
 
داوطلبی اعالن  

 چاپ کتب درسی مکاتب تهیه

Procurement of Printing School Text Books 
  

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

 ت دارد:ضرورخویش  مکاتب درسیکتب تهیه به   انجام میدهدفعالیت  د ربخش صحتو و ساختن مکاتب 

 

 وردنآ با  را مکمل مشخصات لست با  همراه را داوطلبان واجد شرایط  میتوانند شرطنامه: 

   آن مدار اعتبار باشدجواز اصلی که میعاد 

  و یا موسسات تهاملیون افغانی  به وزار ۵قرار داد مشابه به ارزش. 

 بنام شرکت طباعتی نکی اکونت با. 

روز های یکشنبه از ظهر   ۳:۳۰ صبح الی  ۰۸:۰۰ از ساعت جاری سال  الی جوماه   23 نشر اعالن الی تاریختاریخ  از 

 آورد. دست تدارکات این کمیته به  بخشاز 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

  بعد از ظهر ۳:۳۰ الی صبح  ۰۸:۰۰   از ساعت جاری  سالجوالی  ماه 24 تاریخ الیذکر نام تندر اعالن شده 

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

 کمپنی های طباعتی مکلف به اخذ منظوری طبع کتب درسی وزارت معارف میباشد 

 ونت اک به   را طور تضمین داوطلبی فیصد قیمت داده شده  ۲ مبلغ مکلف اند همراه با آفر واجد شرایط کمپنی های

 روز ۳۰ الیکه اعتبار این تضمین  تحویل و کاپی ان ضم اسناد داوطلبی کمیته سویدن برای افغانستان  با نکی دفتر 

 .موفق دوباره پرداخت میګرددن نانعده داوطلباآو مکمال به  میبا شدتا ختم ګشایش داوطلبی 

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

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

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

تان وضع و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه توسط کمیته سویدن برای افغانس  وزارت محترم تجارت 

 میگردد.  دیه  دهنده تأ

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

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

 آدرس:

 کمیته سویدن برای افغانستان

 بخش تدارکات 

 کابل افغانستان -جالل آباد، پکتیا کوت –سرکت کابل 

 نمبر تلفون: 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۱ 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۲ 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۳ 


