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  د تدارکاتو لوی آمریت
  د ودانیزو چارو مدیریت

  ې لپارهژپرو تعبیه رومونو سرور د زون ختی د
  داوطلب ته بلنه

 DAB/1401/NCB/W04:  شمېره رتباطيد پروژې ا

يعاد عملیاتي: د بودیجې ول  

 دمالي کال لپاره د خپلو تخصیص شویو پیسو یوه برخه  1401د  وپه پام کې لري ) مرکزي بانک(د افغانستان بانک  .1
د  تعبیه رومونو سرور د زون ختی د پروژې لپاره د داخلي پرانیستې دواطلب)DAB/1401/NCB/W04 ( تشخیصه

  .شمېرې له الرې په لت ورسوي
د دواطلب سندونه و خپل ، شرکتونو ته بلنه ورکوي لېوالهد تدارکاتو لوی آمریت د افغانستان بانک په استازیتوب ولو  .2

 . په تلي پاک کې وسپاري

  . ورې ده 90د تون موده  .3
 . عمل کوي ترې یادونه شوې،رقابت د میتود پر بنس چې د افغانستان د تدارکاتو په قوانینو کې  پرانېستېداوطلب د  .4

5.  سندونهد داوطلب  ته د نه السرس رنېخه تر السه کوالی شئ او ان ېي ويب پارنیپه دري ژبه د افغانستان بانک له ان
  .له الندې پتې خه په فلش یا سي ي کې تر السه کيد دواطلب سندونه کوالی شي  مینه والکې صورت په 

الرې نه منل کېې او همدارنه له اکلې  برېنالیک لهیادونې و ده چې آفر د  د. آفرونه باید الندې پتې ته وسپارل شي .6
په و په حضور کې استاز د هغو دیا  انوافرونه د داوطلبد یادونې و ده چې . مودې خه وروسته هم د اعتبار و نه ده

  .کېيپرانېستل بجو  10:00لسو  له غرمې مخکې پهشنبې په ور یکد ، نېه 26/04/1401
شم
  ېر

  د جنس توضیحات
اسعارو  ود آفر تضمین په افغان یا په نور

  چې د تبادلې و وي 
  د آفر دتضمین د اعتبار موده

  تعبیه رومونو سرور د زون ختی د  1
26,406/ -  افغان ) او  ویشت زرهاشپ

لور سوه اشپ افغان(  
 26کال د چنا له 1401د 

  . ورو پورې 118نېې خه تر 

  
 و په بهپيس ونغدد یا ) بانکي رني(، د بانکي ضمانت هد ېيې پورته یاد شوکچه ول آفرونه باید له تضمین سره چې  .7

  . تسلیم شي
  ي(د آفر د تضمین لپاره باید بانکي ضمانترن وکاپی یا سکن ) بانکول فو په اصلي نسخه کې وسپارل شي او هې

       .شوې کاپی د اعتبار و نه ده

د  ېیعن ورې زیات وي 28د مودې اعتبار باید د آفر داعتبار له مودې خه ) بانک رني(فر د تأمین بانکي ضمانت د آ
 ل تر لهنېې خه  26کال د چنا د میاشتې له  1401 ورو پورې 118آفرونو د سپارلو له نېې خه وروسته تر 

   .د اعتبار و دی) ورې وروسته  118

8.  يد شرایطو ووالی الندې موارد رانغا:  

  د افغانستان بانک
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  د تدارکاتو لوی آمریت
  د ودانیزو چارو مدیریت

د پنو وروستیو کلونو په موده کې د دواطلب  ې متحدالمال پربنسNPA/PPD/C22/1397 ،د تدارکاتو د ملي ادارې د 
  .کچهل تر له لخوا د اجراء شويو ودانیزو چارو د دوو کلونو د معاملې 

لپاره د ورته کاري تجربې معیار ې حکم پر بنس د یادې پروژې  5د  الرېد تدارکاتو د قانون د اتمې مادې او د تدارکاتو د کن
  .د کوچنیو تشبثاتو د هونې او ونې اخیستنې په موخه د اجراء و نه دی

د پنو وروستیو کلونو په موده کې د دواطلب  ې متحدالمال پربنسNPA/PPD/C22/1397 ،د تدارکاتو د ملي ادارې د 
  .کچه ل تر لهلخوا د اجراء شويو ودانیزو چارو د دوو کلونو د معاملې
ې حکم پر بنس د یادې پروژې لپاره د ورته کاري تجربې معیار  5د  الرېد تدارکاتو د قانون د اتمې مادې او د تدارکاتو د کن

  .ې اخیستنې په موخه د اجراء و نه دید کوچنیو تشبثاتو د هونې او ون
یوسلو اشپ  - /146,700ه کچه د وونکي داوطلب قراردادي د نغدې شتمنیو او یا اعتباري اسانتیاوو او د نورو ژمنو خالص

  .هافغان د لویت زره او اوسوه
  .داوطلب باید د اجرايي مکلفیتونو د شرایطو په درلودلو سره د کاري پرسونل ولري .9

  : داوطلب باید الندې کاري وسایل ولري .10
  کچه  واحد  د توکي ول  شمېره

  د پروژې د اتیا په اندازه  پایه  ماشین آالت   1
  د پروژې د اتیا په اندازه  عراده  وسایط    2
  د پروژې د اتیا په اندازه  عدد/جوره  تجهیزات امنیتي  3
  د پروژې د اتیا په اندازه  عدد/پایه  کاري افزارونه  4
  د پروژې د اتیا په اندازه  عدد/پایه  فلزي خوازې  5

  .دواطلب شرکتونه او مینه وال کوالی شي د داوطلب سندونه له الندې پتې او ویبپاې خه ترالسه کي
  د افغانستان بانک، د تدارکاتو لوی آمریت، درېیم پو، د پتونستان لور الرې ابن سینا وا، کابل، افغانستان 
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  : برېنايي پته
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