
 

دعوت به داوطلبی اعالن دباره    
Solar Penal, Solar Pumps with Installation at Qarabagh Water supply Project 

Gaomyshak Village, Qarabagh District, Ghazni Province, and Tender №: KMO-

PU-2022-64.  

 
ورکشاپ   برای معلولین  خدمات    پروګرام تهیه    -   در بخش تعلیم وتربیه  کشور   ت یاوال  ۱۷که در  کمیته سویدن برای افغانستان 

فعالیت    میدان وردګ    والیتکلینیک و  تهیه خدمات صحی در  ساختن مکاتب    -تهیه آب اشامیدنی    –اورتوپیدیک فزیوتراپی  

تخته های   بهخویش  زنیغوالیت   باغ قرهولسوالی   کشایګومقریه دره آبرسانی ژپروبرای  تهیه برق افتابی   به انجام میدهد 

 . ت داردضرور  اوروپایی معه نصب با ګرنتی کار سه سالههای  واترپمپوسولر 

 

ممالک    سولریهای  و پمپ  سولر    تخته های  کارو بار در مورد فروشعمال  که     واجد شرایط   هاو شرکت  کمپنی   •

وردن جواز اصلی که میعاد آ  با    را  مکمل مشخصات  لست  با    میتوانند شرطنامه همراه  مینماید  اوروپایی با نصب ان  

سال جاری   دسمبرماه 8 تاریخ نشر اعالن الی تاریخ    از  حساب بانکی که به اسم کمپنی باشد    و   بوده  آن مدار اعتبار  

 آورد. دست تدارکات این کمیته به از دفتر بعد از ظهر  ۳صبح الی  ۸از ساعت 

     

 تطبیق باالی داوطلبی: شرایط و مقررات قابل  •

 

به تاریخ میتوانند    قیمت داده شده به افغانیبا ذکر نام تندر اعالن شده و  سربسته مهر شده  داخل پاکت کمپنی    بایدداوطلبی    اسناد •

واقع پکتیاکوت بعد از ظهر به  دفتر مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان    ۳صبح    ۸جاری  فقط از ساعت    سال  ماه دسمبر   8

 نمایند  و تسلیم   راجستر استقبالیه ر بخش د

به بانک اکونت کمیته سویدن  طور تضمین داوطلبی    افغانی  100,000کمپنی های تولیدی   با تسلیم نمودن اسناد داوطلبی با   •

تا ختم ګشایش داوطلبی بوده و مکمال    روز  ۳۰  الینمایند که اعتبار این تضمین    تحویل نموده و کاپی ان ضم افر  رای افغانستان  ب 

 موفق دوباره پرداخت میګردد ن نانعده داوطلباآبه 

فیصد پول مجموعی اعطای قرار داد را بخاطر    ۵اعطای قرار داد میشود باید به ارزش    که موفق به دریافتکمپنی های تولیدی    •

  .دهدبه بخش مالی کمیته سویدن نقدا تحویل  تضمین اجرا )تحویل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده ان(

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

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

 میگردد. 

اجد شرایط این داوطلبی نمیباشند، در صورت انقضأ مدت اعتبار جواز از مراجع شرکت های بدون جواز مراجع فوق الذکر و •

و به وزارت جلیله مالیه تحویل  وضع  از قراردادی  از مجموع قرارداد توسط کمیته سویدن برای افغانستان    مالیه %  ۷فوق الذکر  

 میگردد.

داخل پاکت های  بدون هیه ، بدون مجموع کل داوطلبی، آفر های نا مکمل با اقالم، غیر انطباق با مشخصات، بدون ذکر معیاد ت  •

، بعد از وقت تعیین شده تسلیم دهی قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی و یا پاکت های شفاف  ، سرباز  تولیدی  کمپنی  شخصی  

 حذف میگردند. 

 آدرس: 

 کمیته سویدن برای افغانستان

 بخش تدارکات  

 کابل افغانستان   -جالل آباد، پکتیا کوت –سرکت کابل 

 نمبر تلفون:  
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