
داوطلبی اعالن  

  ننګرهار والیات کنر و تب امک برای ساختن  سمنت اعلی

 
برای معلولین و آب خدمات  پروګرام تهیه  در بخش تعلیم وتربیه کشور تیاوال ۱۷که در کمیته سویدن برای افغانستان 

 :تبامک برای ساختن   سمنت انجام میدهدفعالیت در والیت میدان وردګ  د ربخش صحتو رسانی و ساختن مکاتب 

  واقع قریه ګورګوری  ولسوالی هسکه مینه   والیت ننګرهارمکتب شابی  .１

 کنر والیت    شیګلولسوالی   مونیواقع قریه مکتب مونی   .２

 والیت ننګرهار    ګوشتهولسوالی   کروندهمکتب کرونده  واقع قریه  .３

 والیت ننګرهار    کوټولسوالی   حیدرخیلمکتب حیدر خیل  واقع قریه  .４

 والیت ننګرهار    اچینولسوالی   شډلمکتب اچین  واقع قریه  .５

 ولسوالی هسکه مینه   والیت ننګرهار    نیپاپمکتب پاپین   واقع قریه   .６

 رهارګنن تیوال اچینمکتب اسدخیل واقیع قریه اسدخیل ولسوالی  .７

 رهارګنن تیوالمکتب ده سرک واقیع قریه ده سرک ولسوالی سپین غر  .８

 دارد: ضرورت رسانیده مکاتب فوق الذکر سمنت تازه تولید شده  انجنیریمشخصات  مطابق 

وردن آ با  را مکمل مشخصات لست با  میتوانند شرطنامه همراه معتبر  مالکین بټی خشتو  لوجستیکیشرکت های 

 8از ساعت جاری سال   اپریل ماه    21 ختاریتاریخ نشر اعالن الی  از آن مدار اعتبار باشدجواز اصلی که میعاد 

 آورد. دست به   واقع شهر جالل آباد  تدارکات این کمیتهاز دفتر بعد از ظهر  00:1 صبح الی 

    

 شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:

 

  مکلف اند آفر خویش همراه با تمام اسناد داوطلبی بعد از مهر و   تجار سمنتو  یکیلوجستشرکت های داوطلبان

فقط در ساعات جاری  سالماه اپریل      22تاریخ الیبا ذکر نام تندر اعالن شده سربسته داخل پاکت کمپنی امضاء به 

شهر واقع ای افغانستان بر کمیته سویدن ساحویبه  دفتر  پنجشنبهروز های یکشنبه الی بعد از ظهر  1:00الی  8:00

 نمایند. و تسلیم   راجستراستقبالیه  در بخش  ننګرهار والیت  جالال آباد

 افغانی (100,000)یکصد هزار مبلغ  مکلف اند همراه با آفر  یسمنت فروش یو دوکان ها یکیلوجست یشرکت ها 

 افرتحویل و کاپی ان ضم ویا نقدا به دفتر مالی این کمیته  ونت کمیته سویدن کا طور تضمین داوطلبی به بانک ا

موفق دوباره ن نانعده داوطلباآتا ختم ګشایش داوطلبی بوده و مکمال به  روز 30 الینموده  که اعتبار این تضمین 

 .پرداخت میګردد

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

بخاطر تضمین اجرا )تحویل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده ان( به اکونت کمیته سویده که ضم اسناد آفر بوده 

  .و یا بخش مالی کمیته سویدن نقدا تحویل دهد

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

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

 میگردد.  دیه  مالیه دهنده تأ

  مالیه از مجموع قرارداد توسط کمیته سویدن ۷ در جریان اجرای قرارداددر صورت انقضأ مدت اعتبار جواز %

% 7همچنان شرکت های خارجی تابع پرداخت  میگردد. به وزارت ما لیه تحویل  تان از قراردادی وضعبرای افغانس

 مالیه میباشند.

  ،غیر شفاف، بدون تضمین آفر و ناوقت رسیده قابل پذیرش  داخل پاکت های سربستهبدون آفر های نا مکمل با اقالم

 نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند.

 

 آدرس:

 سویدن برای افغانستانکمیته 

 لوجستیک  دفتر ساحوی جالل آباد بخش

 افغانستانجالل آباد  –ګوالیی عربان مقابل پوهنتون التقوا سرک 
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