
نام کمپنی:
آدرس کمپنی:
شماره تماس /فکس:
تماس با شرکت:
موضوع :خریداری ادویه جات برای خدمات بهداشتی تیم های صحی در  ۴والیت (هرات ،کندهار ،نیمروز و جالل آباد)
محترما:
دفتر سازمان بین الملی مهاجرت ( )IOMدر کابل مطابق با جزئیات زیر و  BoQضمیمه (ضمیمه  )Aتقاضای قیمت
گذاری برای تهیه و تحویل داروها برای ارائه خدمات صحی تیم های سیار صحی در  ۴والیت (هرات ،کندهار ،نیمروز
و جالل آباد)را ارائه می دهد.
ادویه جات و موارد پزشکی برای والیت هرات  ،نیمروز  ،قندهار و والیت ننگرهار
تو ضیحات موارد
عدد
تعداد
#
۱
خریداری ادویه جات برای خدمات صحی تیم های صحی در  ۴والیت
(هرات ،کندهار ،نیمروز و جالل آباد) مطابق با جزئیات زیر و ضمیمه شده
LS
۴
لیست ادویه جات)(Annex A
نوت :یک جلسه ی قبل از داوطلبی از طریق مایکروسافت تیم (پیوند از طریق ایمیل برای پیشنهاد دهندگان عالقه مند به
اشتراک گذاشته می شود) یکشنبه  11جوالی  2021در ساعت  14:00برگزار می شود  ،جایی که تمام جزئیات مربوط
به تأمین و تحویل داروها مورد بحث قرار می گیرد  .. .شرکت در جلسه قبل از داوطلبی بسیار توصیه می شود.
اگر شما عالقه مند به شرکت در جلسه قبل از داوطلبی هستید  ،لطفا برای دریافت لینک بیشتر به ما به ایمیل آدرس زیر
ایمیل بفرستید:
iomkabulprocurement@iom.int
معلومات عمومی برای داوطلبان
• فراهم کننده باید در وزارت صحت عامه افغانستان (سازمان تنظیم مقررات دوایی و محصوالت صحی ملی
) )NMHRAثبت شده و دارای الیسنس معتبر باشد.
•

از موفق ترین داوطلب بر اساس پایین ترین قیمت خواسته می شود تا نمونه هایی هردوا را قبل از امضای
سفارش خرید ( )POارائه دهد.

•

برای ادویه جات و سایر مواد مصرفی که تاریخ انقضا دارند  ،تاریخ انقضا باید حداقل یک سال از تاریخ
تحویل باشد.

•

فراهم کننده باید نام کمپنی تولید کننده را در برابر هر دوا قرار دهد (تنها برای ادویه جات).

•

فراهم کننده مسئولیت حمل و نقل اجناس را به مراکز والیت های هرات ،کندهار ،نیمروز و جالل آباد را بر
عهده خواهد داشت و باید با رعایت کامل شرایط حمل و نقل برای ادویه جات در نظر گرفته شود.
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•

نماینده کمپنی در هنگام تسلیم دهی در هروالیت باید حضور داشته باشد ،نماینده مذکور مقدار ،شرایط و تاریخ
انقضا را مطابق با استانداردهای توافق شده تأیید خواهد کرد.

•

هر محموله ارسال شده باید همراه با لیست بسته بندی نام اجناس ،مقدار و تاریخ انقضا باشد.
اسناد که یکجا با نرخ نامه تسلیم داده شود:

•
•
•

 RFQامضا /تاپه شده
جواز معتبرباید از وزارت تجارت و صنایع و وزارت صحت عامه افغانستان (سازمان تنظیم مقررات دوایی و
محصوالت صحی) داشته باشنذ(NMHRA) .
لیست مقدار ادویه جات امضا /تاپه شده

زمان تحویل
زمان تحویل برای اجناس مورد نیاز حداکثر پانزده ( )15روز کاری پس از امضای قرارداد می باشد .در صورت عدم
موافقت با این مورد  ،لطفا ً برنامه زمانی خود را برای تهیه و تحویل مشخص کنید.
محل تحویل
لطفا ً برای موقیعت تهیه اجناس که در باال ذکر شده است مراجع نماید.
 ننگرهار ،ناحیه 2 هرات ،ناحیه 8 کندهار، نیمروز،آدرس دقیق با پیشنهاد دهنده برنده به اشتراک گذاشته می شود.
قیمت ها
قیمت ها به شمول هزینه ها باید به افغانی داده شود.
پرداخت
پس از اتمام تحویل موفق و پذیرش توسط شخص با صالحیت دفتر آی او ام ،پرداخت به افغانی و از طریق بانک
صورت میگیرد.
اعتبار قیمت ارائه شده
نرخ نامه تسلیم شده باید حداقل شصت ( )۶۰روز تقویمی اعتبار داشته باشد.
انتخاب بهترین قیمت
انتخاب بهترین قیمت باید بر اساس قیمت پایین انجام شود که مطابق مشخصات الزم و شرایط و ضوابط تحت این نرخ
نامه می باشد.
قرارداد:
برای بهترین قیمت انتخاب شده ،تعهدات قرارداد بین دفتر سازمان بین الملی مهاجرت و فروشنده منتخب با قرارداد با
استفاده از شرایط و ضوابط استاندارد  IOMتنظیم می شود.
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تسلیمی نرخ نامه
ارسال نرخ نامه به صورت فزیکی و از طریق ایمیل الزمی میباشد.
نرخ نامه به صورت فزیکی در یک پاکت مهر و بسته شده به آدرس زیر تسلیم داده شود.
دفتر مرکزی  IOMکابل
خانه  ،۲۸سرک  ،۳جهاراهی انصاری
شهرنو کابل ،افغانستان
به ایمیل آدرس  iomkbltender@iom.intارسال شود ( .هیچ حساب ایمیل دیگری نباید کاپی شود)
لطفا ً همیشه شماره مرجع و عنوان موضوع را در خط موضوع ایمیل قرار دهید .در غیر این صورت  ،پیشنهاد شما به
درستی قابل پذیرش نمی باشد .تمام اسناد باید به درستی امضا  ،مهر و بسته شده و مستقیما ً به ایمیل ضمیمه شوند.
نرخ نامه های ارسالی الکترونیکی باید در قالب  PDFباشد.
نرخ نامه ها باید به صورت فزیکی و ایمیل به تاریخ  18جوالی  ، ۲۰۲۱ساعت ۰۴:۰۰بعد از ظهر ارسال شود.
پیشنهادات دیرهنگام پذیرفته نخواهند شد.
نرخ نامه های ارائه شده باید شامل اطالعات مطابق با الزامات ذکر شده در این درخواست برای پیشنهاد و لیست مقدار
آن باشد (.)Annex A
در صورت ضرورت به هرگونه معلومات اضافی ،سواالت تان را به ایمیل آدرس
 iomkabulprocurement@iom.intارسال نماید.
با احترام
بخش تدارکات
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