
  

 ( P_01)فورم شماره: 

 اعالن تدارکات

   

  وزارت اقتصاد    – عنوان پروژه: کرایه گیری چهار عراده موتر کروال مورد رضورت برنامه اشتغال زائی  

 AF/EZ-KAR/MOEC/PIU/NCS-1400/001 : شامره داو طلبی 

کرایه گیری چهار عراده  وزارت اقتصاد از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی، پروژه    –   برنامه اشتغال زائی 

می  AF/EZ-KAR/MOEC/PIU/NCS-1400/001 که دارای منرب تشخیصیه  وزارت اقتصاد   – موتر کروال مورد رضورت برنامه اشتغال زائی  

 یش را مطابق رشایط رشطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارائه منایند. باشد، اشرتاک منوده و آفرهای رسبسته خو 

بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ    www.ageops.net و یا  www.npa.gov.af از ویب سایت  :وصول رشطنامه از آدرس 

آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انرتنتی  قبل از ظهر که آخرین میعاد رضب االجل تسلیمی    10:00ساعت    1399/ 10/ 18

 .قابل پذیرش منی باشد 

 :تضمین آفر 

روز از تاریخ   118روز بیشرت از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت  28تضمین آفر باید مدت   .( افغانی می باشد 41,000تضمین آفر مبلغ ) 

ه اصلی تسلیم داده شود، و تضمین آفر باید تحت نام رشکت که در جواز رشکت  تضمین آفر در نسخ   .بازگشایی آفرها قابل اعتبار باشد 

تحریر گردیده است باشد، کاپی و اسکن آن قابل قبول نیست. در صورتیکه داوطلب به شکل مشرتک باشد، باید تضمین آفر بنام  

 .رشکاء باشد 

 آن قابل قبول نیست   نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی و سکن 

 قبل از ظهر   10:00ساعت     1399/ 10/ 18زمان آفرگشائی:  

 چهار راهی ملک اصغر مقابل وزارت أمور خارجه   – برنامه اشتغال زائی، وزارت اقتصاد    – آدرس:  منزل دوم، تعمیر معینیت مالی و اداری  

رشطنامه در ویب  مندرج رشطنامه قابل اعتبار می باشد.  نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعالن داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ 

سایت های اداره تدارکات ملی، وزارت اقتصاد، برنامه اشتغال زائی قابل دریافت میباشد، هرگاه در صورت موجودیت کدام تفاوت بین  

 سافت کاپی و کاپی پرنت شده، هارد آن برتری دارد.  

 

 


