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Request for Quotation  

(RFQ # 832 ) 

Social Development and Research Organization for Afghans (SDROA) is a non- governmental 
Afghan organization. SDROA is the implementing partner for the U.S. Embassy for Lincoln 
Learning Centers (LLCs) project across Afghanistan. The LLCs are a joint venture program 
between the U.S. Embassy and Government of Afghanistan host institutions in the provinces. 

SDROA is seeking bids from qualified companies for renovation and decoration of two halls at 
Ustad Rabani Education University Kabul, as per the attached 3D design and BoQ. The 
renovation and decoration includes both service and provision of the highest quality items listed 
in the BoQ. 

The annex 1 is the detailed Bill of Quantities (BoQ), 3D look of the halls and specifications of the 
required job. 

Offers to be submitted on or before 16:00 (Kabul Time) Sep 30, 2019 electronically to: 

apply@sdroaf.org 

The offers must be stated in English and must be valid for a minimum of 60 days. 

In course of preparing your offers, it shall remain your responsibility to ensure that it reaches the 
address above on or before the deadline. Offers that are received after the deadline shall be rejected 
by the system and will not be considered for evaluation. Kindly ensure that offers are signed and 
stamped in a PDF format and free of any virus or corrupted files.  

Required Documents along with the offers:  

1. Company Profile   
2. Valid Registration License   
3. Track Record – List of clients and attach copies of contracts for similar services 

 

Please make sure you receive a confirmation receipt email.  

 

Thank you and we look forward to receiving your offers. 



No Description Quantity Unit
Unit	Cost	
In	USD

Total	Cost

1
اجرای ديزاين سقف برای کتابخانه با استفاده از تخته کناف، پيچ 

فوالدی کناف، گلگل فيوجن فلوور، تيپ کناف مطابق نقشه باامور 
ايجابی

88.3 Sq.m

2
اجرای ديزاين سقف برای کتابخانه با استفاده از چوب خار روسی 

ھمراه با رنگ و پالش مطابق نقشه باامور ايجابی
34.3 Sq.m

3
اليتنگ سقف با استفاده از نور مخفی چنايی و گروپ ھای ھلوجن 

مطابق نقشه باامور ايجابی
88.3 Sq.m

4
چھار پايه الماری متحرک کتاب به شکل نيمه گول برای کتابخانه با 

استفاده از تخته ترکی مات و يا ھايگالس مطابق ذوق مشتری به 
ابعاد 175 بر 90 و عمق 40 سانتی مطابق نقشه باامور ايجابی

6.3 Sq.m

5
ميز مطالعه و کمپيوتر برای کتابخانه با استفاده از چوب طبيعی 

چارمغز، ھمراه با رنگ و پالش به ابعاد 120 بر 60 و بلندی 75 
سانتی مطابق نقشه باامور ايجابی

23 EA

6
چوکی برای مطالعه و چوکی برای ميز کمپيوتر برای کتابخانه با 
استفاده از چوب چامغز، اسفنج 40 کيلو گرام، تکه کوريايی 480 

گرام مطابق نقشه باامور ايجابی
46 EA

7
ميز مديريت برای کتابخانه با کيفيت عالی مطابق فرمايش فرمايش 

دھنده به ابعاد 140 بر 60 و بلندی 75 سانتی
2 EA

8 2 چوکی متحرک دو گيره نوع DDS برای ميز مديريت کتابخانه EA

9
کوچ يک نفری برای کتابخانه با استفاده از چوب سفيدار، چوب 

چارمغز، اسفنج 40 کيلو گرام و تکه کوريايی 480 گرام
6 PCs

12
 شش پابه الماری ھای کتاب برای کتابخانه با استفاده از چوب 

طبيعی برای داخل و روی کار ھايگالس جال دار ترکی به عمق 30 
سانتی

12.75 Sq.m

13
چوبی چنايی دارای چينل زخيم برای کلکين ھای  پرده تخته چھار   

کتابخانه
11.34 Sq.m

14
دو عدد شلف ديکوری برای روی ديوار کتابخانه با استفاده از چوب 

طبيعی
2.16 Sq.m

15 يک تخته قالين وطنی قالين وطنی سايز 6 مترمربع برای کتابخانه 1 PCs

16 تھيه و نصب پارکيت چوبی ترکی با کيفيت عالی باامور ايجابی 88.2 Sq.m

17 رنگمالی داخلی ديوار از رنگ پالستيک صد فيصد با کيفيت عالی 50 Sq.m
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No Description Quantity Unit
Unit	Cost	
In	USD

Total	Cost

1
چوکی چنايی چرمی ثابت برای سالون برنامه ھا و مجالس ( چوکی 

کنفرانس)
28 PCs

3
دو باب شلف ديکوری برای روی ديوار ليکچر کالس اولی با 

استفاده از چوب طبيعی ھمراه با رنگ و پالش به ابعاد 120 بر 90
2.16 Sq.m

4
پارتيشن ديوار وسط جھت جدا سازی سالون برنامه ھا و صنف 

انگليسی با استفاده از شيشه 10 ملی ھمراه با چوکات و دراوزه آن 
باامور ايجابی

20 Sq.m

پارتيشن ديوار وسط جھت جدا سازی سالون صنف انگليسی و اتاق 
مطالعه گروپی با استفاده از شيشه 10 ملی ھمراه با چوکات و 

دراوزه آن باامور ايجابی
13 Sq.m

5
اجرای ديزاين سقف برای ليکچر کالس اولی با استفاده از تخته 

کناف، پيچ فوالدی کناف، گلگل فيوجن فلوور، تيپ کناف
44.1 Sq.m

6
اجرای ديزاين سقف برای ليکچر کالس اولی با استفاده از چوب 

خار روسی
19.6 Sq.m

7 اليتنگ سقف با استفاده از نور مخفی چنايی و گروپ ھای ھلوجن 44.1 Sq.m

8 رنگمالی داخلی ديوار از رنگ پالستيک صد فيصد با کيفيت عالی 30 Sq.m

9 تھيه ميز خطابه چوبی مطابق نقشه با کيفيت عالی 1 PCs

10
تھيه و نصب سوند سيستم که دارای سيستم وايرلس و لين دار و 

مايک وايرلس با کيفيت و سوند عالی
1 PCs

11 تھيه و نصب پارکيت چوبی ترکی با کيفيت عالی باامور ايجابی 38.4 Sq.m

سالون برنامه ھا و مجالس
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No Description Quantity Unit
Unit	Cost	
In	USD

Total	Cost

1
چوکی چنايی چرمی ثابت برای سالون برنامه ھا و مجالس ( چوکی 

کنفرانس)
25 PCs

2
يک پايه ميز چوبی با ديزاين عالی به ابعاد 140 بر 60 و بلندی 75 

سانتی
1 PCs

3 چوکی متحرک دو گيره ترکی DDC اول برای استاد انگليسی 1 PCs

4
چھار تخته پرده چوبی چنايی دارای چينل زخيم برای کلکين ليکچر 

کالس دومی
11.34 Sq.m

5
سه باب شلف ديکوری برای روی ديوارصنف انگليسی با استفاده 
از چوب طبيعی ھمراه با رنگ و پالش به ابعاد 45 بر 45 سانتی

0.6 Sq.m

6

اجرای ديزاين سقف يا راويز کاری با استفاده از تخته کناف، پيچ 
فوالدی کناف، گلگل فيوجن فلوور، تيپ کناف ھمراه با رنگ 

%100 برجر اصلی
31 Sq.m

7
اجرای اليتنگ چت با استفاده از نور مخفی چنايی و گروپ ھای 

ھلوجن و لين 1.5 ملی ايرانی
31 Sq.m

8 تھيه و نصب پارکيت چوبی ترکی با کيفيت عالی باامور ايجابی 38.4 Sq.m

9 رنگمالی داخلی ديوار از رنگ پالستيک صد فيصد با کيفيت عالی 30 Sq.m

10
تھيه و نصب سوند سيستم که دارای سيستم وايرلس و لين دار و 

مايک وايرلس با کيفيت و سوند عالی
1 PCs

صنف انگليسی
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No Description Quantity Unit
Unit	Cost	
In	USD

Total	Cost

1
ميز جلسه برای اطاق استديو با استفاده از چوب طبيعی به ابعاد 

120 بر 60
2 EA

2
ميز کمپيوتر برای اطاق استديو با استفاده از چوب طبيعی ھمراه با 

رنگ و پالش به ابعاد 150 بر 70 سانتی
1 EA

3 چوکی ثابت چنايی برای ميز کمپيوتر اطاق استديو 1 EA

4
يک باب شلف ديکوری برای روی ديوار اطاق استديو با استفاده از 

چوب طبيعی ھمراه با رنگ و پالش به ابعاد 45 بر 45 سانتی
0.2 Sq.m

5
ديزاين ديوار اطاق استديو با استفاده از چوب خار روسی ھمراه با 

رنگ و پالش
1.84 Sq.m

6

اجرای ديزاين سقف برای اطاق استديو با استفاده از تخته کناف، 
پيچ فوالدی کناف، گلگل فيوجن فلوور، تيپ کناف، و رنگ %100 

برجر اصلی
13.89 Sq.m

7
اجرای ديزاين سقف برای اطاق استديو با استفاده از چوب خار 

روسی ھمراه با رنگ و پالش
2.58 Sq.m

8
اجرای اليتنگ چت با استفاده از نور مخفی چنايی و گروپ ھای 

ھلوجن و لين 1.5 ملی ايرانی
13.89 Sq.m

9 تھيه و نصب پارکيت چوبی ترکی با کيفيت عالی باامور ايجابی 11.25 Sq.m

10 رنگمالی داخلی ديوار از رنگ پالستيک صد فيصد با کيفيت عالی 10 Sq.m

اتاق استديو
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No Description Quantity Unit
Unit	Cost	
In	USD

Total	Cost

1
اجرای ديزاين سقف برای دھليز با استفاده از تخته کناف، پيچ 

فوالدی کناف، گلگل فيوجن فلوور، تيپ کناف،
30 EA

2
اجرای اليتنگ چت با استفاده از نور مخفی چنايی و گروپ ھای 

ھلوجن و لين 1.5 ملی ايرانی
30 EA

3 تھيه و نصب لوحه آويزان چوبی در دھليز مطابق ديزاين 2 EA

4 رنگمالی داخلی ديوار از رنگ پالستيک صد فيصد با کيفيت عالی 112 Sq.m

5 تھيه و نصب بوت دانی مطابق ديزاين 2 EA

Total

دھليز 
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