
 
داوطلبی اعالن  

لندکروزر زرهی  کرایی تهیه موترهای  

Procurement of Rental Armored Vehicles  
آب رسانی  ،علولین برای مخدمات  پروګرام تهیه  در بخش تعلیم وتربیه کشور تیاوال ۱۷که در کمیته سویدن برای افغانستان 

 برای مدت یک سال چهارعراده موترهای زرهی به طورکراییبه   انجام میدهدفعالیت  د ربخش صحتو ساختن مکاتب ،

 ت دارد:ضرور مطابق مشخصات داده شده

 

Quantity Item Specification S# 

4 

Armored B6 Land Cruiser  

   Model: 2010 or above 

   Engine: V8/Aux 

Diesel    

Update License Ministry of Interior  

1 

 

 آن مدار که میعاد  وردن جواز اصلیآ با  را مکمل مشخصات لست با  میتوانند شرطنامه همراه داوطلبان واجد شرایط

 ۳:۰۰صبح الی  ۸از ساعت جاری سال  دسمبرماه   15 الی تاریخ(3/12/2019)تاریخ نشر اعالن از اعتبار باشد

 آورد. دست تدارکات این کمیته به از دفتر ظهر 

    

 :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

 الی 1:30و از  صبح 10:00 الی  8:00  از ساعتجاری  سال دسمبرماه  16تاریخ  الیذکر نام تندر اعالن شده 

و تسلیم   در بخش تدارکات راجسترواقع پکتیاکوت به  دفتر مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان  بعد از ظهر 00:3

 نمایند. 

 بصورت حساب بانکی  طور تضمین داوطلبی به مبلع افر خویش را %5-2مکلف اند  واجد شرایط و افراد کمپنی ها

 را تسلیم نماید.کمیته سویدن افزوده کاپی سلیپ بانکی را ضمیضی افر نموده افر خویش 

  مالیه از مجموع قرارداد به اساس  % ۷-۲قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان  ۷۲مطابق ماده

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

 میگردد.  دیه  شناخت مالیه دهنده تأ

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

 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 


