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 آمریت عمومی تدارکـــات 

 د ودانیزو چارو مدیریت

      
  دعوت به داطلبی

  براي 

 تهیه و نصب پارکیت ضرورت آمریت عمومی مالی و محاسبه د افغانستان بانک پروژه

 DAB/1401/NCB/W17: اطی پروژه نمبر ارتب

عملیاتیعادي : وع بودجهن  

براي را خویش   1401 ل مالیدر نـظر دارد تا قسمتی از وجـوه تخصیص داده شده اي سا )بانک مرکزي ( د افغانستان بانک . 1
 از طریق داوطلبی رقابت باز داخلی شماره تهیه و نصب پارکیت ضرورت آمریت عمومی مالی و محاسبه د افغانستان بانک پروژه

  .مصرف برساندبه  NCB/W1DAB/140/71: تشخیصیه 

 به نمایند گی از دافغانستان بانک  از تمامی شرکت هاي ذیعالقه دعوت بعمل میاورد تا اسناد هاي آمریت عمومی تدارکات. 2

  . داوطلبی خویش را طور سر بسته تسلیم نمایند
 . میباشدروز  50 مدت قرارداد .3

  .تدارکات افغانستان ذکر است عمل می نمایدداوطلب بر اساس میتود رقابت باز داخلی که در قوانین . 4
اسناد داوطلبی به لسان دري در سایت انترنتی د افغانستان بانک قابل دریافت بوده و در صورت عدم دسترسی عالقمندان می . 5

  .دست داشته شان  بدست بیاورند CD فلش یا آدرس که در ذیل ذکر گردیده اسناد داوطلبی را در توانند از
هچنان آفر ها بعد از  قابل یاد آوري است که آفر ذریعه ایمیل پذیرفته نمی شود و. ها باید به آدرس ذیل تسلیم داده شودفر آ. 6

شنبه پنج روز 31/06/1140آفر ها در حضور داشت داوطلبان و یا نماینده هاي شان به تاریخ  .وقت معیینه قابل پذیرش نمیباشد
  . باز می گردد ربجه قبل از ظه 10:00ساعت 
ــعار      شــرح جــنس  شماره ــه اس ــا ب ــانی و ی ــه افغ ــر ب ــمین اف تض

  دیگر که قابل تبادله باشد
  .مــدت اعتبار تضمین آفـــر

1  

تهیه و نصب پارکیت ضرورت 
آمریت عمومی مالی و محاسبه 

  د افغانستان بانک

سی و ششهزارو  /36,540-مبلغ
  پنجصدو چهل افغانی

الی  31/06/1401شروع از تاریخ 
  روز تقویمی 118حد اقل 

تسلیم یا پول نقد ) بانک گرنتی(بشکل ضمانت بانکیتمام آفرها باید همراه با تضمین آفر که مبلغ آن در فوق ذکر گردیده است . 7
  . داده شود
 هیچ نوع فوتو کاپی و یا کاپی سکن . باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود تضمین آفر ) بانک گرنتی (  ضمانت بانکی

 . شده قابل اعتبار شناخته نمی شود

  د افغانستان بانک   
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 118یعنی الی مدت . روز بیشتر از مدت اعتبار آفر مدار اعتبار باشد 28باید براي مدت  تأمین آفر ) بانک گرنتی ( ضمانت بانکی     
 .عتبار داشته باشدا) روز تقویمی 118الی حد اقل  31/06/1401شروع از تاریخ (روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها 

  .واجد شرایط بودن موارد ذیل را در بر دارد. 8
 یحد اقل الزم حجم معامالت دو سال امور ساختمان یاداره تدارکات مل NPA/PPD/C22/1397از متحدالمال شماره  یبه تأس

 .ریاجرا شده توسط داوطلب در خالل پنج سال اخ

براي پروژه متذکره  بمنظور تشویق و حجم معامالت طرزالعمل تدارکات معیار  5مطابق به ماده هشتم قانون تدارکات و حکم نمبر
 .سهم گیري تشبثات کوچک قابل اجرا نمیباشد

یک (ی اصل يقرارداد ثیحد اقل تجربه الزم منح یملاداره تدارکات  NPA/PPD/C22/1397از متحدالمال شماره  یبه تأس
  .ریسال اخ) 10(معادل در خالل  یدگیچیو پ تیبه اندازه، ماه یدر امور ساختمان )قرارداد مشابه

طرزالعمل تدارکات معیار تجربه کاري مشابه براي پروژه متذکره  بمنظور تشویق  5مطابق به ماده هشتم قانون تدارکات و حکم نمبر
 .گیري تشبثات کوچک قابل اجرا نمیباشد و سهم

دوصدو  - /229,680مبلغ خالص سایر تعهدات قراردادي داوطلب برندهو مبلغ حد اقل دارایی هاي نقدي ویا تسهیالت اعتباري 
 .میباشد بیست و نه هزارو ششصدو هشتاد افغانی

  .باشدونل کاري با شرایط مکلفیت هاي اجرایی را داشته داوطلب باید پرس. 9
  :داوطلب باید وسایل کار ذیل را داشته باشد. 10

  مقدار  واحد  نوعیت جنس  شماره
  به قدر ضرورت پروژه  پایه  ماشین آالت   1
  به قدر ضرورت پروژه  عراده  وسایط    2
  به قدر ضرورت پروژه   عدد/جوره  تجهیزات ایمنی 3
  به قدر ضرورت پروژه  عدد/پایه  افزار کاري   4

 .داوطلب، عالقمند میتوانند اسناد داوطلبی را از آدرس و یا از ویب سایت ذیل دریافت نمایندشرکتهاي 

  ، کابل، افغانستانټچهاراهی پشتونستان ابن سینا وا؛ منزل سوم ؛تدارکاتعمومی آمریت دافغانستان بانک؛ 
 0093202103940: شماره تماس

  : آدرس الکترونیکی
 moneer.akbari@dab.gov.af 
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