
  داوطلب تھ بلنھ
  داخلي پرانیستې داوطلبي

  

   چمتو  او نصبولدافغانستان بانک دتادیاتو سیستم لوی آمریت لپاره دیو پایھ سرور  پروژه:

   DAB/1401/NCB/G24داوطلب تھ د بلنې شمېره:

و د ١ و شویو وجوھو یوه برخھ د  1401. د افغانستان بانک ریاست پھ پام کې لري  ان کال لپاره د 
نالرې پھ د   DAB/1401/NCB/G24پورتھ یادې شوې پروژې لپاره د  اخلي پرانیستې داوطلب د ک

وي.   کارولو سره ول

ولو پھ شرایطو برابرو داوطلبانو تھ بلنھ ورکوي . ٢ د تدارکاتو آمریت د افغانستان بانک پھ استازول 
ي او د شرطنامې د شرایطو سره سم خپل آفرونھ  و د یادې داوطلب ون وک   .وسپاريپھ پروسھ کې 

  ده. } تحویلی جدول مطابقاجناسو د  . د دې قرارداد موده {٣

نالره کې پردا داوطلبي د داخلي پرانیستې . ۴  ترې بنس چې د افغانستان د تدارکاتو پھ قانون او ک
ولو  یادونھ وتھ شویو پھ شرایطو برابر ھېوادونو د  ي او پھ شرطنامھ کې پھ  شوې ده، پھ الره اچول کې

  داوطلبانو پر وړاندې پرانیستې ده.

ې . ۵ ول لیوال داوطلبان کوالی شي پھ دري ژبھ د افغانستان بانک د ویب پا پھ شرایطو برابر 
)ov.afwww.dab.g خھ د داوطلب اسناد ي او د نھ السرسي پھ صورت کې دې د  ترالسھ)  ک
)fabdulhayee.saeed@dab.gov.a خھ چې الندې نالیک او یا ھغې پتې  ده،  یې یادونھ شوې) برٻ

ي.دسک پھ خپل فلش  سندونھد داوطلب    کې ترالسھ ک

ین دآفرونھ باید الندې پتې تھ . ۶ وسپارل شي. د یادونې  15/04/1401  مخکی } بجو00:02{لھ  ماسپ
اکلې مودې وروستھ رارسیدلي او الکترونیکي آفرونھ د منلو وړ نھ دي.   وړ ده چې لھ 

ای وسپارل شي.. ٧   ول آفرونھ باید د آفر د تضمین د الندیني مبلغ سره یو

  نغدی پیسی /تضمین: بانکي تضمین آفر

  افغان  نھ اویا او یوسلاو زره لس ویو -  /11,179د آفر د تضمین مبلغ . ٨

خھ  لھ د آفر د اعتبار تضمینبانکي  :د آفر د تضمین ې وروستھ اعتبار  ٢٨مودې  لري. یعنې وور
ې  تمدید شوې مودې تر پای پورې،  د یا و پورېور ١١٨تر خھ  15/04/1401د آفر د سپارلو د نې

نالرې د د تمدید شویو داوطلبانو لپاره د پھ ھغھ صورت کې چې  مادې مطابق وي، د اعتبار  ١۵٫٢ک
  وړ پاتې شي.

ت:  وکاپي او  )بانکي تضمین(د آفر د تضمین یاد باید پھ اصلي نسخھ کې وسپارل شي. ھر ډول فو
  یا سکن شوې کاپي د اعتبار وړ نھ ده.



ي:٩   . پر شرایط برابر داوطلب باید الندې شرطونھ پوره ک

تجربھ او تخنیکي ظرفیت: داوطلب باید ھغھ  اقل کاري حجم:د داوطلب لپاره د خدمتونو حد . ١ -1
کاروندوی وي.   اسناد ولري چې د تجربې او تخنیکي ظرفیت د الندې معیارونو پوره کولو 

نالرې د  مادې سره سم د یادو توکو د چارو  ٨حکم او د تدارکاتو د قانون شمېرې  ۵د تدارکاتو د ک
 اړین نھ دی.لپاره د ورتھ کاري تجربې معیار 

ي چی پھ تیرو  داوطلبان باید د اسنادو پھ ه  10چمتو کولو سره ثابتھ ک ترل کلونو کی د ورتھ قرارداد ل
خھ  (یو/دوه) نالرې د کاروندوی وي. ترسره کولو تجربھ د الندی ارزش  شمېرې  ۵د تدارکاتو د ک

لپاره د ورتھ کاري تجربې معیار مادې سره سم د یادو توکو د چارو  ٨حکم او د تدارکاتو د قانون 
 اړین نھ دی.

د نغدي شتمنیو او یا اعتباري اسانتیاوو او د داوطلب د نورو خالصو قراردادي ژمنو خالص مبلغ  -2
ې تر آفر پرانیستنې پورې  ت پھ الندې ډول دی: د اعالن لھ ور  یو سل - /139,738(ولیز ارز

) اوه سوه او اتھ دیرش او  او نھ دریش زره   افغان

. آفر پرانیستنھ د داوطلبانو او د ھغوی د واک لرونکو استازو پھ شتون کې د آفر د تسلیم د وروست ١٠
ي. ې پھ پای تھ رسېدو سره پھ الندې پتھ ترسره کی   نی

  :د آفر د سپارلو پتھ

تونستان واټ، کابل، افغانستان   د تدارکاتو لوی امریت، د افغانستان بانک، پ

 202106692 (0) 93+د اړیکو شمیره: 

نالیک:     ihsanullah.ihsan@dab.gov.afبرٻ

ھ:    www.dab.gov.afویب پا


