
 اعالن تدارکات
قلم پرزه جات تخنيکی ماشين آالت طباعتی مطبعه  18پروژه تهيه و تدارک 

 1398خدمات تخنيکی و حمايوی رياست مخابره ستردرستيز برای سال مالی 
 نمبر تشخيصيه:دارای 

NPA/MOD /98/G-2438/ NCB 
از تمام داوطلبان   صحت عامه وزارت   به نماينده گی از (NPA )اداره تدارکات ملی 

عراده وسايط  10پروژه تهيه و تدارک واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی 
دارای نمبر  صوالت صحی وزارت صحت عامه مورد ضرورت اداره ملی تنظيم امور داوائی و مح

اشتراک نموده و شرطنامه را از ويب سايت {.  NCB2438/ NCB-NPA/MOD /98/G/تشخيصيه 

www.ageops.net تحليل پروژ ها و انکشاف  } و يا در حافظه يا فلش ميموری از {رياست
اداره تدارکات ملی} بدست آورده، آفرهای خويش را مطابق شرايط مندرج -برنامه ها

ن الی ساعت شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاريخ نشر اعال

} به {صالون کنفرانس های اداره 1398/ثور/05} تاريخ {شنبه پنجقبل از ظهر} روز { 10:00{
اداره تدارکات ملی} واقع { رياست عمومی اداره امور رياست  -تدارکات ملی 

کابل،  -جمهوری،اداره تدارکات ملی، ت ، منزل اول تعمير اداره تدارکات ملی 
 نمايند. آفر های ناوقت رسيده و انترنيتی قابل پذيرش نمی باشد.افغانستان}  ارايه 

) به یهزار افغان  سی و هفت  و صد يک 137,000مبلغ  ( مبلغ تضمين آفر بصورت تضمين بانکی
ميعاد تضمين .  ارايه گردد: که قابل تبادله باشد گرياسعار د اي) وی(افغان یواحد پول

 روز اعتبار داشته باشد. 118بايد حد اقل آفر بانکی آغاز از يوم آفرگشايی 
  

قبل از ظهر } در {  10:00} ساعت {1398/ثور/05}تاريخ{شنبه  پنج جلسه آفرگشايی به روز {
رياست عمومی اداره امور رياست جمهوری،اداره تدارکات ملی،صالون کنفرانس ها ، منزل اول 

 گردد.کابل، افغانستان} تدوير می  -تعمير اداره تدارکات ملی
صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی ، اداره تدارکات ملی،  رياست عمومی اداره آدرس: 

 امور رياست جمهوری، پشتونستان وات ،کابل افغانستان
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