
 
داوطلبی اعالن  

 دفتر کابل , دفتر جالل آباد, دفتر وردک و دفتر کندزانترنت برای  تهیه

 کمیته سویدن برای افغانستان 

Procurement of Internet Service for SCA Kabul office, Jalal abad, 

Wardak and Kunduz office  
 

آب رسانی  ،علولین برای مخدمات  پروګرام تهیه  در بخش تعلیم وتربیه کشور تیاوال ۱۷که در کمیته سویدن برای افغانستان 

دفتر کابل دفتر جالل آباد دفتر وردک و کندز انترنت برای   تهیهبه   انجام میدهدفعالیت  ربخش صحتدو ساختن مکاتب ،

 ت دارد:ضرور مطابق مشخصات داده شدهخویش 

Duration  Description 

12 

Month 

30 MB/Up/Down dedicated wireless internet with Fiber backbone and five Public 

IPs addresses for SCA main office. The company should connect us to their nearest 

site. Ahmad Shah baba Mena or Qala-e-Zaman khan, Pulicharkhi or sites are 

around UN compounds are preferred.  

12 

Month 

15 MB/Up/Down with backbone of Fiber dedicated internet for SCA main office 

with 5 Public IP  Ahmad Shah baba Mena or Qila-e-Zaman khan, Pulicharkhi or 

sites are around UN compounds are preferred addresses. The company should 

connect us to their nearest site 

12 

Month 

10 MB/Up/Down dedicated internet for SCA  Jalalabad Regional Management 

office with 5 Public IP addresses. Located at Jalalabad near Goola-e- Araban front 

of Altaqwa University. SCA would prefer the ISP that connect us with their nearest 

site 

12 

Month 
10 MB/Up/Down dedicated internet for SCA Regional Management Office 5 

Public IP addresses. Located at Maidan Shahar near, Near Ghazi Amanullah Khan 

Hall 

12 

Month 

4 MB/Up/Down dedicated internet for SCA office with 5 Public IP addresses 

Located near Kunduz fire department 

 

 مکمل لست با  میتوانند شرطنامه همراه فعالیت دارد (خدمات انترنت ) مربوطه که در بحش داوطلبان واجد شرایط

 05 /2020/02 تاریخ نشر اعالن  از .آن مدار اعتبار باشدکه میعاد   جواز تجارت اصلیوردن آ با  را مشخصات 

تدارکات این کمیته به  شعبهاز بعد از ظهر  ۳:۳۰صبح الی  ۸از ساعت جاری سال  فبروریماه    22 تاریخالی 

 آورد. دست 

    

 :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

به   بعد از ظهر 00:3 لیصبح ا 8:00  از ساعتجاری  سال فبروریماه   23تاریخ  الیذکر نام تندر اعالن شده 

 نمایند. و تسلیم   راجستر دفتر پذیرش درواقع پکتیاکوت دفتر مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان 

  قیمت مجموعی خویش را به عنوان تضمین آفر به حساب نمبر بانکی کمیته سویدن برای  5-2داواطلبان به مبلغ %

 را در داخل پاکت آفر بگذارند. کاپی رسید بانکافغانستان انتقال و 



 طر فیصد پول مجموعی اعطای قرار داد را بخا ۵که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشود باید ارزش  کمپنی

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

  مالیه از مجموع قرارداد به   (٪۷یا  ٪۲ )قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان ۷۲مطابق ماده

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

 میگردد.  دیه  نمبر شناخت مالیه دهنده تأ

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

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

 

 آدرس:

 کمیته سویدن برای افغانستان

 بخش تدارکات 

 کابل افغانستان -جالل آباد، پکتیا کوت –سرکت کابل 

 نمبر تلفون: 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۱ 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۲ 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۳ 


