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د نرخونو غوښتنه ()RFQ
د ادارې فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کميټه ( )MECد ژباړې شرکتونو او مسلکي کره کتونکو او
ايډيټرانو ته بلنه ورکوي چې په لوړ کيفيت د پښتو ژبې کره کتنې او ايډيټ لپاره خپل نرخونه وړاندې کړي .دا هوکړه ليک به د يو کال
لپاره وي چې د تمديد امکان هم لري
د غوښتنليک شمېره

د قرارداد نوم

ماده عمومی

MEC-2018-017
د نرخنامې( )quotationوړاندې کول باید د وړاندې کوونکي له خوا د دې ټکي د تصدیق معنا ولري چې
«د نرخنامې له پاره غوښتنه»( ) RFQکې راغلي ټول مکلفیتونه به پوره کیږي ،درک کیږي او توافق به پرې
کیږي MEC .کمېټه په دې توګه له ټولو غوښتونکو غواړي چې خپلې نرخ نامې د دغې نرخ نامې غوښتنې له
پاره وړاندې کړي .وړاندې کوونکي باید په جدي توګه په دې  RFQکې ټول درج شوي الزامات رعایت
کړي .هېڅ ډول تغییر ،تبدیل یا نور تعدیالت د دې  RFQپه مندرجو احکامو او موادو کې نه منل کیږي ،مګر
دا چې د دغو تغییراتو راوستل په لیکلې بڼه «د دې  RFQله پاره بشپړ معلومات» په چوکاټ کې تصدیق او
یا  MECکېمټې ته یې الرښونه شوې وي.
هره یوه سپارل شوې نرخ نامه د یوه وړاندیز په توګه د وړاندیز کوونکي له خوا په پام کې نیول کیږي او د
 MECکمېټې له خوا د منل کېدو معنا نه لري MEC .کمېټه د دې نرخ نامې ترالسه کولو په پایله کې هر
وړاندې کوونکي ته د قرارداد ورکولو له پاره هېڅ راز الزامیت نه لري.
وړاندیز کوونکی کوالی شي د  RFQدې د اسنادو به اړه د تشرېح غوښتنه د )(jobs@mec.afبرېښنالیک له
الرې د پروپوزل د سپارلو له وخت مخکې وړاندې کړي .د تشرېح غوښتنه باید په لیکلې بڼه د برېښنالیک
الرې  MECکمېټې ته واستول شي .دغه کمېټه به یوازې هغو غوښتونکو ته په لیکلې بڼه د برېښنالیک له
الرې ځواب ورکړي چې د معلوماتو غوښتنه یې کړې MEC .کمېټه هڅه کوي چې په لږ وخت کې دې ډول
غوښتنو ته ځواب ورکړي ،خو د ځواب په ورکولو کې هر ډول ځنډ نه شي کوالی  MECکمېټه اړه کړي چې
د پروپوزل د تسلیمۍ تاریخ نوی کړی ،مګر دا چې  MECپه ګوته کړي چې د تسلیمۍ د وخت اوږدول اړین
دی.
 MECکمېټه د نرخ نامې د تسلیمولو وخت له پوره کېدو وړاندې کوالی شي د تشرېح غوښتنې د ځواب په
ګډون په هر دلیل چې وي ،نرخ نامه «د  RFQدې له پاره بشپړ معلومات» په چوکاټ کې تعدیل کړي .د دې
له پاره چې وړاندې کوونکو ته په خپلو نرخ نامو کې د تغییراتو راوستو له پاره کافي فرصت ورکړل شي،
کمېټه کوالی شي په خپله خوښه د نرخ نامو د تسلیمولو وخت نوی کړي ،خو په دې شرط چې په نرخ نامه
کې د تعدیالتو ډول وکوالی شي د تسلیمۍ د وخت نویول توجیه کړي.
وړاندیز کوونکی مکلف دی چې د نرخ نامې د چمتو کولو یا تسلیمولو اړوند ټول لګښتونه –که یې نرخ نامه
انتخاب شوه یا نه شوه – په خپله غاړه واخلي MEC .کمېټه له هېڅ امله د تدارکاتي پروسې له پایلې پرته ،د
دغو لګښتونو په ورکړه مکلفه نه ده.
نرخ نامه او ټول هغه مکتوبونه چې د نر نامې په اړه د وړاندیز کوونکي او  MECکمېټې ترمنځ تبادله شوي،
باید په لیکلې بڼه په انګلیسي ،دری یا پښتو ژبو وي .هر ډول داسې چاپي مواد چې وړاندیز کوونکي له یادو
ژبو پرته په کومه بله ژبه چمتو کوي ،باید په انګلیسي ،دری یا پښتو ژبه د دغو موادو له ژباړې سره مل
وړاندې کړي .د نرخ نامې د تفسیر پرمهال یا د معنا د تفاوت یا تناقض په صورت کې ،د ژباړې انګلیسي
نسخه په پام کې نیول کیږي .د قرارداد السلیکولو پرمهال به د قرارداد ژبه د قراردادي او  MECترمنځ پر
اړیکه واکمنه وي.
ټول قېمتونه باید د امریکایي ډالر یا افغانیو له مخې وړاندې شي .له دې سره ،په هغه صورت کې چې نرخ
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نامې له دې پرته نورو پولي واحدونو له مخې وړاندې شي ،د ټولو نرخ نامو د پرتلنې په موخه :الف) MEC
کمېټه به د آفرونو پرانستلو په ورځ په نرخ نامه کې وړاندې شوی پولي واحد د افغانستان بانک د اسعارو له
نرخ سره سم د خپلې خوښې په پولي واحد واړوي؛ او ب) په هغه صورت کې چې د  RFQله الزاماتو سره
تر ټولو ډېره مطابقت لرونکې نرخ نامه د  MECکمېټې د غوښتل شویو پولي واحدونو پرته کوم بل پولي
واحد وړاندې شوې وي ،کمېټه کوالی شي قرارداد په دې پاراګراف کې د درج شوي تسعیر الرې ته په کتو د
خپلې خوښې په پولي واحد وړاندې کړي.
ټولې نرخ نامې باید د وړاندې کوونکو د صالحیت لرونکو استازو له خوا السلیک او مهر شي.
 MECکمېټه به نرخ نامې د ځانګړې کمېټې (چې لږترلږه له دوو غړیو جوړه شوې) او وړاندې کوونکو په
حضور پرانیزي .د وړاندې کوونکي نوم ،آدرس ،د ټیلفون شمېره او برېښنالیک باید په پاکټ کې شتون
ولري .د پرانستو په پړاو کې هېڅ ډول نرخ نامه نه رد کیږي ،له هغو نرخ نامو پرته چې ناوخته تسلیم شوې
وي چې ورپسې نه باید دغه نرخ نامې د  MECکمېټې په آرشیف سیسټم کې پرانستل شي.
د  MECکمېټه به د ټیلیفون یا برېښنالیک له الرې وړاندې کوونکي د آفر پرانستلو له پروسې څخه خبر کړي.
د آفر پرانستو په پروسه کې د وړاندې کوونکو نه شتوالی به د دوی نرخ نامې باطلې کړي.
نور هغه شرایط او الزمات چې په دې  RFQکې نه دي درج شوي ،په هغه خدماتي قرارد کې تنظیم شي چې
له ګټونکي شرکت سره السلیک کیږي.

د اړتيا وړ خدمتونه:

-

په پښتو ژبه د بیال بیلو سندونو ایډیټ او بیاکتنه.
د اړتیا وړ خدمت باید په لوړ معیار برابر وي او د الزم دقت لرونکي وي.
ژباړونکی شرکت یا متخصص ایډیټر فرد ،د څارنې او ارزونې کمیټې د معیارونو سره سم ،د
سندونو د متن روان والي او د ګرامري او مفهومي دقت په اړه مسئول دي.
همدارنګه ایډیټر مسئول دی تر څو ډاډ تر السه کړي چې مناسب اصطالحات کارول شوي او د
دري ژبې کیفیت له الزمو معیارونو سره سر لګوي.

-

ژباړونکی شرکت باید معتبر حکومتي جواز ولري؛ د متخصص ایډیټر فرد په اړه دا اړین ندی.
متخصص ایډیټر فرد ،چې د حکومتي جواز لرلو ته اړ ندي ،د کلمو په بدل کې حق الزحمه اخلي.
داوطلب شرکت یا فرد باید د باکفیته ایډیټ ثابته شوې تجربه ولري.
داوطلب شرکت یا فرد باید د دې وس ولري چې په ورته وخت کې د متن اصالح (پروف ریډنګ)
او ایډیټ (ویرایش) وکړي.
د هر ځل غوښتنې په صورت کې ،داوطلب شرکت یا فرد باید وکوالی شي ورسپارل شوی کار په
ټاکلي وخت او موده کې پای ته ورسوي.
داوطلب شرکت یا فرد باید چمتو وي چې د اړتیا په مهال د اونۍ د پای په رخصتیو کې هم کار
وکړي.
میک ( )MECبه شرکت یا فرد ته د نمونې په ډول یو متن د ژباړې لپاره ولیږي او هغوی به د یاد
متن ژباړه په مشخص وخت کې بیرته ولیږي.
متخصص ایډیټر فرد نه به غوښتنه وشي چې د میک په دفتر کې په یو لیکلې ازموینه کې برخه
واخلي.

-

الزم شرايط:

-
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د غوښتنليک د
صادرولو نېټه
د داو طلبۍ د
پرانيستې نېټه
د داو طلبۍ د پای
نېټه او وخت
د قرارداد د ورکړې
نېټه

 ۰۶اکتوبر ۲۰۱۸
 ۰۶اکتوبر ۲۰۱۸
 ۱۳اکتوبر ۲۰۱۸
 ۲۰اکتوبر ۲۰۱۸

NTP

د قرارداد موده
د داو طلبۍ سپارل

يو کال
خپل غوښتنليکونه (نرخونه) په يو بند پاکټ کې او يا هم د برېښناليک له الرې د  ۲۰۱۸کال د سپتمبر
 ۲۶نيټې د کاري ورځې له پای ته رسيدو مخکې د څارنې او ارزونې کميټې ) (MECته واستوئ .

صادروونکې او
ترالسه کوونکې
مرجع :

د ادارې فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کميټه)(MEC
له تاسې ټولو هيله کوي چې خپل غوښتنليکونه د څارنې او ارزونې کميټې ( )MECته په الندې پتو واستوئ:
د هراتيانو جومات کوڅه ،د کابلبانک شاته ،شهرنو ،کابل ،افغانستان.
د اړيکوشمېره0795 102 736 :
برېښنا ليکjobs@mec.af :

د شرکت نوم
د جواز شمېره :
د پست ادرس:
برېښناليک:
ټليفون شمېره :
ويبپاڼه :
د توکې
شمېره

د توکې  /خدمت نوم او ځانګړنې

د توکو/خدماتو جدول
اندازه

واحد

د یوې کلمې
نرخ

د قرارداد
کوونکې
ماليه

د افغانستان د
مالياتو قانون او
تګالرو پر
بنسټ

مقدار

مجموع
یادونه :هغه شرکتونه یا مسلکي کره کتونکې او ایډیټ کوونکې افراد به د مرکې او نورو خبرو اترو لپاره راغوښتل کېږي چې په
ټیټه بیه او تر ټولو لوړ کیفیت سره د مسلکي کره کتنې او ایډیټ لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي .همدارنګه ،مهرباني وکړئ ،د
خپل شرکت پروفایل ،تېره کاري تجربه او د تمدید شوی جواز یوه کاپي هم ضمیمه کړئ( .د مسلکي کره کتونکو او ایډیټرانو لپاره دا
شرط اړین نه دی).
له ټاکلې نیټې وروسته ترالسه کېدونکو غوښتنلیکونو ته پام نه کېږي.
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