
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFGHAN NATIONAL ASSOCIATION FOR ADULT EDUCATION 

Administration Department 

REQUEST FOR QUOTATION  

for 

Rented Vehicle for Afghan National Association for Adult Education (ANAFAE) 

RFQ Number: HRD/2021/RFQ-001 

Announcement Date:  Jan 20, 2021 

Closing Date:  Jan 30, 2021 

 

 



 
 
 
 

یک مؤسسه ملی غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده که توسط کمیسیون عالی ارزیابی   موسسه ملی افغانها برای آموزش کالنساالن )انافی(

جری شمسی ثبت و اجازه فعالیت را در  ه  17/06/1384( مورخ )26موسسات غیر دولتی وزارت محترم اقتصاد تحت فیصله شماره )

   .مرکز و والیات کشور برای این مؤسسه منظور نموده است

موسسه انافی در نظردارد تا یک عراده موتر کروال را همرا با دریور آن تحت شرائیط و معیارات ذیل جهت حمل و نقل کارمندان 

ن قیمت ناحیه دوازدهم و کارته نو ناحیه هشتم الی دفترانافی )کارته چهار ناحیه سوم( شهر کابل ارزاموسسه )انافی( از ساحه 

 مسیر به کرایه بگیرد،  ودوباره انتقال آنها به همین

 شرائیط کاری:

به   8مکلف است تا کارمندان را سرساعت  عصر میباشد بنآ دریور  4صبح الی  8ت ساعات کاری موسسه روزانه از ساع ✓

 عصر دوباره از دفتر بطرف خانه هایشان ببرد. 4دفتر رسانیده و ساعت 

 روز های کاری موسسه انافی از یکشنبه الی پنجشنبه میباشد.  ✓

 تمام مصارفات موتر )تیل، روغنیات وترمیمات( بدوش مالک آن میباشد ✓

در صورتیکه موتر در یکی از روز های کاری دچارعوارض گردد، مالک موتر مکلف به انتقال کارمندان به دفتر یا  ✓

 پرداخت هزینه آن میباشد. 

انستان محاسبه شده واز کرایه ماهوار  مالیه ماهانه کرایه موترمطابق قانون مالیات برعایدات جمهوری اسالمی افغ ✓

 موترتوسط موسسه انافی وضع و به حساب رسمی وزارت مالیه تحویل میگردد.

 عین امضای قرارداد، مالک موتر مکلف به ارائه تضمین امنیتی حد اقل دو کارمند دولت مطابق فورم موسسه انافی میباشد. ✓

 معیارات موترمورد نظر: 

 سالهای دهه نود میالدی بوده و ازوضعیت ظاهری و تخنیکی عالی برخوردار باشد. مودل موترباید بین  ✓

 درایور مکلف است از موتر حفظ و مراقبت دایمی داشته تا از وضعیت خوب تخنیکی و نظافت عالی برخوردار باشد.  ✓

 اسناد موتر)جوازسیر( باید تمدید شده بوده هیچ نوع باقیداری نداشته باشد. ✓

 یوری )الیسنس( میباشد. رارمکلف به داشتن گواهینامه دطبق قانون دریو ✓

یوران ومالکین شرکت های محترم که خواهش قرار داد را با شرائیط ذکر شده فوق با ما داشته باشند تقاضا مندیم تا قیمت  ابناً از در

( ارسال نموده و یا به دفتر anafaejobs@gmail.comجنوری سال جاری به ایمیل آدرس ) 30های  پیشنهادی خویش را الی 

 مرکزی موسسه انافی که آدرس آن در زیر تحریر شده تسلیم دهند.

 .آدرس دفتر: کارته چهار، کوچه تخنیک، جوار پوهنتون ابن سینا، مقابل دفتر تذکره الکترونیکی، ناحیه سوم کابل

 به تماس شوید. 0791037548جهت معلومات بیشتر به شماره  



 
 
 
 

 ورق نرخ دهی

 :پیشنهادات

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 اعضای کمیته ارزیابی نرخ نامه ها 

 

 مجمویع کرایه کرایه ماهوار حد  وا توضیحات  شماره  

۱ 

کرایه موتر کروال همرا با دریور آن تحت شرائیط و معیارات  
فوق جهت حمل و نقل کارمندان موسسه )انافی( از ساحه  
ارزان قیمت ناحیه دوازدهم و کارته نو ناحیه هشتم الی  

دفترانافی )کارته چهار ناحیه سوم( شهر کابل ودوباره انتقال 
 آنها به همین مسیر. 

      

     قیمت مجمویع

 اسم: 
 وظیفه: 
 :تاریخ
 :امضاه

__________________________ 

 اسم: 
 وظیفه: 
 :تاریخ
 :امضاه

__________________________ 

 اسم: 
 وظیفه: 
 :تاریخ
 :امضاه

__________________________ 


