
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ايثر ليمبا یها فونيتل یکيالکترون دتي(پس پرداخت) کر ديپروژه پست پ {
 }1398 یسال مال یافغانستان برا یمل یاردو نيمنسوب

 NPA/MOD/98/NCS-2385/NCB :شماره دعوتنامه داوطلبی

CSTC-A Facilities / 22502 - :بودجه نوع  

در نظــر دارد تــا قســـمتی از  دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان. 1
ــيص ــوع تخص ــهد وج ــده از بودج ــرایرا  اده ش ــت پ ب ــروژه پس ــپ ــس  دي (پ
ــت) کر ــپرداخ ــيالکترون دتي ــونيتل یک ــا ف ــمبا یه ــثر لي ــوب اي  نيمنس

ـــ یاردو ـــرا یمل ـــتان ب ـــال یافغانس ـــال م ـــا 1398 یس ـــی  روشب داوطلب
  به مصرف برساند. NPA/MOD/98/NCS-2385/NCB  باز داخلی

ـــی 2 ـــدارکات مل ـــ NPA. اداره ت ـــاع ب ـــی از وزارت دف ـــده گ ه نماين
ـــی  ـــتانمل 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

3. تحويلدهی اجناس طی اين قرارداد {بعد از عقد قرارداد الی ختم سال 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/ ثــور/ 05{صــالحيت شــان بــه تــاريخ  

 .صورت ميگيرد}به وقت کابل ظهر 

ــورخ  ــی م ــل از داوطلب ــه قب ــوت: جلس ــل/29ن ــاعت  1398/حم ــل  10:00س قب
ــر  ــر در مق ــا از ظه ــروژه ه ــل پ ــت تحلي ــالی، رياس ــدارکات م اداره ت

 داير ميگردد.و انکشاف برنامه ها 

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
کشاف  روژه ها و ا ست حتلیل  مه هار   ر

 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

 



ــه. آ8 ــر ک ــمين اف ــا تض ــراه ب ــد هم ــا باي ــر ه ــه ف ــغ  ب ــه  314,000مبل س
 ميباشد، تسليم داده شود. صدو چهارده هزار افغانی

 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

 .قرار ذيل ميباشد شرايط ارزيابی بعدی داوطلبان. 8

داوطلبان صورت حساب بانکی، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل:  یمال يیتوانا 
معامله بها دار و ساير اسناد و مدارک که نشان دهنده توانمندی مالی داوطلب بوده

3,777,000مبلغ: و بنام وی (شرکت)  حداقل مبالغ مندرج ذيل باشد ارايه نمايند. 
 افغانی

 نوت

  خارجی کھ بھ آسانی قابل تبادلھ باشد نیز ارائھ گرددمبالغ فوق میتواند بھ یکی از اسعار 
 اسناد بانکی شامل ( صورت حساب یا اعتبار نامھ ھای بانکی) خویش را از تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر انضمام آفر 

  ارائھ نمایند.
  قابل تطبيق نيست.توسط داوطلب تهيه ميگردد که تجهيزات ضروری : 

 

آن متيکه ق ريسال اخ 10قرارداد مشابه در خالل  1 قيتطبتجربه و ظرفيت تخنيکی: 
قرارداد مشابه که 2 اي. ودينما ليتدارکات مورد نظر را تکم ليحداقل مبلغ مندرج ذ

:ندينما هيارا دينما ليرا تکم لينموده باشد و مجموع آن حداقل مبلغ مندرج ذ قيتطب

 افغانی 7,554,000يک قرارداد به حجم: 

 افغانی 12,966,000ويا دو قرارداد که مجموع به حجم: 

یمشورت ريخدمات غ صدي) ف70حد اقل ( ديداوطلب با اريمع نيبمنظور مطابقت با ا: 1نوت
 نموده باشد. ليرا تکم

متيق صدي) ف10از ( شتريقرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه ب: 2نوت
 .تجربه مد نظر گرفته شود ثيتواند منح یقرارداد باشد، نم

: جهت دريافت معلومات در رابطه به معيارات اضافی(طرح تدارکات در بدل سرمايه3نوت
 ) اين شرطنامه مراجعه گردد.1گذاری) به ضميمه شماره (

یدگيچيپ ت،يمشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس ماه ،یابيارز ئت: هي4نوت
 .دينما یم صيتشخ یکيو مشخصات تخن

مشابه ارائه شده داوطلب، یقرارداد ها یبمنظور محاسبه ارزش پول یابيارز ئتهي: 5نوت
 دهد. یمدنظر قرار م یاندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه همان سال مال

و بيکه توسط مفتش مستقل ترت تيش النسيب ،یداوطلبان گزارش مال: حجم معامالت ساالنه
معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد یاسناد مال ريسا ايباشد  دهيگرد قيتصد اي

ليبه شرح ذ ريسال اخ 5ارائه شده را نشان دهد، حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل 
 افغانی 13,840,000 مبلغ: .ندينما هيارا

) فيصد و25(، هر شريک بايد حد اقل داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت : نوت
) فيصد معيار های اهليت را تکميل نمايد. ارقام اهليت هر شريک شرکت40شريک اصلی حد اقل (

) فيصد معيار اهليت را100و مجموع ارقام  اهليت شرکا حد اقل ( مشترک باهم جمع می گردد
بععدم تکميل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منا تکميل نمايد.

 .قراردادی فرعی در تکميل معيار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود

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



تصفيه حسابات مالياتی آخرين دوره قبل از آفرگشايی (صادره وزارت محترم ماليه)سند
نمايد. هر گاه تصفيه حسابات مالياتی  داوطلب در جريانه يرا ضم آفر خويش ارا

باشد، وی می تواند سند مبين تحت دوران بودن تصفيه حسابات مالياتی (صادره وزارت
 . ه نمايديمحترم ماليه) را ارا

 آدرس :

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

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

 اولمنزل 
  2147554-020شماره تماس: 

     Samandar.shams@aop.gov.af  Copy to  aziz.obidi@npa.gov.af آدرس
 www.npa.gov.af وب سايت: 

                                                     

 
 
 
 
 
 
  


