
 

 دعوت به داوطلبی

 داوطلبی باز داخلی

 برای

 

  ذسهات تیوَ صحی کارهٌساى زافغاًستاى تاًک :پرّژٍ 
 

 DAB/99/NCB/NCS01: شماره دعوت به داوطلبی

 

سیاست دافغاًستاى تاًک دس ًظش داسد تا لسوتی اص  .1

 خویص سا تشای 1399  هالی وجوٍ تخصیص دادٍ ضذٍ سال

 سوش داوطلثی تاص  پشوژٍ فوق الزکش تا استفادٍ اص

.  سف تشساًذلی تَ هصم

سیاست تذاسکات تَ ًوایٌذٍ گی اص آهشیت عووهی  .2

 اص تواهی داوطلثاى واجذ ضشایط دافغاًستاى تاًک

 اضتشاک هتزکشٍدعوت هیٌوایذ تا دس پشوسَ داوطلثی 

ًوودٍ و آفش ُای سشتستَ خویص سا هطاتك ضشایط 

.     تسلین ًوایٌذ ضشطٌاهَ

  .هیثاضذ  {یک سال} هذت ایي لشاسداد .3

ایي داوطلثی تش اساس سوش تاص داخلی کَ دس لاًوى و  .4

طشصالعول تذاسکات افغاًستاى رکش است ساٍ اًذاصی 

 واجذ کطوسُای کَ اص یهیگشدد و تَ توام داوطلثاى

 .ضشایط هطخص ضذٍ دس ضشطٌاهَ اًذ تاص هیثاضذ

اسٌاد هیتواًٌذ داوطلثاى واجذ ضشایط عاللوٌذ  .5

 اًتشًتی  ُای سایت ویة داوطلثی سا تَ لساى دسی اص 

و دافغاًستاى  www.dab.gov.af) )اداسٍ تذاسکات هلی

ًلود ًوودٍ و دس صوست عذم وداwww.dab.gov.af)  )تاًک

دستشسی اص آدسس کَ دس ریل رکش گشدیذٍ اسٌاد 

.  دست داضتَ ضاى  تذست تیاوسًذ(فلص)داوطلثی سا دس 

یکشٌثَ   رّز {از ظِرقثل  10:00}ساعت قبل اش آفس ها باید به آدزض ذیل  .6

 یادآوزیست که آفس های دیس زسیده و قابل  .تسلین داده شىد{  29/10/1398هْرخ 

 .الکتسونیکی قابل پریسش نویباشد

 :توام آفس ها باید هوساه با تضوین آفس تسلین داده شىد .7

 تضویي تاًکی: تضوین افس

 (. یکصدو ده هصازو نه صدو چهل و هفت افغانی110,947  )هبلغ تضوین آفس

http://www.npa.gov.af/


 

 ازهست تیشتررّز  (28)ترای هست تیست ّ ُشت تضویي آفر تایس 

 رّز تعس از 118یعٌی الی .  هساراعتثار تاشساعتثار آفر

 ّیا تا ذتن هست توسیس شسٍ، 29/10/1398تارید تسلیوی آفر

 توسیس  زستْرالعول ترای زاّطلثاى15.1طثق هازۀ زرصْرتیکَ 

 . قاتل اعتثار تاقی تواًسشسٍ تاشس،

ضواًت تاًکی تضویي آفر تایس زر ًسرَ اصلی تسلین : یازاشت

ُیچ ًْع فْتْکاپی ّیا کاپی سکي شسٍ قاتل اعتثار .زازٍ شْز

 .شٌاذتَ ًوی شْز

 :واجذ ضشایط تودى هواسد ریل سا دس تش داسد-     8

  ّ حجن هعاهالت ساالًَ زاّطلة زر پٌج سال اذیر تَ ارقام

 :حرّف شکر گرزز

ازارٍ هکلف است جِت فراُن سازی اشتراک تشثثات کْچک زاذلی 

زر تسارکات طثق هازٍ ُشتن قاًْى تسارکات ّ حکن پٌجن 

طرزالعول تسارکات ًظر تَ قیوت ترویٌی آى زر شرطٌاهَ ُای 

ذْیش هعیار تجرتَ هشاتَ ّ حجن هعاهالت ساالًَ را از طرف 

 .زاّطلثاى هس ًظر ًگیرًس

  قرارزاز 1تجرتَ هٌحیث قرارزازی اصلی زر حس اقل تعساز 

 :هشاتَ شکر گرزز

ازارٍ هکلف است جِت فراُن سازی اشتراک تشثثات کْچک زاذلی 

زر تسارکات طثق هازٍ ُشتن قاًْى تسارکات ّ حکن پٌجن 

طرزالعول تسارکات ًظر تَ قیوت ترویٌی آى زر شرطٌاهَ ُای 

ذْیش هعیار تجرتَ هشاتَ ّ حجن هعاهالت ساالًَ را از طرف 

 .زاّطلثاى هس ًظر ًگیرًس

 ُفتصسّ 739,646صْرت حساب تاًکی تَ هثلغ / ارائَ زارای ُای سیال

 . ارائَ گرززسی ّ ًَ ُسارّ ششصسّ چِل ّ شش افغاًی

آفشگطائی دس حضوسداضت داوطلثاى و یا ًوایٌذٍ ُای تا - 9

 ختن ضشب االجل تسلیوی آفش دس آدسس ریل دسصالحیت ضاى 

 .صوست هیگیشد

:   عثارت ازآفرتسلیوی آزرش 

، پطتوًستاى دافغاًستاى تاًک ،  تذاسکات عووهیآهشیت

کاتل، افغاًستاى  وات

  2103940-2 (0) 93+ :ضواسٍ تواس

 meetra.rashidi@dab.gov.af: آدسس الکتشوًیکی

 www.dab.gov.af:ویة سایت          
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