
 

 دعوت به داوطلبی

 داوطلبی باز داخلی

 برای

 

 06( Microwave E1)تهیه و تامین خدمات اتصال مایکرویف  :پروژه 

موقعیت ضرورت شهری حانگه و نمایندگی های والیات دافغانستان 

  بانک

 DAB/99/NCB/NCS08: شماره دعوت به داوطلبی

 

ریاست دافغانستان بانک در نظر دارد تا قسمتی از  .1

را برای  خویش 1311 مالی  تخصیص داده شده سالوجوه 

 روش داوطلبی باز  پروژه فوق الذکربا استفاده از

 . رف برساندلی به مصم

ریاست تدارکات به نماینده گی از عمومی آمریت  .2

از تمامی داوطلبان واجد شرایط  دافغانستان بانک

اشتراک  متذکرهدعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 

نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط 

 .   تسلیم نمایند  شرطنامه

  .میباشد { یک سال} مدت این قرارداد .3

این داوطلبی بر اساس روش باز داخلی که در قانون و  .4

طرزالعمل تدارکات افغانستان ذکر است راه اندازی 

واجد  کشورهایکه از  یمیگردد و به تمام داوطلبان

 .شرایط مشخص شده در شرطنامه اند باز میباشد

اسناد میتوانند داوطلبان واجد شرایط عالقمند  .5

انترنتی  های  سایتویب  داوطلبی را به لسان دری از 

و دافغانستان  ).gov.afdabwww.) اداره تدارکات ملی

نلود نموده و در صورت عدم ودا  )www.dab.gov.af)بانک

دسترسی از آدرس که در ذیل ذکر گردیده اسناد 

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

چهار  روز {از ظهر بجه قبل 10:00}ساعت قبل از آفر ها باید به آدرس ذیل  .6

یادآوریست که آفر های دیر  قابل  .تسلیم داده شود{  60/60/9311مورخ  شنبه 

 .رسیده و الکترونیکی قابل پذیرش نمیباشد

 :تسلیم داده شود ر ها باید همراه با تضمین آفرتمام آف .7

 

 

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


 

 تضمین بانکی: تضمین افر

 .افغانی میباشدششصدو پنجاه و شش هزارو یکصد 656,100  مبلغ تضمین آفر

ازمدت  بیشترروز ( 82)برای مدت بیست و هشت تضمین آفر باید 

روز بعد از  992یعنی الی . مداراعتبار باشد اعتبار آفر

ویا تا ختم مدت تمدید شده،  60/60/9311تاریخ تسلیمی آفر

تمدید  دستورالعمل برای داوطلبان 90.9طبق مادۀ درصورتیکه 

 .قابل اعتبار باقی بماند شده باشد،

لیم ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تس: یاداشت

هیچ نوع فوتوکاپی ویا کاپی سکن شده قابل اعتبار .داده شود

 .شناخته نمی شود

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

  حجم معامالت ساالنه داوطلب در پنج سال اخیر به ارقام و

 :دذکر گرد حروف

شانزده میلیون و سی و  16,038,000/مبلغحجم معامالت ساالنه به 

 .افغانیهشت هزار

 قرارداد  1تعداد  به تجربه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل

  :ذکر گردد مشابه

هشت میلیون و  8,748,000 مبلغ مبلغ یک قرارداد مشابه به 

   .افغانیهفتصدو چهل و هشت هزار

سه  3,717,900 مبلغ ت حساب بانکی بهصور/ ارائه دارای های سیال

 .ارائه گرددمیلیون و هفتصدو هفده هزارو نه صد افغانی 

آفرگشائی در حضورداشت داوطلبان و یا نماینده های با  -1

ختم ضرب االجل تسلیمی آفر در آدرس ذیل  درصالحیت شان 

 .صورت میگیرد

 :عبارت از  آفرتسلیمی آدرس 

، پشتونستان دافغانستان بانک،  تدارکات عمومی آمریت

 کابل، افغانستان وات

  202103940 (0) 93+: شماره تماس
 dab.gov.afmeetra.rashidi@: آدرس الکترونیکی

 www.dab.gov.af:ویب سایت          
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