
 

 

 دعوت به داوطلبی

ریگ سمنت,اجرت کارهای ساختمانی و تدارک مواد ساختمانی)

حیرتان،سنگ،جغل وماسه( جهت اعمار تعمیرمرکزفزیوتراپی وارتوپیدی با 

 ملحقات آن در مربوطات شهرک خالد بن ولید شهر مزارشریف والیت بلخ

معلولین  بازتوانی ,تعلیم وتربیه های کشوردر بخش والیت 17کمیته سویدن برای افغانستان که در 

تا اعمار مرکز بازتوانی فزیکی معلولین  دارد اینک درنظر داردفعالیت  صحتو مکاتب اعمار،آبرسانی ،

 بگذارد. لهذا:به داواطلبی  مطابق مشخصات داده شده و ساختارهای حمایوی آن

 با لست مکمل  همراهرا میتوانند شرطنامه  فعالیت دارد مربوطه شخکه در ب واجد شرایط شرکتهای

ازتاریخ نشر اعالن .که میعاد آن مدار اعتبار باشد اصلی زبا آوردن جوا مشخصات را

بعد از ظهر از  12:30  صبح الی  8:30سال جاری از ساعت اپریل  15الی تاریخ  26/3/2020

  .دنبه دست آور تدارکات این کمیته  شعبه

 :تطبیق باالی داوطلبیشرایط و مقررات قابل 

داخل پاکت کمپنی  داوطلبان مکلف اند آفر خویش همراه با تمام اسناد داوطلبی بعد از مهر و امضاء به

الی صبح  8:30  جاری از ساعت سال اپریلماه 15تاریخ  اعالن شده الی سربسته با ذکر نام شرطنامه

سرک دوم کارته  -مزار شریف افغانستان واقعبعد از ظهربه دفتر مرکزی کمیته سویدن برای  12:30

 .راجسترو تسلیم نمایند دردفتر پذیرش 722خانه نمبر -مامورین

   . 

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

 .بگذارندرا در داخل پاکت آفر  کمیته سویدن برای افغانستان انتقال و کاپی رسید بانک

 فیصد پول مجموعی اعطای قرار  5که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشود باید ارزش کمپنی

داد را بخاطر تضمین اجرا )تحویل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده ان( به بخش مالی کمیته 

 .سویدن نقدا تحویل دهد

 مالیه از مجموع  ٪7یا  ٪2افغانستان قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه 72 مطابق ماده

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

  .به وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه دهنده تأدیه میگردد

 کت های آفر های نا مکمل با اقالم، غیر انطباق با مشخصات، بدون ذکر قیمت، بدون داخل پا

غیر شفاف، بدون تضمین آفر و ناوقت رسیده قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف  سربسته

 .میگردند

 کمیته سویدن برای افغانستان:آدرس

 بخش تدارکات 

 722خانه نمبر -سرک دوم کارته مامورین -مزار شریف         
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