
     

 

 

 دعوت به داوطلبی

مورد ضرورتو مواد شوینده  تهیه مواد غذایی  
 

میدان وردګ که تحت تامین خدمات صحی اساسی  والیت کلینیک هایبرای کمیته سویدن برای افغانستان 

شامل   موادغذاییبه میباشد برای افغانستان وزارت صحت عامه قرار دارد و تطبیق کننده ان کمیته سویدن 

 :ضرورت داردنخود، لوبیا، شیرنیدو ومواد شوینده  بوره،، ی برنج، ارد، چا

 

دفتر بخش تهیه و تدارکات  زا و فورم نرخ دهی را که طرزالعمل داو طلبی نندتهیه کننده میتوا یشرکت ها 

جوار تاالر  واقع ناصراباد والیت میدان وردککمیته سویدن برای افغانستان در  وردک زون  لوجستیک

 .بدست اورند غازی محمد کریم خان

 :انشرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلب

  شده باشد. انتخابموادقرارداد شده باید به کیفیت خوب ومطابق نمونه 

 با  خود را سربسته و مهر شده داوطلبی های سسات لوجستکی عالقمند میتوانند موو شرکت ها        

تضمین نرخ دهی که به شعبه مالی طورامانت سپرده  مجموعی افر جهت قیمت ( فیصد ۵الی  ۲)

از .میگرددشده اند بازپرداخت ودوهفته بعد ازنرخ گشایی به شرکتهای که برنده ن میشود

دفتر  دربعد از ظهر  3:30صبح الی  8:00از ساعت  (30/1/2020)الی  ((19/1/2020یختار

جوار تاالر  میدان وردک ناصرابادکمیته سویدن برای افغانستان در میدان وردک زون  لوجستیک

 .تسلیم وراجستر نمایندغازی محمد کریم خان 

 فیصد پول  5اعطای قرار داد میشود باید به ارزش  فت تهیه کننده که موفق به دریا ویا مرجع شرکت

 قرار داد شده به وقت تعین شده ان ( موادمجموعی اعطای قرار داد را بخاطر تضمین اجرا )تحویل 

 .دهد به بخش مالی کمیته سویدن نقدا تحویل 

  قرارداد  % تکس از مجموع2قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان  72مطابق ماده

توسط کمیته ( که  TINجواز شاروالی با نمبر تشخیصیه ) به اساس جواز وزارت محترم تجارت و 

 میگردد.  دیه  و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه دهنده تأسویدن برای افغانستان وضع 

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

% تکس از مجموع قرارداد توسط کمیته سویدن برای 7مدت اعتبار جواز از مراجع فوق الذکر 

 وضع میگردد.از قراردادی افغانستان 

 و یا پاکت های  سرباز هایپاکتنا مکمل ، غیر انطباق با مشخصات، )اوراق نرخدهی ( های آفر

 بعد از وقت تعیین شده تسلیم دهی قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند. و،شفاف

  

عالقمندان میتوانند جهت یکشنبه الی پنجشنبه فعالیت میکند و همچنان ازکمیته سویدن برای افغانستان نوت: 

 اخذ اسناد به آدرس و یا شماره های ذیل به تماس شوند:
 آدرس:

 کمیته سویدن برای افغانستان

 والیت میدان وردک –دفتراداری زون مرکزی کمیته سویدن 

 بخش تدارکات و اکماالت

  - میدانشهر –ناصر اباد 

 0799341760و   0782378282  شماره ها

 

 


