
 

 اعالن داوطلبی 

و مواد البراتواری  طبی ملزمات ، ادویه     

کمیته سویدن برای افغانستان برای شفاخانه ها و کلینیک های والیات میدان وردگ که تحت تامین خدمات صحی اساسی وزارت 

  به صورت جداگانه کتگوری ذیل سهطبی در مواد  به صحت عامه قرار دارد و تطبیق کننده آن کمیته سویدن برای افغانستان میباشد

دارد. ضرورت  

 ادویه جات  -1
 ملزمات طبی ) مواد مصرفی (  -2

 مواد البراتواری  -3

در  قیو آدرس دق تیعمآل فعال های ذکر شدهکه در بخش  طیداوطلبان واجد شرا یافغانستان از تمام یبرا دنیسو تهیکم لهیوس نیبد

 9  ی) الروز  15 نشر اعالن به مدت  خیاز تار یاسناد داوطلب افتیتا جهت در اوردیکابل داشته باشند  دعوت به عمل م تیمارک

 دنیسو تهیبعد از ظهر به واحد تدارکات کم 3:00 یصبح ال 8(  از ساعت هبپنجشن یشنبه ال کی از( همه روزه  ) یجار الس  مبردس

مجموع  فیصد  ۵-۲آفر مبلغ  نیتضم ندیمراجعه نموده شرط نامه را مالحضه نما والیت کابل  -  اکوتیافغانستان واقع پکت یبرا

  .رددیاخد مگ دنیسو تهیجمع نمودن به حساب کم قیاز طر قیمت داوطلب 

داوطلبان  گرددیاخذ م  عصر  ۳ ساعت December 2019 09سمبر  د ۹ تاریخالی  قابل ذکر است که  آفر ها به شکل سربسته

 محترم مطلع باشند. 

 نوت : 

در هنګام تحویلی اسناد داوطلبی اسناد ضروری ذیل باید داخل آفر ها موجود باشد ، در غیر آن آفر جوابګو پنداشته نشده و از پروسه 

 ای داوطلبی خارج میګردد.

 جواز شرکت فعالیت بخش صحت که معیاد اعتبار آن ساقط نشده باشد. -1
 کاپی حساب بانکی که به اسم شرکت باشد. -2
 .داوطلب  قیمت مجموعیفیصد  ۵-۲مبلغ کاپی تضمین آفر  -3

 

 قرار داد های مشابهی:

 برای ادویه  یک و نیم ملیون افغانیش به ارز یک نقل قرار داد مشابه قبلی

 افغانی برای ملزمات طبی  پنجصد هزار  شبه ارز یک نقل قرار داد مشابه قبلی 

 هزار افغانی برای مواد البراتوار . سه صد  شبه ارز یک نقل قرار داد مشابه قبلی      

 درس : آ

 کابل آفغانستان  –پکتیا کوت گذشته از مطبعه نبراسکا  آباد جالل  –کمیته سویدن برای افغانستان واحد تدارکات سرک کابل 

 تلفون :های شماره 
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