
 

 دعوت به داوطلبی
 داوطلبی باز داخلی

  برای

  
خدمات چک، سرويس و ترميم ماشين های فوتوکاپی، کمپيوتر ها   :پروژه 

 و پرنتر ها ضرورت آمريت تکنالوژی معلوماتی
 

 DAB/98/NCB/NCS07شماره دعوت به داوطلبی: 
 

را  خويش 1398رياست دافغانستان بانك در نظر دارد تا قسمتي از وجوه تخصيص داده شده سال  .1
  رف برساند. لي به مصروش داوطلبي باز   به م براي پروژه فوق الذكربا استفاده از

از تمامي داوطلبان واجد شرايط  رياست دافغانستان بانكتداركات به نماينده گي از عمومي آمريت  .2
اشتراك نموده و آفر هاي سربسته خويش را مطابق  متذكرهدعوت مينمايد تا در پروسه داوطلبي 

  تسليم نمايند.     شرايط شرطنامه

   ميباشد. } يک سال{ مدت اين قرارداد .3

ذكر است راه اين داوطلبي بر اساس روش باز داخلي كه در قانون و طرزالعمل تداركات افغانستان  .4
واجد شرايط مشخص شده در شرطنامه اند باز  كشورهايكه از  ياندازي ميگردد و به تمام داوطلبان

  ميباشد.

انترنتي  هاي  سايتويب  اسناد داوطلبي را به لسان دري از ميتوانند داوطلبان واجد شرايط عالقمند  .5
نلود ودا  )www.dab.gov.afو دافغانستان بانك( )gov.af.dab.www( اداره تداركات ملي

 (فلش)نموده و در صورت عدم دسترسي از آدرس كه در ذيل ذكر گرديده اسناد داوطلبي را در 
  دست داشته شان  بدست بياورند.

 شنبه  3 روز از ظهر}قبل  10:00{ساعت قبل از آفر ها بايد به آدرس ذيل  .6
يادآوريست که آفر های دير رسيده و  قابل  .تسليم داده شود}  07/08/1398مورخ 

  الکترونيکی قابل پذيرش نميباشد.

 تسليم داده شود: ر ها بايد همراه با تضمين آفرتمام آف .7

  تضمين بانکیتضمين افر: 

  . افغانی )چهل و پنج هزار  45,000(مبلغ تضمين آفر



 

 بيشتر) روز ٢٨برای مدت بيست و هشت (تضمين آفر بايد 
روز بعد  ١١٨مداراعتبار باشد. يعنی الی  ازمدت اعتبار آفر

ويا تا ختم مدت تمديد شده،  07/08/١٣٩٨از تاريخ تسليمی آفر
تمديد  دستورالعمل برای داوطلبان ١٥٫١طبق مادۀ درصورتيکه 
 .قابل اعتبار باقی بماند شده باشد،

تسليم ياداشت: ضمانت بانکی تضمين آفر بايد در نسخه اصلی 
داده شود.هيچ نوع فوتوکاپی ويا کاپی سکن شده قابل اعتبار 

 شناخته نمی شود.

  :واجد شرايط بودن موارد ذيل را در بر دارد     -٨

  حجم معامالت ساالنه داوطلب در پنج سال اخير به ارقام و
 :ذکر گردد حروف

اداره مکلف است جهت فراهم سازی اشتراک تشبثات کوچک داخلی 
تدارکات طبق ماده هشتم قانون تدارکات و حکم پنجم در 

طرزالعمل تدارکات نظر به قيمت تخمينی آن در شرطنامه های 
خويش معيار تجربه مشابه و حجم معامالت ساالنه را از طرف 

 داوطلبان مد نظر نگيرند.

  قرارداد  ١در حد اقل تعداد تجربه منحيث قراردادی اصلی
 :گردد ارائهمشابه 

کلف است جهت فراهم سازی اشتراک تشبثات کوچک داخلی اداره م
در تدارکات طبق ماده هشتم قانون تدارکات و حکم پنجم 
طرزالعمل تدارکات نظر به قيمت تخمينی آن در شرطنامه های 
خويش معيار تجربه مشابه و حجم معامالت ساالنه را از طرف 

 داوطلبان مد نظر نگيرند.

 

 /220,000 ت حساب بانکی به مبلغ صورارائه دارای های سيال 
 ارائه گردد. افغانیدوصدو بيست هزار

ختم ضرب االجل تسليمي آفر  درآفرگشائي در حضورداشت داوطلبان و يا نماينده هاي با صالحيت شان  -٩
 .صورت ميگيرددر آدرس ذيل 

  عبارت از:  آفرتسليمي آدرس 
  كابل، افغانستان وات ، پشتونستاندافغانستان بانك،  تداركات عمومي آمريت

  2106692-2 (0) 93+شماره تماس: 

 rahman.behrooz@dab.gov.afآدرس الكترونيكي: 

  www.dab.gov.afويب سايت:          

 
 


