
 
داوطلبی اعالن  

 قرطاسیه باب مکاتب تهیه

 Procurement of School Notebooks 

 
برای معلولین و آب رسانی خدمات  پروګرام تهیه  در بخش تعلیم وتربیه کشور تیاوال ۱۷که در کمیته سویدن برای افغانستان 

 ت دارد:ضرور مکاتبقرطاسیه باب تهیه به   انجام میدهدفعالیت  د ربخش صحتو و ساختن مکاتب 

 

 جزحتمی میباشدوردن آ با  را مکمل مشخصات لست با  داوطلبان واجد شرایط  میتوانند شرطنامه همراه

  آن مدار اعتبار باشدجواز اصلی که میعاد. 

 اکونت بانکی که بنام شرکت باشد 

روز  بعد از ظهر 3:00صبح الی  8از ساعت جاری سال  جوالیماه  29 الی تاریخ (10/07/2019)تاریخ نشر اعالن از 

 آورد. دست تدارکات این کمیته به از دفتر  های یکشنبه الی پنجشنبی

    

 شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:

 

  با سربسته داخل پاکت کمپنی داوطلبان مکلف اند آفر خویش همراه با تمام اسناد داوطلبی بعد از مهر و امضاء به

به  دفتر بعد از ظهر  3:00الی  8:00فقط در ساعات جاری  سال جوالی  ماه 30تاریخ  الیذکر نام تندر اعالن شده 

 نمایند. و تسلیم   در بخش تدارکات راجسترواقع پکتیاکوت مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان 

 کا به بانک اطور تضمین داوطلبی  فیصد قیمت داده شده  ۲دو مبلغ  مکلف اند همراه با آفر واجد شرایط کمپنی های

تا ختم ګشایش داوطلبی بوده  روز 30 الیکه اعتبار این تضمین  نموده  افرو کاپی ان ضم  لونت کمیته سویدن تحوی

 .موفق دوباره پرداخت میګرددن نانعده داوطلباآو مکمال به 

 فیصد پول مجموعی اعطای قرار داد را ( ۵پنج ) د باید ارزش  که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشو کمپنی

  .بخاطر تضمین اجرا )تحویل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده ان( به بخش مالی کمیته سویدن نقدا تحویل دهد

  ساس جواز مالیه از مجموع قرارداد به ا % ۲قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان  ۷۲مطابق ماده

وزارت محترم تجارت و آیسا توسط کمیته سویدن برای افغانستان وضع و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت 

 میگردد.  دیه  مالیه دهنده تأ

  شرکت های بدون جواز مراجع فوق الذکر واجد شرایط این داوطلبی نمیباشند، در صورت انقضأ مدت اعتبار جواز

به وزارت  مالیه از مجموع قرارداد توسط کمیته سویدن برای افغانستان از قراردادی وضع %۷از مراجع فوق الذکر 

 میگردد. ما لیه تحویل 

  ،غیر شفاف،  داخل پاکت های سربستهبدون آفر های نا مکمل با اقالم، غیر انطباق با مشخصات، بدون ذکر قیمت

 اوطلبی حذف میگردند.بدون تضمین آفر و ناوقت رسیده قابل پذیرش نمیباشد و از د

 

 آدرس:

 کمیته سویدن برای افغانستان

 بخش تدارکات 

 کابل افغانستان -جالل آباد، پکتیا کوت –سرکت کابل 

 نمبر تلفون: 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۱ 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۲ 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۳ 


