
  داوطلبɨ ته بلنه

  داخيل پرانیستې داوطلبي

  

  .نصباو  چمتو کول د سوفوس فایروالد اړتیا وړ لوی آمریت  د معلوماتی تکنالوژیافغانستان بانک د  پروژه:

    DAB/1400/NCB/G60داوطلبɨ ته د بلنې شمېره:

کال لپاره د ĈانŌǏو شویو وجوهو یوه برخه د پورته یادې شوې پروژې لپاره  ۱۴۰۰. د افغانستان بانک ریاست په پام کې لري Ęو د ۱

  داخيل پرانیستې داوطلبɨ د کŌنالرې په کارولو رسه ولǏوي.  DAB/1400/NCB/G60د 

برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکوي Ęو د یادې داوطلبɨ په پروسه د تدارکاتو آمریت د افغانستان بانک په استازولØ ɨولو په رشایطو . ۲

  .وسپاريکې Ĳǎون وکŌي او د رشطنامې د رشایطو رسه سم خپل رس بند آفرونه 

  ده. }د توکو د تحویلɨ د جدول مطابق. د دې قرارداد موده {۳

شوې ده، په الره  ترې یادونهپر بنسÚ چې د افغانستان د تدارکاتو په قانون او کŌنالره کې  میتوددا داوطلبي د داخيل پرانیستې . ۴ 

  اچول کېŒي او په رشطنامه کې په ǎوته شویو په رشایطو برابر هېوادونو د Øولو داوطلبانو پر وړاندې پرانیستې ده.

) Ęخه د داوطلبwww.dab.gov.af ɨتان بانک د ویب پاȬې (په رشایطو برابر Øول لیوال داوطلبان کوالی يش په دري ژبه د افغانس. ۵

) برېţنالیک او یا هغې پتې Ęخه چې الندې hezbullah.niazy@dab.gov.afاسناد راŢکته کŌي او د نه الرسيس په صورت کې دې د (

  کې ترالسه کŌي.دسک په خپل فلش  سندونهده، د داوطلبɨ  یادونه شوېیې 

وسپارل يش. د یادونې وړ ده چې له Øاکلې مودې وروسته  17/08/1400مخکې  } بجو00:10{سهار له  دآفرونه باید الندې پتې ته . ۶

  رارسیديل او الکرتونیکي آفرونه د منلو وړ نه دي.

  تضمین د الندیني مبلغ رسه یوĈای وسپارل يش.Øول آفرونه باید د آفر د . ۷

  تضمین: بانکي تضمین آفر

  افغانɨ س زره یو سل او پنĉل 115,000د آفر د تضمین مبلغ . ۸

لري. یعنې د آفر د سپارلو د نېÙې و ورĈې وروسته اعتبار  ۲۸مودې Ęخه  له د آفر د اعتبار تضمینبانکي  :د آفر د تضمین

د ʯدید شویو داوطلبانو ʯدید شوې مودې تر پای پورې، په هغه صورت کې چې  دورĈې Ęخه  Ę۱۱۸خه وروسته له  17/08/1400

  مادې مطابق وي، د اعتبار وړ پاتې يش. ۱۵٫۲لپاره د کŌنالرې د 

اپي د اعتبار وړ باید په اصيل نسخه کې وسپارل يش. هر ډول فوØوکاپي او یا سکن شوې ک )بانکي تضمین(د آفر د تضمین یادŢت: 

  نه ده.

  . پر رشایط برابر داوطلب باید الندې رشطونه پوره کŌي:۹



تجربه او تخنیکي ظرفیت: داوطلب باید هغه اسناد ولري چې د تجربې او  د داوطلب لپاره د خدمتونو حد اقل کاري حجم:. ۱

 ۸حکم او د تدارکاتو د قانون شمېرې  ۵د تدارکاتو د کŌنالرې د تخنیکي ظرفیت د الندې معیارونو پوره کولو Ţکاروندوی وي. 

  مادې رسه سم د یادو توکو د چارو لپاره د ورته کاري تجربې معیار اړین نه دی.

  

تررسه کولو  کلونو کی د ورته قرارداد لŒترلŒه (یو/دوه) 10چمتو کولو رسه ثابته کŌي چی په تیرو  داوطلبان باید د اسنادو په

مادې رسه سم د  ۸حکم او د تدارکاتو د قانون شمېرې  ۵د تدارکاتو د کŌنالرې د Ţکاروندوی وي. الندی ارزش Ęخه  تجربه د

  یادو توکو د چارو لپاره د ورته کاري تجربې معیار اړین نه دی.

  

د نغدي شتمنیو او یا اعتباري اسانتیاوو او د داوطلب د نورو خالصو قراردادي ژمنو خالص مبلغ په الندې ډول دی: د اعالن له 

  افغانɨ) یو میلیون او Ęلور سوه او اوه دیرش زره او پنĉه سوه Ø1,437,500ولیز ارزŢت (ورĈې تر آفر پرانیستنې پورې 

د هغوی د واک لرونکو استازو په شتون کې د آفر د تسلیمɨ د وروستɨ نیÙې په پای ته رسېدو رسه . آفر پرانیستنه د داوطلبانو او ۱۰

  په الندې پته تررسه کیŒي.

  :د آفر د سپارلو پته

  د تدارکاتو لوی امریت، د افغانستان بانک، پţتونستان واټ، کابل، افغانستان

 202106692 (0) 93+د اړیکو شمیره: 

   ihsanullah.ihsan@dab.gov.afبرېţنالیک: 

  www.dab.gov.afویب پاȬه: 

  د تدارکاتو لوی آمریت کی دایریŒی. بجی 10:00د سهار نیÙه  05/08/1400 نوټ: د داوطلبی د مخه ناسته:


