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30,800,000.00 افغانی

تاریخ حقیقی آغاز طی مراحل:

1400-02-07

پورتفولیو:

سایر پروژه ها

 

بودجه و �ویل 

کود بودجه:

AFG/200302

نوع بودجه:

انکشافی

بودجه اختیاری/غیر اختیاری

غیر اختیاری

�ویل کننده:

بانک جهانی

 

فایل ها 

1. مطالعه امکان سنجی

2. گزارش مطالعات محیطی

کتگوری پروژه 

اطالعات و ارتباطات

رشطنامه و اعالن تدارکات

 

تعدیالت 

تاریخ ایجاد تعدیل: ب.ظ 12:00 1400-03-08 رضب االجل تسلیمی آفر: ق.ظ 10:00 1400-03-24 مدت برای تسلیمی آفرها (روز تقویمی): 15 تعدیل ش�ره 1 

متفرقه MB 0.57 :سایز فایل زمان آپلود: 12:09:20 1400-03-08  Amendment No.1 .1

2. فورمه تعدیل

پروژه های مبارزه با کرونا

پالنهای تدارکات

فرصت های تدارکات

اطالعیه های تصمیم اعطا

اطالعیه های عقد قرارداد

طی مراحل تدارکات

خریداری های عامه

پیرشفت قراردادها

لست رشکت هاs.ageops.net/prs/vendors]

فیصله های کمیسیون/npc.ageops.net/prs/npc]

بررسی های اداری

محرومیت رشکت ها

اسناد حقوقی تدارکات



CC BY- معلومات این پورتال طبق نسخه 1.0 پالیسی نرش دیتای تدارکات عامه افغانستان همگانی میگردد، و با نظرداشت رشایط نسخه 4.0 جواز

SA[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] باز میباشد

پرسش

های

متداول

|
�اس

با ما
|ENGپ�تودری

[/https://ageops.net]

سیستم تدارکات

الکرتونیکی و باز دولت افغانستان


فعالیت های من


حساب کاربر

13

https://tenders.ageops.net/prs/covid19-project-list
https://tenders.ageops.net/prs/procurement-plans
https://tenders.ageops.net/prs/bid-opportunities-notices
https://tenders.ageops.net/prs/award-decision-notices
https://tenders.ageops.net/prs/contract-award-notices
https://tenders.ageops.net/prs/procurement-process
https://tenders.ageops.net/prs/public-purchase
https://tenders.ageops.net/prs/contract-progress
https://vendors.ageops.net/prs/vendors
https://npc.ageops.net/prs/npc
https://tenders.ageops.net/prs/administrative-review
https://tenders.ageops.net/prs/debarment
https://tenders.ageops.net/prs/procurement-legal-document
https://tenders.ageops.net/assets/resources/Afghanistan%20Publication%20Policy.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://tenders.ageops.net/assets/resources/AETS%20-%20Frequently%20Asked%20Questions%20from%20Potential%20Bidders.pdf
https://ageops.net/


5/29/2021 AGEOPS | AETS

https://tenders.ageops.net/prs/procurement-process/DAB%25252F1400%25252FG-199/components 2/2

پروژه های مبارزه با کرونا

پالنهای تدارکات

فرصت های تدارکات

اطالعیه های تصمیم اعطا

اطالعیه های عقد قرارداد

طی مراحل تدارکات

خریداری های عامه

پیرشفت قراردادها

لست رشکت هاs.ageops.net/prs/vendors]

فیصله های کمیسیون/npc.ageops.net/prs/npc]

بررسی های اداری

محرومیت رشکت ها

اسناد حقوقی تدارکات

CC BY- معلومات این پورتال طبق نسخه 1.0 پالیسی نرش دیتای تدارکات عامه افغانستان همگانی میگردد، و با نظرداشت رشایط نسخه 4.0 جواز

SA[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] باز میباشد

پرسش

های

متداول

|
�اس

با ما
|ENGپ�تودری

https://tenders.ageops.net/prs/covid19-project-list
https://tenders.ageops.net/prs/procurement-plans
https://tenders.ageops.net/prs/bid-opportunities-notices
https://tenders.ageops.net/prs/award-decision-notices
https://tenders.ageops.net/prs/contract-award-notices
https://tenders.ageops.net/prs/procurement-process
https://tenders.ageops.net/prs/public-purchase
https://tenders.ageops.net/prs/contract-progress
https://vendors.ageops.net/prs/vendors
https://npc.ageops.net/prs/npc
https://tenders.ageops.net/prs/administrative-review
https://tenders.ageops.net/prs/debarment
https://tenders.ageops.net/prs/procurement-legal-document
https://tenders.ageops.net/assets/resources/Afghanistan%20Publication%20Policy.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://tenders.ageops.net/assets/resources/AETS%20-%20Frequently%20Asked%20Questions%20from%20Potential%20Bidders.pdf

