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 افغانستان )ودان( انکشاف برای هموسسه رفا

 تدارکات  بخش

 خریداری اعالن 

به فعالیت آغاز نموده است و یک افغانستان آرام،  2002اگست سال  ماهودان یک موسسه افغانی غیر دولتی است که در 

عاری از مواد مخدر، دیموکراتیک، انکشاف یافته و با سعادت از اهداف آن میباشد. هدف ما گسترش پرنسیپهای 

و جوامع  دیموکراتیک، انکشاف، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و آزادی میباشد. همچنان از طریق اولویتهای انکشاف نهادها

و کنترول مواد مخدر در راستای تقویت نهاد ها و حکومتداریهای محلی میکوشیم. انکشاف جوامع و نهادها، تعلیمات مدنی، 

معارف و کنترول مواد مخدر با هماهنگی وزارتهای مربوطه حکومت، مستفید شونده گان و دیگر ابعاد ذیدخل از فعالیتهای 

کارمند مصروف کار در موسسه ما میباشند. ما  500بل موقعیت دارد و مجموعآ حدود ما میباشد. دفتر مرکزی ما در کا

فراه و ننگرهار دفاتر ساحوی فعال داریم که به نوبه خود  هرات،، لغمان، بدخشان،جوزجانهمچنان درکابل،  کندهار، 

 فأ به سایت ما مراجعه کنید: ولسوالیها و والیات همجوار خویش را زیر پوشش قرار میدهد.. برای معلومات بیشتر لط

www.wadan.org 

 معرفي پروژه :

گان برنامه فراهم مي نماید، که شامل انتقال این برنامه یک بسته از خدمات را در جریان یک دوره دو ساله به مستفیدشوند

مواشي، ارایه آموزش، حمایت های معیشتي ، و مراقبت هاي صحي اولیه مي باشد. هدف پروژه: بلند بردن سطح زندگی 

عیت فقیرترین خانواده ها میباشد. در نتیجه ، توقع مي رود که در آمد یا عایدات خانواده ها عالوه بر رفاه کلي آنها همچو وض

 صحي شان افزایش یابد. 

و موسسه ودان امیدوار  است تا از طریق   MISFAمرکز حمایت از سرمایه گذاري قرضه هاي کوچک براي افغانستان 

تطبیق برنامه کمک به فقیر ترین خانواده هاي افغان بتواند تغیرات اقتصادي و اجتماعي را در وضعیت معیشتي  فقیر ترین 

میان آورده، و آنها را در قسمت دسترسی به جریان اصلي برنامه  هاي انکشافي کمک نموده، و به این  خانواده هاي افغان به

اي گروپ ها که در جامعه افغانستان از نگاه اقتصادي به شدت محروم هستند نیروي امید و آینده ترتیب در قلب اشخاص و 

شوندگان / خانواده ها با موفقیت از این برنامه مستفید شده و به روشن را ایجاد نماید. هدف نهایي برنامه  این است که مستفید

 این ترتیب آنها را با موسسات مالي ارتباط  دهیم.

 :لیست اجناس 

 قیمت مجموعی قیمت فی عدد ساخت تعداد مشخصات جنس شماره

   کستانیپاافغانی یا  ۲۲۵۲ جنس عالی پالستیکی متوسط نرم برس کاال شوی  ۱

   کستانیپاافغانی یا  ۲۲۵۲ برس برای ظرف شوی جنس عالی  ۲

   کستانیپاافغانی یا  ۲۲۵۲  تشناب جنس عالی برای چوکی پالستیکی  ۳

   افغانی یا ایرانی ۲۲۵۲ فلتر برای شیر جنس عالی  ۴

   کمپنی وهاب ۲۲۵۲ پودر کاال شوی وهاب  ۵

   افغانی یا پاکستانی  ۲۲۵۲ لیتره جنس عالی ۱۲سطل پالستیکی  ۶
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   پاکستانی یا ایرانی  ۲۲۵۲ دست پاک متوسط جنس عالی ۷

   پاکستانی یا ایرانی  متر ۴۵۰۴ تکه برای پاکاری جنس عالی  ۸

   افغانی  ۲۲۵۲ افتابه جنس عالی  ۹

   پاکستانی یا ایرانی جوره ۶۷۵۶ جنس عالی دست کش برای پاکاری  ۱۰

  قیمت مجموعی بسته 

 

 برای داوطلب: خاصشرایط 

  .داوطلب باید جواز فعالیت و حساب بانکی بنام شرک را داشته باشد 

 .با هیت تدارکات و آمر اعطا قرابت و خویشاوندي نداشته باشد 

 .لیاقت ،توانایی مالي و مسلکي در اجرا قرارداد داشته باشد 

 پروژه مشابه را تطبیق نموده باشد. ۲ زحد اقل بیش ا 

  افغاني داشته باشد و قابل ذکر است که استیتمنت بانکي شما   ۲۰۰۰۰۰۰ود حد در مالي ستیتمنت بانکيدسترسي

 بررسي مي گردد.

 در را به طورضمانت به موسسه ودان میسپارد و  ٪۵ که برنده قرارداد مي شود بعد از امضاء قرارداد مبلغ  شرکت

 ردانیده مي شود.گاخیر پروژه این مقدار بر

  شایی مي باشد.گروز بعد از تاریخ آفر  ۲۰معیاد اعتبار آفر مدت 

 از ارزش بسته ها تاخیر شده  ٪۰.۰۲ در صورت تاخیر در انتقال بسته ها بدون عذر موجه در وقت معینه آن،مبلغ

 بطور جریمه در برابر هر روز رسمی، تاخیر از قراردادی اخذ خواهد شده.

 ۲٪ جواز با اعتبار میباشد توسط دفتر ودان وضع گردیده و به وزارت مالیه دولت  مالیه برای شرکت های که دارای

 اسالمی افغانستان پرداخت میشود.

  دفتر ودان به هیچ عنوان مسولیت بلند رفتن مالیات گمرکی، اسعار خارجی و غیره مواردی که باعث بلند رفتن قیمت

 در جریان قرارداد گردد ندارد.

  به کیفیت، قیمت، توانایی وظرفیت داوطلب بوده و بعد از بررسی شرکت خواهد گرفت، برنده شدن قرارداد نظر

البته دفتر ودان حق تصمیم گیری در این زمینه را دارا میباشد، همچنان دفتر ودان حق دارد که قرارداد را به اساس 

 قیمت کل و قیمت فی واحد را عقد نماید.

 Bid security  ضمانت بانکی بعد ازClosing date .از طریق ایمیل رسمی ودان برای تان مشخص میشود 

 موقعیت دارد  ننگرهاررا به دفتر ساحوی ودان که در  اجناستمام  روز ۱۰ت بعد از برنده شدن داوطلب باید در مد

 تسلیم نمایند.

  عمل نکند قرارداد از طرف کمیته خریداري و کمیته انسجام و  ذکر شدهایط مطابق شر داوطلبدر صورتي که

 نظارت فسخ شده پول تضمین آن پس داده نمیشود.

  لست مندرجه ضمیمه ذکر گردیده است باشد.در ودان که مطابق مشخصات  اجناستمام 

  همرای افر نمونه یاSample  .را به دفتر ودان بسپارید 

 .معیار های انتخاب داوطبان

ال پس از برنده شدن تمام ت، زمان انقعالی ، نازلترین نرخ، تضمین نرخ، جنسبه نطر داشت سابقه کاریهر شرکت برای 

 ماده ها را مدنظر گرفته نمره داده میشود که عبارت از:

 نمره ۵۰ ترینبرای نرخ نازل. 
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  نمره  ۱۵به سه قرارداد مشابه نمره و  ۱۰نمره به دو قرارداد  ۵به یک قرارداد. 

  نمره. ۱۰برای تضمین نرخ 

  نمره. ۵برای بانک استیتمنت 

  نمره. ۱۰برای جنسیت عالی جنس 

  نمره. ۵برای زمان اعتبار نرخ 

 نمره. ۵ ودان در مدت کوتابه دفتر ساحوی شرکت زمان تهیه کردن و ارسال بسته  پس از برنده شدن 

 پرداخت پول به شرکت برنده شده.

 پول پرداخته میشود. ٪۳۰ جنس تایده شده را تسلیم نموده  ٪ ۵۰هر گاه قسط اول: 

 پول پرداخته میشود. ٪۵۰ بعد از تاید شدنباقی مانده را  ٪۵۰اجناس  قسط دوم:

 پرداخته میشود.احناس روز کاری و برسی تیم تخنیکی  ۱۰٪ پول باقی مانده را بعد از  ۲۰ قسط سوم:

 افر:مسترد شدن 

  نداشته باشد.را شرکت که جواز فعالیت 

 .تسلیم نمودن افر بعد از تاریخ ذکر شده 

 .افر از طریق ایمیل 

 .افر که مهر الک و تاپه  نباشد 

 اسناد های الزم:

 این افر تاپه و امضا کردن تمام اوراق. 

 .کاپی جواز شرکت و حساب بانک بنام شرکت 

 .کاپی بانک استیتمینت از سه ماه اخر شرکت 

  مشابه.کاپی قرارداد های 

   .……………………………:شرکت اسم مسول

  …………………………....…… ..نام شرکت:

  ……………….........……………ایمیل ادرس:

  …………….........………………شماره تماس:

  ..…………........…………………تاپه و امضا:

 :بیشتر توضیحات و معلومات

 هاي درخواست نموده لطف دارند ودان موسسه براي را اجناس تهیه خواهشهستن و  شرایط واجد که داوطلبان و عالقمندان

 .کند ارسال ودان موسسهبه  کابل در ذیل ادرس به ظهر از بعد 2 ساعت۰۴/۲۰۲۰/ ۱۱ -پیش از تاریخ   را خود

  افغانستان کابل ،، کوچه وزارت تجارت دارالمان سرک، افغانستان انکشاف براي رفا موسسهدفتر مرکزی ودان )   :کابل

 787012144 93+:  تماس شماره

  isherzad@wadan.org:ادرس ایمل


