
 

 دعوت بھ داوطلبی
 داوطلبی باز داخلی

  
  قلم مواد مصرفی ضرورت دافغانستان بانک 45تدارك و  هیهت  :پروژه

  DAB/1401/NCB/G26شماره دعوت بھ داوطلبی: 
 

 1401ریاست دافغانستان بانک در نظر دارد تا قسمتی از وجوه تخصیص داده شده سال  .1
 روش داوطلبی باز داخلی  با استفاده از را برای پروژه فوق الذکر خویش

DAB/1401/NCB/G26 مصرف برساند. بھ   
از تمامی داوطلبان واجد شرایط  ریاست دافغانستان بانکبھ نماینده گی از تدارکات آمریت  .2

 اشتراک نموده و آفر ھای سربستھ خویش را متذکرهدعوت مینماید تا در پروسھ داوطلبی 
    تسلیم نمایند.   مطابق شرایط شرطنامھ

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

این داوطلبی بر اساس روش باز داخلی کھ در قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان ذکر  .4
واجد شرایط مشخص شده در  کشورھایکھ از  یاست راه اندازی میگردد و بھ تمام داوطلبان

  شرطنامھ اند باز میباشد.

اسناد داوطلبی را بھ لسان دری از سایت انترنتی میتوانند قمند داوطلبان واجد شرایط عال .5
نموده و در صورت عدم دسترسی، از ایمیل نلود ودا   )www.dab.gov.af( دافغانستان بانک

یا از آدرس کھ در ذیل ذکر گردیده اسناد داوطلبی و dab.gov.afobaid.subhan@ ')ادرس (
  دست داشتھ شان  بدست بیاورند. (فلش)را در 

مورخ  کشنبھیروز }از ظھر قبل 10:00{ساعت قبل از آفر ھا باید بھ آدرس ذیل  .6
الزم بھ یادآوریست کھ آفر ھای دیر رسیده و  .داده شود تسلیم.باشدیم 13/09/1401

  الکترونیکی قابل پذیرش نمیباشد.

 تمام آفر ھا باید ھمراه با تضمین آفر ذیل تسلیم داده شود: .7

  پول نقد  / تضمین بانکی: تضمین افر
  ینودو نھ ھزارو پنج صدو شصت و سھ افغان 99,563 مبلغ :

مداراعتبار  ازمدت اعتبار آفر بیشتر) روز 28برای مدت (تضمین بانکی تضمین آفر باید .
تا ختم مدت تمدید شده،  1401/09/13 روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر 118باشد. یعنی الی 

قابل اعتبار باقی  تمدید شده باشد، دستورالعمل برای داوطلبان 15.2طبق مادۀ درصورتیکھ 
  .بماند

تسلیم داده شود.ھیچ نوع فوتوکاپی  یاداشت: ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخھ اصلی
 ویا کاپی سکن شده قابل اعتبار شناختھ نمی شود.

 
 



 

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

را کھ  یاسناد دی: داوطلب بایکیتخن تیداوطلب تجربھ و ظرف یخدمات برا یحد اقل حجم کار
را داشتھ باشند   لیمندرج ذ یکیتخن تیتجربھ و ظرف اراتینشان دھنده بر آورده شدن مع

طرزالعمل تدارکات و ماده ھشتم قانون تدارکات  5مطابق بھ حکم نمبر مبلغ :دیارائھ نما
 .باشدیامور اجناس متذکره الزم نم یمشابھ برا یتجربھ کار اریمع

 یمشابھ را ط) قرارداد کیحد اقل( یبا ارائھ اسناد بھ اثبات رسانند کھ تجربھ اجرا دیبا داوطلبان
طرزالعمل تدارکات و  5مطابق بھ حکم نمبر :دینما ھیارا لیبھ  ارزش قرار ذ ریسال اخ 10

 .باشدیامور اجناس متذکره الزم نم یمشابھ برا یتجربھ کار اریماده ھشتم قانون تدارکات مع

خالص سایر تعھدات قراردادی و مبلغ دارایی ھای نقدی ویا تسھیالت اعتباری حد اقل 
و دو صدو چھل و  چھار  ونیلیم کی  1,244,538ارزش مجموعی (بھ  :استداوطلب برنده قرار ذیل 

  میباشد. ز روز اعالن الی افرگشایی ا .).یو ھشت افغان یھزارو پنج صدو س

ختم ضرب االجل  درآفرگشائی در حضورداشت داوطلبان و یا نماینده ھای با صالحیت شان  -10
 .صورت میگیردتسلیمی آفر در آدرس ذیل 

 

  عبارت از: تسلیمی افرآدرس 
  کابل، افغانستان ، پشتونستان واتدافغانستان بانک، تدارکات عمومی آمریت
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