
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 یمل یاردو یقلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزوتام ها 9و تدارک  هيته {
 }1398 یبابت سال مال

   NPA/MOD/98/G-2426/NCB :شماره دعوتنامه داوطلبی

 دولت افغانستان 22702:نوع بودجه 

در نظــر دارد تــا قســمتی از وجــوع  دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان. 1
قلــم لــوازم  9و تــدارک  هيــته بــرایرا   1398تخصــيص داده شــده ای ســال

بــا  1398 یبابــت ســال مــال یملــ یاردو یحمام ضرورت قطعــات و جزوتــام هــا
  به مصرف برساند.  NPA/MOD/98/G-2426/NCB داوطلبی باز داخلی روش

ـــی 2 ـــدارکات مل ـــ NPA. اداره ت ـــاع ب ـــی از وزارت دف ـــده گ ه نماين
ـــی ـــتان مل ـــالمی افغانس ـــوری اس ـــد  جمه ـــان واج ـــامی داوطلب از تم

ـــذکر  ـــوق ال ـــی ف ـــه داوطلب ـــا در پروس ـــد ت ـــوت مينماي ـــرايط دع ش
ـــرايط  ـــابق ش ـــويش را مط ـــته خ ـــای سربس ـــر ه ـــوده و آف ـــتراک نم اش

   تسليم نمايند. طور سر بسته  شرطنامه

اخير سال بعد از عقد قرارداد الی قرارداد {تحويلدهی اجناس طی اين . 3
 مالی 1398}اکمال گردد.

داوطلبـــی بـــر اســـاس روش بـــاز داخلـــی کـــه در قـــانون و ايـــن . 4
 ميگردد. راه اندازیطرزالعمل تدارکات افغانستان ذکر است 

. اســــناد داوطلبــــی بــــه لســــان دری در ســــايت انترنتــــی اداره 5
قابــــل دريافــــت بــــوده و در صــــورت عــــدم  NPAتــــدارکات ملــــی 

ــــی ــــان ميدسترس ــــر ، داوطلب ــــل ذک ــــه در ذي ــــد از ادرس ک توانن
ـــی را در  ـــناد داوطلب ـــده اس ـــت  CDگردي ـــان  بدس ـــته ش ـــت داش دس

 بياورند.

.آفرگشــائی در حضـــور داشـــت داوطلبـــان و يـــا نماينـــده هـــای بـــا 6
از  قبــل10:00 ســاعت {}   1398/ حمــل/ 25{صــالحيت شــان بــه تــاريخ  

 .صورت ميگيرد}به وقت کابل ظهر 

ــورخ  ــی م ــل از داوطلب ــه قب ــوت: جلس ــل/17ن ــاعت  1398/حم ــل  10:00س قب
اداره تــدارکات ملــی، رياســت تحليــل پــروژه هــا  از ظهــر در مقــر

ـــل ـــه دوم کاب ـــتان وات ناحي ـــا، آدرس پشتونس ـــه ه ـــاف برنام  - و انکش
 افغانستان

الزم بـــه تســـليم داده شـــود و فـــر هـــا بايـــد بـــه آدرس ذيـــل . آ7
 ذريعــهبعــد از وقــت معيينــه و هچنــان  هــا فــرکــه آ يادآوريســت

 قابل پذيرش نميباشد. الکترونيکی ايميل

Islamic Republic of Afghanistan 
Administrative Office of the President 

National Procurement Authority 

  اداره تداراكت مــــــــىل
ىس کشاف پال ت مسلکی و ا  معاون

مه ها ر کشاف  روژه ها و ا ست حتلیل    ر
سهیالت اسناد داوطلىب   آمریت 

 د افغانــــــــــستان اســــــــالمـــــی مجــــهوریت 
ست    ارو اداری لوی ر ست د  دمجهوری ر

ــ ی افغان ــــالمــــــــــــمجهوری اس   ستانــــــــ
ست معومی اداره امور ست مجهوری ر   ر

 



 فر ها بايد همراه با تضمين افر . آ8

شــــماره
 الت

واحـــــدمقدار مبلغ قول اردوی مربوطه
 پولی

1 
سيالب 201قول اردوی   

 افغانی 587,000

2 
تندر 203قول اردوی   

 افغانی 729,000

3 
اتل 205قول اردوی   

 افغانی 577,000

4 
ظفر 207قول اردوی   

 افغانی 397,000

5 
ـــــــــــول اردوی  209ق

 افغانی 799,000 شاهين

6 
ـــــــــــول اردوی  215ق

 افغانی 553,000 ميوند

 ميباشد، تسليم داده شود. 

 فــر بايــد در نســخه اصــلی تســليم داده ضــمانت بــانکی تضــمين آ
شــود . هــيچ نــوع فوتــو کــاپی و يــا کــاپی ســکن شــده قابــل 

 اعتبار شناخته نمی شود. 

  ــانکی ــمانت ب ــمينض ــدت  تض ــرای م ــد ب ــر باي ــتر از  28آف روز بيش
ــاد ــی  ميع ــد. يعن ــار باش ــدار اعتب ــر م ــار آف ــرایاعتب ــدت  ب  118م

  روز بعد از تاريخ تسليمی آفر ها اعتبار داشته باشد

 8. شرايط ارزيابی بعدی داوطلبان قرار ذيل ميباشد.

اسناد  ،یاعتبار نامه بانک ،یداوطلبان صورت حساب بانک  توانايی مالی: -1
 یاسناد و مدارک که نشان دهنده توانمند ريقابل معامله بها دار و سا

باشد  لي(شرکت)  حداقل مبالغ مندرج ذ یداوطلب بوده و بنام و یمال
   .ندينما هيارا

شماره 
 الت

قول اردوی
 مربوطه

حد اقل  مقدار مبلغ
 توانايی مالی

نوعيت 
 اسعار

201قول اردوی  1
 7,053,341 سيالب

 افغانی

203قول اردوی  2
 8,752,075 تندر

 افغانی

205قول اردوی  3
 6,932,719 اتل

 افغانی

207قول اردوی  4
 4,775,010 ظفر

 افغانی

209قول اردوی  5
 9,597,429 شاهين

 افغانی

215قول اردوی  6
 6,643,706 ميوند

 افغانی

 نوت

 مبالغ فوق ميتواند به يکی از اسعار خارجی که به آسانی قابل تبادله باشد نيز ارائه گردد 
 اسناد بانکی شامل ( صورت حساب يا اعتبار نامه های بانکی) خويش را از تاريخ نشر اعالن تدارکات الی ختم ميعاد تسليمی 

 آفر انضمام آفر ارائه نمايند.



 متيساالنه و ق ديحجم تول ،یقرضه ده اي یويحما یاسناد بانک ،یمال يیتوانند به عوض اسناد توانا یکننده م ديداوطلبان تول 
  .نديرا ارائه نما شيمواد خام موجود خو ینيتخم

نشان دهنده بر : داوطلب بايد اسنادی را که تجربه و ظرفيت تخنيکی -2
داشته باشند را  مندرج ذيل آورده شدن معيارات تجربه و ظرفيت تخنيکی 

 ارائه نمايد: 

آن حداقل مبلغ  متيکه ق ريسال اخ 10قرارداد مشابه در خالل  1 قيتطب
قرارداد مشابه که  2 اي. ودينما ليتدارکات مورد نظر را تکم ليمندرج ذ

 دينما ليرا تکم ليمبلغ مندرج ذ نموده باشد و مجموع آن حداقل قيتطب
 :ندينما هيارا

شماره
 الت

قول اردو 
 مربوطه

قيمت قراداد مشابه تعداد
 سال اخير 10در خالل 

نوعيت 
 اسعار

1 
قول اردوی 

 سيالب 201

 افغانی 14,106,682 يک قرارداد به حجم

ويا دو قرارداد که
 24,216,471 مجموع آن به حجم

قول اردوی  2
 تندر 203

 افغانی 17,504,150يک قرارداد به حجم

ويا دو قرارداد که
 30,048,791 مجموع آن به حجم

قول اردوی  3
 اتل 205

 افغانی 13,865,438يک قرارداد به حجم

ويا دو قرارداد که
 23,802,335 مجموع آن به حجم

قول اردوی  4  
 ظفر 207

 افغانی 9,550,020يک قرارداد به حجم
دو قرارداد کهويا

 16,394,201 مجموع آن به حجم

قول اردوی  5
 شاهين 209

 افغانی 19,194,859يک قرارداد به حجم
ويا دو قرارداد که
 32,951,174 مجموع آن به حجم

6 
قول اردوی 

 ميوند 215

 13,287,412يک قرارداد به حجم
ويا دو قرارداد که افغانی

 22,810,058 مجموع آن به حجم

 

 نوت

  ،هيئت ارزيابی، مشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس ماهيت
 پيچيدگی و مشخصات تخنيکی تشخيص می نمايد.

  هيئت ارزيابی بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارائه شده
داوطلب، اندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه همان سال مالی مدنظر 

 دهد.قرار می 

  در صورتيکه قرارداد ارايه شده داوطلب منحيث تجربه مشابه، معيار مورد
نياز چندين الت را تکميل نمايد؛ برای تمام الت مذکور قابل پذيرش می 

 باشد.

  داوطلب توليد کننده  در مطابقت به مواد متحد المال شماره
NPA/PPD/C20/1396  اسناد و مدارک مبنی بر ظرفيت توليدی خويش را ارايه

موجود  www.npa.gov.af (متحد المال متذکره در ويب اداره تدارکات ملی نمايد. 
 ميباشد.)

( کاپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذکر منبع ، مبلغ قرارداد و تاريخ       
 بايد ضميمه آفر گردد.)عقد قرارداد 

داوطلبان گزارش مالی، بيالنس شيت که توسط مفتش مستقل ترتيب  حجم معامالت ساالنه:
و يا تصديق گرديده باشد يا ساير اسناد مالی معتبر که حصول مبالغ درج شده در 

سال اخير به  5اسناد ارائه شده را نشان دهد، حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل 
 ارايه نمايند.شرح ذيل 



شماره 
 الت

حجم معامالت دوسال داوطلب در قول اردو مربوطه
 سال اخير 5خالل 

 نوعيت اسعار

 افغانی 25,862,250 سيالب 201قول اردوی  1

 افغانی 32,090,942 تندر 203قول اردوی  2

 افغانی 25,419,970 اتل 205قول اردوی  3

 افغانی 17,508,370 ظفر 207قول اردوی  4

 افغانی 35,190,575شاهين 209قول اردوی  5

 افغانی 24,360,256ميوند 215قول اردوی  6

) 25، هر شريک بايد حد اقل (داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت : نوت
) فيصد معيار های اهليت را تکميل نمايد. ارقام 40فيصد و شريک اصلی حد اقل (
و مجموع ارقام  اهليت شرکا حد اقل  باهم جمع می گردداهليت هر شريک شرکت مشترک 

عدم تکميل شرط باال منجر به رد آفر  ) فيصد معيار اهليت را تکميل نمايد.100(
شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکميل معيار ها توسط 

 .داوطلب در نظر گرفته نمی شود

رياست پاليسی تدارکات، داوطلب  NPA/PPD/No.16/1395 شماره بر اساس متحد المال 
 مکلف است:

تصفيه حسابات مالياتی آخرين دوره قبل از آفرگشايی (صادره وزارت  سند
ه نمايد. هر گاه تصفيه حسابات يمحترم ماليه) را ضم آفر خويش ارا

مالياتی  داوطلب در جريان باشد، وی می تواند سند مبين تحت دوران بودن 
آدرس . ه نمايديه حسابات مالياتی (صادره وزارت محترم ماليه) را اراتصفي

: 

داوطلبان عالقمند ميتوانند اسناد داوطلبی را از آدرس و يا از وب سايت 
 ذيل دريافت نمايند.

 پشتونستان وات ، کابل، افغانستان
، اداره تـــدارکات رياســـت عمـــومی اداره امـــور رياســـت جمهـــوری

 پروژه ها و انکشاف برنامه هاملی، رياست تحليل 
 NPA (National Procurement Authority)اداره تدارکات ملی 

 منزل اول
  2147554-020 شماره تماس: 

   Samandar.shams@aop.gov.af  Copy to     aziz.obidi@npa.gov.af  آدرس
      

 www.npa.gov.af وب سايت: 
                                                     

 
 
 
 
 
 
  


