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 !هرات والیت فرهنگ و اطالعات محترم ریاست به

 

 سازند ممنون رسانیده نشر به اسالم اتفاق روزنامه طریق از مرتبه یک را ذیل مضمون نموده لطف

 

 داوطلبی به دعوت

 

 { ( تن مورد ضرورت ریاست حوزه هرات برشنا7یک عراده موتر کرین )تدارک تهیه و  : }پروژه نام

 {DABS-HRT-1396-NCB-10: } داوطلبی به دعوت شماره

 

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

NCB-1396-HRT-DABS- ( تددن مددورد ضددرورت ریاسددت حددوزه هددرات برشددنا7تدددارک یددک عددراده مددوتر کددرین )و 

 . بدهد اختصاص{01

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

 . میآورد بعمل دعوت{ ( تن مورد ضرورت ریاست حوزه هرات برشنا7تدارک یک عراده موتر کرین )تهیه و 

 اندددازی اهر هددا المددا  متحددد و تدددارکات قددانون در مندددر  هددای طرزالعمددل{ ملددی بدداز داوطلبددی} ازطریددق داوطلبددی.  3

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

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

 سددتریا} درذیددل 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

 و یافغددان پنجصددد هدد ار 500,000 مددالی ،توانددایی )الزم نیسددت( مشددا  کدداری تجددار :  }شددامل الزم شددرای .  5

 {"اسددت "}  اجددرا قابددل میشددوند کشورسدداخته درداخددل کدده معددین اجندداس بددرای تددرجی  حددد. باشدددمی{ جوازکددار

 .میباشد در  درشرطنامه اضافی تفصیالت
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}  زبدددان بددده شدددرطنامه  مکمدددل مجموعددد .  6

 مدددیریت برشددنا هددرات حددوزه ریاسددت} ذیددل آدرس بدده تحریددری درخواسددت ذریعدد  عالقمنددد داوطلبددان توسدد { دری

 روش. میتوانددد شددده خریددداری{  0} بدده یددا{ 0} بازپرداخددت غیرقابددل مبلدد  ازپرداخددت وبعددد{ وتدددارکات هتهیدد عمددومی

 .شد خواهد فرستاده{ دیسک فل } ازطریق شرطنامه. بود خواهد{   } پرداخت

 تسدداع} در{ وتدددارکات تهیدده عمددومی مدددیریت برشددنا هددرات حددوزه ریاسددت} ذیددل آدرس عنددوانی بایددد آفرهددا.  7

 {. "نیسددت "}  مجدداز انترنتددی داوطلبددی. شددوند داده تحویددل{30/11/1396 مددور  شددنبهدو  ازیهددر قبددل10:00

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

 بددلق 10:00 عتسددا} در{ وتدددارکات تهیدده عمددومی مدددیریت 1 بددالک} ذیددل آدرس بدده انترنیددت ازطریددق "الیددن آن"

 مددامت. شددد خواهددد گشددوده باشددند، حاضددر میخواهنددد اشخاصددیکه درحضورداشددت{ 30/11/1396 تدداری  شددنبهدو  ازیهددر

 آسدانی بده کده نآ معداد  مبلد  یدا{   افغدانی هشدتاد هد ار 80,000 مبلد { } آفدر نامد  تضدمین}   بدا همدراه باید آفرها

 .باشند است معاوضه قابل

 عمددومی یتمددیر - 1 بددالک – بهد اد جدداده مقابدل شدهرنو واقدد  برشدنا هددرات حدوزه ریاسددت}:الذکر فدوق هدای آدرس.  8

 {. وتدارکات تهیه

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

 .میتواند شده جاگ ین شرطنامه

 .میگردد تادیه حوزه دینق معتمد طریق از هذا اعالن النشر حق پو  

 

 بااحترام

 ایمل شهزاد

 مالی و اداری  معاون

 

 : کاپی

  حوزه نقدی معتمد به

 

 

 

 

 
 

 


