
 

 

 روسی چوب خار داوطلبی اعالن

 تخاروالیت رستاق ولسوالی واقع برای مکتب کیوان 

ات پروګرام تهیه خدم کشوردر بخش تعلیم وتربیه والیات ۱۷کمیته سویدن برای افغانستان که در 

 چوب خار روسی این بار . داردفعالیت  ودربخش صحت مکاتب برای معلولین ،آب رسانی ،ساخت

(20 x 20 x 600  سانتی ضرورت مکتب کیوان ) به داواطلبی میگذاردرستاق واقع ولسوالی. 

  با لست مکمل  همراهرا میتوانند شرطنامه عمده فروشان چوب خار روسی اشخاص وشرکت های

 01اعالن ازتاریخ نشر .که میعاد آن مدار اعتبار باشد اصلی ایسا  مشخصات با آوردن جواز تجارت

از از ظهر  بعد 001: صبح الی :007سال جاری از ساعت   الیجوماه  14  الی تاریخ 2020جوالی 

 .به دست آورد تالقان از دفتر ساحوی  تدارکات این کمیته  شعبه

 :شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی

  همراه با تمام اسناد  را مکلف اند آفر خویشعمده فروشان چوب خار روسی اشخاص وشرکت های

تاریخ  اعالن شده الی داخل پاکت کمپنی سربسته با ذکر نام شرطنامه داوطلبی بعد از مهر و امضاء به

شهر  واقع تالقان ساحوی از ظهربه دفتر  بعد 1:00 الیصبح 007:  جاری از ساعت سال  الیجو 15

 . نمایند راجسترو تسلیم دردفتر پذیرش   تالقان سرک اول شفاخانه سابقه

  کمیته  نقدا به دفتر مالی مجموعی خویش را به عنوان تضمین آفر  قیمت  %5-2داواطلبان به مبلغ

 .را در داخل پاکت آفر بگذارند ن آتحویل و کاپی سویدن برای افغانستان 

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

ن( به بخش مالی کمیته سویدن آد قرار داد شده به وقت تعین شده بخاطر تضمین اجرا )تحویل موارا 

 .نقدا تحویل دهد

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

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

  .وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه دهنده تأدیه میگردد

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

 .قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند بعد از تاریخ ذکر شدهغیر شفاف، بدون تضمین آفر و 

 

   :آدرس
                                  کمیته سویدن برای افغانستان

 دفتر ساحوی تالقان

  مقابل شفاخانه سابقه  تالقان سرک اول شهر 

 0700719017تلفون :   نمبر 

 

 

 


