
 

 دعوت به داوطلبی
 داوطلبی باز داخلی

  
 يمعلومات يتكنالوژ تيسرور ضرورت آمر هيپا كيو نصب  هيته :پروژه

  DAB/1401/NCB/G25شماره دعوت به داوطلبی: 

 
 1401رياست دافغانستان بانک در نظر دارد تا قسمتی از وجوه تخصيص داده شده سال  .1

 روش داوطلبی باز داخلی  با استفاده از را برای پروژه فوق الذکر خويش
DAB/1401/NCB/G25 مصرف برساند. به   

از تمامی داوطلبان واجد شرايط  رياست دافغانستان بانکبه نماينده گی از تدارکات آمريت  .2
 اشتراک نموده و آفر های سربسته خويش را متذکرهدعوت مينمايد تا در پروسه داوطلبی 

    تسليم نمايند.   مطابق شرايط شرطنامه

  ميباشد.  }مطابق جدول تحويلی اجناس{مدت اين قرارداد  .3

اين داوطلبی بر اساس روش باز داخلی که در قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان ذکر  .4
واجد شرايط مشخص شده در  کشورهایکه از  یاست راه اندازی ميگردد و به تمام داوطلبان

  شرطنامه اند باز ميباشد.

اسناد داوطلبی را به لسان دری از سايت انترنتی ميتوانند داوطلبان واجد شرايط عالقمند  .5
نموده و در صورت عدم دسترسی، از ايميل نلود ودا   )www.dab.gov.af( دافغانستان بانک

يا از آدرس که در ذيل ذکر گرديده اسناد و dab.gov.afabdulhayee.saeed@ 'ادرس 
  دست داشته شان  بدست بياورند. (فلش)داوطلبی را در 

داده  تسليم   1401/07/14 }از ظهر قبل 10:00{ساعت قبل از آفر ها بايد به آدرس ذيل  .6
  الزم به يادآوريست که آفر های دير رسيده و الکترونيکی قابل پذيرش نميباشد. .شود

 بايد همراه با تضمين آفر ذيل تسليم داده شود:تمام آفر ها  .7

  پول نقد   /تضمين بانکیتضمين افر: 

  افغانی چهل و يک هزارو دو صدو چهل و سه 243,41  مبلغ :

ازمدت اعتبار  بيشتر) روز 28برای مدت بيست و هشت (تضمين بانکی تضمين آفر بايد .
تا ختم  1401/07/14  روز بعد از تاريخ تسليمی آفر 118مداراعتبار باشد. يعنی الی  آفر

 تمديد شده باشد، دستورالعمل برای داوطلبان 15.2طبق مادۀ مدت تمديد شده، درصورتيکه 
  .قابل اعتبار باقی بماند

فوتوکاپی ضمانت بانکی تضمين آفر بايد در نسخه اصلی تسليم داده شود.هيچ نوع ياداشت: 
  ويا کاپی سکن شده قابل اعتبار شناخته نمی شود.

  :واجد شرايط بودن موارد ذيل را در بر دارد     -9



 

را که  یاسناد دي: داوطلب بایکيتخن تيداوطلب تجربه و ظرف یخدمات برا یحد اقل حجم کار
را داشته باشند   ليمندرج ذ یکيتخن تيتجربه و ظرف اراتينشان دهنده بر آورده شدن مع

طرزالعمل تداركات و ماده هشتم قانون تداركات معيار تجربه كاري مشابه  5مطابق به حكم نمبر. ديارائه نما
 براي امور اجناس متذكره الزم نميباشد.

 ی) قرارداد مشابه را طکيحد اقل( یبا ارائه اسناد به اثبات رسانند که تجربه اجرا ديبا داوطلبان
طرزالعمل تداركات و ماده هشتم  5مطابق به حكم نمبر دينما هيارا ليه  ارزش قرار ذب ريسال اخ 10

 قانون تداركات معيار تجربه كاري مشابه براي امور اجناس متذكره الزم نميباشد.

خالص ساير تعهدات قراردادی داوطلب و مبلغ دارايی های نقدی ويا تسهيالت اعتباری حد اقل 
سه صدو چهل و سه هزار و ششصد  /343,694-مبلغ ارزش مجموعی (به  :استبرنده قرار ذيل 

  ميباشد. ز روز اعالن الی افرگشايی ا.)و نود و چهار افغانی

ختم ضرب االجل  درآفرگشائی در حضورداشت داوطلبان و يا نماينده های با صالحيت شان  -10
 .صورت ميگيردتسليمی آفر در آدرس ذيل 

 

  از: عبارت تسليمی افرآدرس 

  کابل، افغانستان ، پشتونستان واتدافغانستان بانک، تدارکات عمومی آمريت
  2106692-2 (0) 93+شماره تماس: 

  dab.gov.afihsanullah.ihsan@'آدرس الکترونيکی:
  www.dab.gov.afويب سايت:          

 
 


