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 داوطلبی به دعوت

 

 {مورد ضرورت وسایط مرکز حوزه هرات برشنا 1397سوخت دیزل و پطرول سال  تهیه و تدارک : }پروژه نام

 {DABS-HRT-1397-NCB-01: } داوطلبی به دعوت شماره

 

تهیده  وژهپدر} قدرارداد اید  هدای پرداخدت بدرای را ملدی بودجد  هدای بخد  تدا دارد قصدد افغانستان اسالمی جمهوری.  1

 HRT-DABS-مددورد ضددرورت وسددایط مرکددز حددوزه هددرات برشددنا 1397سددوخت دیددزل و پطددرول سددال  و تدددارک

10-NCB-7139}بدهد اختصاص . 

پددروژه  } بددرای سربسددته آفرهددای ارائدد  جهددت شددرایط وواجددد شایسددته داوطلبددان از{ برشددنا هددرات حددوزه ریاسددت.  } 2

 بعمدد  دعددوت{ رد ضددرورت وسددایط مرکددز حددوزه هددرات برشددنامددو 1397سددوخت دیددزل و پطددرول سددال  تهیدده و تدددارک

 . میآورد

 اندددازی اهر هددا المددال متحددد و تدددارکات قددانون در مندددر  هددای طرزالعمدد { ملددی بدداز داوطلبددی} ازطریدد  داوطلبددی.  3

 .میباشد باز است شده تعریف ها دررهنمود طوریکه شرایط واجد ازکشورهای داوطلبان تمام برای و شده

 مدددیرعمومی کددایمی تقددی محمددد}  از را هددا وشددرطنامه بیشددتر معلومددات میتواننددد عالقمنددد شددرایط واجددد بددانداوطل.  4

 سددتریا} درذیدد  شددده داده آدرس بدده{ 0729003806:  تلفددون برشددنا هددرات حددوزه حددوره ریاسددت تدددارکات و تهیدده

 مراجعه{عصددر 3:30 الددی صددب  8:30 سدداعت} از{  وتدددارکات تهیدده عمددومی مدددیریت 1 بددالک برشددنا هددرات حددوزه

 . بیاورند بدستده نمو

هارصدددو چیددم میلیددون و  1,480,000  مددالی ،توانددایی )الزم نیسددت  مشددا  کدداری تجددار :  }شددام  الزم شددرایط.  5

 اجدرا قابد  میشدوند کشورسداخته درداخد  کده معدی  اجنداس بدرای تدرجی  حدد. میباشدد{ جوازکار و افغانی هشتاد هزار 

 .میباشد در  درشرطنامه یاضاف تفصیالت {"است "} 

 ذیدد  آدرس بدده تحریددری درخواسددت ذریعدد  عالقمنددد داوطلبددان توسددط{ دری}  زبددان بدده شددرطنامه مکمدد  مجموعدد .  6

 بده یدا{ 0} بازپرداخدت غیرقابد  مبلد  ازپرداخدت وبعدد{ وتددارکات تهیده عمدومی مددیریت برشدنا هدرات حدوزه ریاست}

 اهدددخو فرسددتاده{ دیسددم فلدد } ازطریدد  شددرطنامه. بددود خواهددد{   } پرداخددت روش. میتوانددد شددده خریددداری{  0}

 .شد
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 عنددوانی بایددد آفرهددا.  7 ریاسددددت} ذیدددد  آدرس

 مدددور  شدددنبهپنج ازیهدددر قبددد 10:00 سددداعت} در{ وتددددارکات تهیددده عمدددومی مددددیریت برشدددنا هدددرات حدددوزه

 . شوند داده تحوی {10/21/1396

 

 گددان دهنمایندد درحضورداشددت آفرهددا. شددد خواهنددد رد رسددیده ناوقددت آفرهددای{.  "نیسددت "}  مجدداز انترنتددی داوطلبددی

 تهیده میعمدو مددیریت 1 بدالک} ذید  آدرس بده انترنیدت ازطرید  "الید  آن" طدور یدا شخصداً میخواهندد کده داوطلبان

 میخواهنددد اشخاصددیکه درحضورداشددت{ 10/21/1396 تدداری  شددنبهپنج ازیهددر قبدد  10:00 سدداعت} در{ وتدددارکات

و صدد و سدی د 236,800  مبلد { } آفدر نامد  تضدمی }   بدا همدراه بایدد آفرهدا تمدام. شدد خواهدد ودهگشد باشند، حاضر

 .باشند است معاوضه قاب  آسانی به که آن معادل مبل  یا{   افغانی ش  هزار و هشتصد

 مددومیع یتمددیر - 1 بددالک – بهدزاد جدداده مقابد  شدهرنو واقدد  برشدنا هددرات حدوزه ریاسددت:}الذکر فدو  هدای آدرس.  8

 {. وتدارکات تهیه

 وطلبدداندا بددرای دسددتورالعم  1 قسددمت احکددام بددا داوطلبددی بدده دعددوت در شددام  معلومددات تمددام تفدداوت، درصددورت.  9

 .میتواند شده جاگزی  شرطنامه

 .میگردد تادیه حوزه نقدی معتمد طری  از هذا اعالن النشر ح  پول 

 

 

 

 

 
 

 


