
 

 دعوت بھ داوطلبی
 داوطلبی باز داخلی

  برای
  

 يتکنالوژ تیضرورت آمر)  Storage System( رهیذخ ستمیو تدارك س هیته :پروژه
 یمعلومات

 DAB/98/NCB/G04: شماره دعوت بھ داوطلبی
 

دافغانستان بانک در نظر دارد تا قسمتی از وجوه تخصیص داده شده سال ریاست  .1
روش داوطلبی باز داخلی   با استفاده ازالذکرخویشرا برای پروژه فوق 1398

DAB/98/NCB/G04 بھ مصرف برساند.   
از تمامی داوطلبان واجد شرایط  ریاست دافغانستان بانکبھ نماینده گی از تدارکات آمریت  .2

اشتراک نموده و آفر ھای سربستھ خویش را  متذکرهدعوت مینماید تا در پروسھ داوطلبی 
    . تسلیم نمایند  مطابق شرایط شرطنامھ

  . میباشد }ماه 2 {مدت این قرارداد  .3

این داوطلبی بر اساس روش باز داخلی کھ در قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان ذکر  .4
واجد شرایط مشخص شده در  کشورھایکھ از  یاست راه اندازی میگردد و بھ تمام داوطلبان

  .شرطنامھ اند باز میباشد

اسناد داوطلبی را بھ لسان دری از سایت انترنتی میتوانند داوطلبان واجد شرایط عالقمند  .5
  (وسایت دافغانستان بانک ).gov.afnpawww.( تدارکات ملیاداره 

www.dab.gov.af(نلود نموده و در صورت عدم دسترسی، از ایمیل ادرس ودا
)dab.gov.afrahman.behrooz@ ( و یا از آدرس کھ در ذیل ذکر گردیده اسناد

  .دست داشتھ شان  بدست بیاورند )فلش(داوطلبی را در 

تسلیم داده 24/07/1398تاریخ }از ظھر بعد 02:00{ساعت قبل از آفر ھا باید بھ آدرس ذیل  .6
  .الزم بھ یادآوریست کھ آفر ھای دیر رسیده و الکترونیکی قابل پذیرش نمیباشد .شود

 :تمام آفر ھا باید ھمراه با تضمین آفر ذیل تسلیم داده شود .7

  تضمین بانکی: تضمین افر
  .افغاني    557440 وھفت ھزار و چھار صدو چھلپنجصدو پنجامبلغ         

ازمدت اعتبار  بیشترروز ) 28(برای مدت بیست و ھشت تضمین بانکی تضمین آفر باید 
روز بعد از تاریخ تسلیمی آفرویا تا ختم مدت تمدید  118یعنی الی . مداراعتبار باشد آفر

قابل اعتبار  تمدید شده باشد، ستورالعمل برای داوطلبان20 طبق مادۀ شده، درصورتیکھ 
  .باقی بماند

ھیچ نوع فوتوکاپی .در نسخھ اصلی تسلیم داده شودضمانت بانکی تضمین آفر باید : یاداشت
  .ویا کاپی سکن شده قابل اعتبار شناختھ نمی شود



 

  
  :واجد شرایط بودن موارد ذیل را در بر دارد     - 8

 نشان دھنده بر آورده شدن باید اسنادی را کھ  حد اقل حجم کاری خدمات برای داوطلب
  : داشتھ باشند ارائھ نمایدرا  مندرج ذیل معیارات تجربھ و ظرفیت تخنیکی 

     یافغان 15552576و پنجصدو پنجاو دو هزار و پنجصدو هفتادو شش   ونیلیپانزده م مبلغ
  

  بھ  ارزش قرار ذیل ارایھ سال اخیر  10 طیتجربۀ الزم کھ توسط داوطلب حد اقل یک
 :نماید
 یافغان  6689280و ششصدو هشتادو نه هزارو دو صدو هشتاد  ونیلیشش م:  مبلغ

    خالص سایر تعھدات قراردادی و مبلغ حد اقل دارایی ھای نقدی ویا تسھیالت اعتباری
 :استداوطلب برنده قرار ذیل 

  .یافغان   5574400و پنجصدو هفتادو چهار هزار و چهار صد  ونیلیپنج م:مبلغ

     ختم ضرب االجل  درآفرگشائی در حضورداشت داوطلبان و یا نماینده ھای با صالحیت شان  - 9
 .صورت میگیردتسلیمی آفر در آدرس ذیل      

  :عبارت از  تسلیمی افرآدرس 
  کابل، افغانستان ، پشتونستان واتدافغانستان بانک،  اداره رشد کارمندان

  2106692-2 (0) 93+: شماره تماس
 dab.gov.afrahman.behrooz@: آدرس الکترونیکی

  www.dab.gov.af:ویب سایت          

 
 


