
 

  داوطلبی به اعالن
کمیته سویدن برای برای   سیموتل، مجموعه تیلفون ها (و تدارک )سافت ویر تهیه

  افغانستان
Simo Tel Software, 8 Port Call Manager Converter and I-P Telephone Sets Cisco 303, for 

Swedish Committee for Afghanistan  
 

ساختن  ،آب رسانی  ،علولین برای مخدمات  ام تهیه گرپرو در بخش تعلیم وتربیه کشور تیاوال 17که در کمیته سویدن برای افغانستان 

به یک سافت ویر سیموتل با نصب ان و فراهم کردن  یک بار اموزش ان و به یک   انجام میدهدفعالیت  ربخش صحتدو مکاتب

 .ت داردضرور مشخصات داده شده مطابق  Ciscoمجموعه تیلفون ها 

 

 آن مدار اعتبار که میعاد  وردن جواز اصلیآ با  را مکمل مشخصات لست با  میتوانند شرطنامه همراه داوطلبان واجد شرایط

 شعبه ازظهر  از بعد 3:30صبح الی  8از ساعت  2022 دسیمبر  08  الی تاریخ 2022-نومبر-23ن تاریخ نشر اعال از باشد

 آورد.دست به واقع پکتیا کوت کابل این کمیته دفتر مرکزی تدارکات 

    

 :شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی 

 با ذکر نام تندر سربسته داخل پاکت کمپنی طلبی بعد از مهر و امضاء به ا داوطلبان مکلف اند آفر خویش همراه با تمام اسناد داو

به  دفتر مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان  بعد از ظهر 30:3 الی  8:00  از ساعت  2022 دسیمبر 08تاریخ  الیاعالن شده 

 نمایند. و تسلیم   جستراستقبالیه رادر بخش واقع پکتیاکوت 

 بصورت حساب بانکی کمیته  طور تضمین داوطلبی  غانیافهزار  پنجاه  50,000 غمبل مکلف اند واجد شرایطی کمپنی ها

 .نماید ا تسلیمافر نموده افر خویش ر افزوده کاپی سلیپ بانکی را ضمیمه سویدن

  مالیه از مجموع قرارداد به اساس جواز وزارت  % 7-2قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان  72مطابق ماده

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

 میگردد. 

  ،غیر شفاف، بدون تضمین  داخل پاکت های سربستهبدون آفر های نا مکمل با اقالم، غیر انطباق با مشخصات، بدون ذکر قیمت

 و ناوقت رسیده قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند. داوطلبی/آفر

 

 آدرس:

 کمیته سویدن برای افغانستان

 بخش تدارکات 

 کابل افغانستان -جالل آباد، پکتیا کوت –سرکت کابل 

 نمبر تلفون: 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۱ 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۲ 

۰۰۹۳۲۰۲۳۲۰۱۵۳/  


