
 

 دعوت به داوطلبی

ملیداوطلبی باز   

 

 

 ضرورت د افغانستان بانک VSATموقعیت  61تهیه و تدارک خدمات انترنت  :پروژه
 

 DAB/1401/NCB/NCS02شماره دعوت به داوطلبی: 

 

 1401ریاست دافغانستان بانک در نظر دارد تا قسمتی از وجوه تخصیص داده شده سال  .1

  ملیروش داوطلبی باز  استفاده از با را برای پروژه فوق الذکر خویش
DAB/1401/NCB/NCS02 مصرف برساند. به  

از تمامی داوطلبان واجد شرایط  ریاست دافغانستان بانکبه نمایندگی از تدارکات آمریت  .2

 اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را متذکرهدعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 

   تسلیم نمایند.   مطابق شرایط شرطنامه

 میباشد.  {مطابق جدول تحویلی }مدت این قرارداد  .3

این داوطلبی بر اساس روش باز داخلی که در قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان ذکر  .4

واجد شرایط مشخص شده در  کشورهایکه از  یاست راه اندازی میگردد و به تمام داوطلبان

 شرطنامه اند باز میباشد.

اسناد داوطلبی را به لسان دری از سایت انترنتی میتوانند داوطلبان واجد شرایط عالقمند  .5

نموده و در صورت عدم دسترسی، از ایمیل نلود ودا   )www.dab.gov.af) دافغانستان بانک

یا از آدرس که در ذیل ذکر گردیده اسناد وdab.gov.afrassooli.naqib@ ')ادرس )

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

 .داده شود تسلیم 1401/05/05 {از ظهر قبل 10:00}ساعت قبل از آفر ها باید به آدرس ذیل  .6

 الزم به یادآوریست که آفر های دیر رسیده و الکترونیکی قابل پذیرش نمیباشد.

 باید همراه با تضمین آفر ذیل تسلیم داده شود:تمام آفر ها  .7

 پول نقد   /تضمین بانکیتضمین افر: 

 یک صد و هیجده هزار و پنجصد و شصت افغانی /118,560 مبلغ :

ازمدت اعتبار  بیشتر( روز 28برای مدت بیست و هشت )تضمین بانکی تضمین آفر باید .

تا ختم  05/05/1401 روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر 118مداراعتبار باشد. یعنی الی  آفر

 تمدید شده باشد، دستورالعمل برای داوطلبان 15.2طبق مادۀ مدت تمدید شده، درصورتیکه 

 .قابل اعتبار باقی بماند

فوتوکاپی ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود.هیچ نوع یاداشت: 

 ویا کاپی سکن شده قابل اعتبار شناخته نمی شود.

 :واجد شرایط بودن موارد ذیل را در بر دارد     -9

http://www.dab.gov.af/


 

نشان باید اسنادی را که  بداوطل تخنیکی:تجربه و ظرفیت حد اقل حجم کاری خدمات برای داوطلب  -1

مطابق به حکم  .باشند ارائه نمایدداشته را  مندرج ذیل دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی 

 طرزالعمل تدارکات و ماده هشتم قانون تدارکات معیار تجربه کاری مشابه برای امور اجناس متذکره الزم نمیباشد. 5نمبر

قرار به  ارزش سال اخیر  10 طیقرارداد مشابه را حد اقل)یک( ارائه اسناد به اثبات رسانند که تجربه اجرای  اداوطلبان باید ب

طرزالعمل تدارکات و ماده هشتم قانون تدارکات معیار تجربه کاری مشابه برای  5مطابق به حکم نمبر ذیل ارایه نماید

  امور اجناس متذکره الزم نمیباشد.

خالص سایر تعهدات قراردادی و مبلغ دارایی های نقدی ویا تسهیالت اعتباری حد اقل 

یک میلیون و چهار صد و  /1,482,000مبلغ مجموعی )ارزش به  :استداوطلب برنده قرار ذیل 

 میباشد. ز روز اعالن الی افرگشایی ا.(افغانی هشتاد و دو هزار

ختم ضرب االجل  درآفرگشائی در حضورداشت داوطلبان و یا نماینده های با صالحیت شان  -10

 .صورت میگیردتسلیمی آفر در آدرس ذیل 
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