
  
 
 

 

 
 
 
 

تانــــــــالمی افغانســـــــوری اســـــجمه  

رکتــــشښنا برتان ــــافغانسد   
 ریاست حوزه هرات برشنا

 معاونیت مالی و اداری
 مدیریت عمومی تهیه و تدارکات

 مدیریت قراردادها

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) 

 Est. 04 May 2008 Official Gazette no. 945   

Dahmazang, Kabul, Islamic Republic of Afghanistan 

 

 
 

 رکتــنا شــتان برشــد افغانس
 945،جریده رسمی شماره 1387ثور  15تاریخ ایجاد 

 دهمــزنـــگ، کابل، جمهــــــوری اســــــــالمی افغانســـــــــتان
 www.dabs.af  + 93 (0) 75 20 24 308 

info@dabs.af 

 
 

 --------------شماره 

 

 139 6تاریخ      /    /     

 

 

 

 

 داوطلبی به دعوت

 

 {تست بینچ  تهیه و تدارک  : }پروژه نام

 {DABS-HRT-1396-NCB-13: } داوطلبی به دعوت شماره

 

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

 تست بینچ  و تدارک 

 . بدهد اختصاص{

تهیدده و  } بددرای سربسددته آفرهددای ارائدد  جهددت شددرای  وواجددد شایسددته داوطلبددان ا { نابرشدد هددرات حددو ه ریاسددت.  } 2

 . میآورد بعمل دعوت{ (تست بینچتدارک 

 اندددا ی اهر هددا المددا  متحددد و تدددارتات قددانون در مندددر  هددای طر العمددل{ ملددی بددا  داوطلبددی} ا طریدد  داوطلبددی.  3

 .میباشد با  است شده تعریف ها دررهنمود وریکهط شرای  واجد ا تشورهای داوطلبان تمام برای و شده

 

 

 مدددیرعمومی تددایمی تقددی محمددد}  ا  را هددا وشددرطنامه بیشددتر معلومددات میتواننددد عالقمنددد شددرای  واجددد داوطلبددان.  4

 سددتریا} درذیددل شددده داده آدرس بدده{ 0729003806:  تلفددون برشددنا هددرات حددو ه حددوره ریاسددت تدددارتات و تهیدده

 مراجعه{عصددر 3:30 الددی صددب  8:30 سدداعت} ا {  وتدددارتات تهیدده عمددومی مدددیریت 1 کبددال برشددنا هددرات حددو ه

 . بیاورند بدستده نمو

 

 

 

هشددت  یددم میلیددون و 1,008,100.00مددالی ،توانددایی )ال م نیسددت( مشددا  تدداری تجددار }:  شددامل ال م شددرای .  5

 قابددل میشددوند تشورسدداخته رداخددلد تدده معددی  اجندداس بددرای تددرجی  حددد. میباشددد{ جوا تددار و هددرار و یکصددد افغددانی

 .میباشد در  درشرطنامه اضافی تفصیالت {"است "}  اجرا
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}   بدددان بددده شدددرطنامه  مکمدددلمجموعددده .  6

 توسددددددددددد { دری عالقمندددددد داوطلبدددددان

 وبعددد{ وتدددارتات تهیدده عمددومی مدددیریت برشددنا هددرات حددو ه ریاسددت} ذیددل آدرس بدده تحریددری درخواسددت ذریعدد 

. بددود خواهددد{   } پرداخددت روش. میتوانددد شددده خریددداری{  0} بدده یددا{ 0} با پرداخددت بددلغیرقا مبلدد  ا پرداخددت

 .شد خواهد فرستاده{ دیسم فل } ا طری  شرطنامه

 تسدداع} در{ وتدددارتات تهیدده عمددومی مدددیریت برشددنا هددرات حددو ه ریاسددت} ذیددل آدرس عنددوانی بایددد آفرهددا.  7

{.  "نیسددت "}  مجددا  انترنتددی داوطلبددی. شددوند داده تحویددل{21/12/1396 مددور  شددنبه دو رو  ا یهددر قبددل10:00

 طددور ایدد شخصدداً میخواهنددد تدده داوطلبددان گددان نماینددده درحضورداشددت آفرهددا. شددد خواهنددد رد رسددیده ناوقددت آفرهددای

 بددلق 10:00 سدداعت} در{ وتدددارتات تهیدده عمددومی مدددیریت 1 بددالک} ذیددل آدرس بدده انترنیددت ا طریدد  "الیدد  آن"

. دشدد خواهددد گشددوده باشددند، حاضددر میخواهنددد اشخاصددیکه درحضورداشددت {21/12/1396 تدداری  شددنبه دورو   ا یهددر

ود و شد  یکصدد و شصدت و یدم هدرار و دوصدد و ند 161,296.00{ } آفدر نامد  تضدمی }   بدا همدراه بایدد آفرهدا تمام

 .باشند است معاوضه قابل آسانی به ته آن معاد  مبل  یا{ افغانی

 عمددومی یتمددیر - 1 بددالک – بهدراد جدداده مقابدل شدهرنو واقدد  برشدنا هددرات حدو ه ریاسددت:}الذتر فدو  هدای آدرس.  8

 {. وتدارتات تهیه

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

 .میتواند شده جاگری  شرطنامه

 

 

 

 

 

 
 

 


