
 
داوطلبی اعالن  

  یساختمان اجوره کار

Construction Labor wage for School Construction 

Noor Abad school Dogh Abad Village Jaghoori Distract Ghazni Province 
برای معلولین و آب رسانی خدمات  پروګرام تهیه  در بخش تعلیم وتربیه کشور تیاوال ۱۷که در کمیته سویدن برای افغانستان 

 باب مکتبیک برای اعمار یتمانخسااجوره کاری اموربه   انجام میدهدفعالیت  د ربخش صحتو و ساختن مکاتب 

 :ت داردضرور والیت غزنی  ولسوالی جاغوریقریه دوغ ابادواقع نوراباد 

 

 .ذیل اسناد وردن آ با  را مکمل مشخصات لست با  میتوانند شرطنامه همراه شرکت های ساختمانی

  آن مدار اعتبار باشدجواز اصلی که میعاد. 

 اکونت بانکی که بنام شرکت باشد 

 روز های یکشنبه الی پنجشنبی بعد از ظهر 3:00صبح الی  8از ساعت  2020ال س نومبرماه  اولالی  تاریخ نشر اعالن از 

 آورد. دست این کمیته به  لوجستیک دفتر ساحوی غزنی از دفتر 

    

 شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:

 

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

به  بعد از ظهر  :003الی  8:00فقط در ساعات جاری  سال ماه نومبر دوم تاریخ  الیذکر نام تندر اعالن شده 

 لوجستیکدر بخش   پالن سوم  کوچه وحدتشهر غزنی واقع کمیته سویدن برای افغانستان  ساحوی غزنی دفتر 

 نمایند. و تسلیم   راجستر ثبت 

 طور تضمین داوطلبی  فیصد قیمت داده شده تا پنج دو  مبلغ  مکلف اند همراه با آفرطباعتی  واجد شرایط های شرکت

تا ختم ګشایش  روز 30 الیکه اعتبار این تضمین  نموده  افرو کاپی ان ضم  لنت کمیته سویدن تحویکوبه بانک ا

 .موفق دوباره پرداخت میګرددن نانعده داوطلباآداوطلبی بوده و مکمال به 

 فیصد پول مجموعی اعطای قرار داد را ( ۵پنج ) که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشود باید ارزش   شرکت

ن( به بخش مالی کمیته سویدن نقد ویا به اکونت یل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده ابخاطر تضمین اجرا )تحو

  .تحویل دهدکمیته سویدن 

  اس جواز مالیه از مجموع قرارداد به اس % ۲قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان  ۷۲مطابق ماده

توسط کمیته سویدن برای افغانستان وضع و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه  وزارت محترم تجارت 

 میگردد.  دیه  دهنده تأ

  شرکت های بدون جواز مراجع فوق الذکر واجد شرایط این داوطلبی نمیباشند، در صورت انقضأ مدت اعتبار جواز

به و  ه سویدن برای افغانستان از قراردادی وضع% مالیه از مجموع قرارداد توسط کمیت۷از مراجع فوق الذکر 

 میگردد. وزارت ما لیه تحویل قرار دادی به  نمبرتشخیصیه مالیه دهندهحساب 

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

 باشد و از داوطلبی حذف میگردند.بدون تضمین آفر و ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی

 

 آدرس:

 کمیته سویدن برای افغانستاندفتر ساحوی غزنی 

  لوجستیکبخش 

 مقابل مسجد حضرت علی) رض(  شهر غزنی پالن سوم  کوچه وحدت

 نمبر تلفون: 

۰۷۹۹۳۸۴۳۹۵           ۰۷۸۳۷۰۵۴۰۱ 


