
  افغانستان -ادرس: جمال مینه، چهارراهی  کارته سخی کابل

(CBARD) زراعت  و انکشاف روستایی  ،پروژه رشد  

 

 1399تاریخ:      /          /                                                                                                     شماره: )                    (

 

 

 MAIL/UNDP/CBARD-E/NCB/GO-2020-3 شماره دعوت به داوطلبی:

تدارک (، الت دوم: Agrochemicalsالت اول: تهیه وتدارک لوازم تنظیم تلفیقی آفات و ادویه کیمیاوی )عنوان پروژه: 

برای  (Horticulture Toolsتدارک لوازم باغداری )و الت سوم:  ( Micronutrientو کم مصر ) DAPکودکیمیاوی نوع 

 والیت ننگرهار

}الت اول: تهیه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  زراعت و انکشاف روستایی ،شدپروژه ر

و کم مصر  DAPتدارک کودکیمیاوی نوع (، الت دوم: Agrochemicalsوتدارک لوازم تنظیم تلفیقی آفات و ادویه کیمیاوی )

(Micronutrient )  :و الت سوم( تدارک لوازم باغداریHorticulture Tools)  تحت سه الت  {والیت ننگرهاربرای

زراعت  ،شدبخش تهیه وتدارکات پروژه راشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از 

وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و  وانکشاف روستایی

بخش تهیه به   قبل  از ظهر 10:00 ساعت 2020 اکتوبر 24طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ 

ارایه نمایند. آفر های  زراعت و انکشاف، تعمیر آمو، وزرات زراعت، آبیاری ومالداری، جمال مینه، کارته سخی ،وتدارکات پروژه روشد

ساعت   2020 اکتوبر 15قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ  ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

قرار ذیل برای هر آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ تضمین فوق الذکر تدویر یافته وهمچنان در آدرس  ازظهر قبل 10:00

 حصه اخذ میگردد. 

 .(یبشکل )بانک گرنت  ی( دوصد و نود هزار افغان290,000.00مبلغ )الت اول: 

 .(یبشکل )بانک گرنت  یو هفتاد و هفت هزار افغان کصدی( 177,000.00مبلغ )دوم:  الت

 (.یبشکل )بانک گرنت  ی( ششصدوپنجاه هزار افغان650,000.00مبلغ )سوم:  الت

 

 با احترام

 صدرالدین سراج

 CBARDپروژه  معاون

 

 دوسه مربوط به:  کاپی

 دولت جمهوری اســـالمی افغانستان دافغانستان اسـالمی جمهوری دولت
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