
 

 

 داوطلبی ته بلنه

 لپاره داوطلبی   رلویاجناسو، پ یواندنل پایپ سکیمد
 

ورکشاپونو   یخدمات نوید معلول –بخش  ییوترب میدفتر چه دتعل یساحو یشرق یتیکم دنید افغانستان لپاره د سو

اتبو جورول  په د مک -ړتیا، د معشیت پیاود  پاکو  اوبو برابرول  صحتمندی بخش، ( یوتراپیاو فز کیدی)اورتوپ

  .یلر تیفعال یک تونویا و کنر وال،نورستان لغمان  – رهارګنن

 

وانی نلد د جوړولو لپاره پایپ سکیمونو کی د والیت ، کنر او لغمانپه ننګرهار ه تیکم دنیافغانستان لپاره د سو

 پالن لری پیرلو  ، اجناسو

 

 چی   خبرورکول کیږیی لرواجد شرایط و اران چی او دوکاند شرکتونه لوجستکی په دی اساس ټول هغه

حساب  یبانک یاو  د کمپن یاعتبار ولر یی عادیلو چه مړجواز په راو ید مکمل مشخصاتو سره  د اصل امه شرطن

بجو د غرمی وروسته  ۸له  دسهار د جاری کال  مارچ میاشتی 14تر خخه د اعالن تاریخ   د قرار داد لپاره  یولر

 .یتدارکاتو له دفتر خخه په الس راوړبجو پوری د ۳تر  

 

 

 ی لباره شرایط:د داوطلب

 

و افغانی باید په  قیمت  او   ذکر داوطلبی نمبر  -ولری  مهر کی چه  پاکت اسناد  په سربسته دکمپنی په داوطلبی د   .1

بجو په شرقی زون د افغانستان  3  بجو سهار د غرمی وروسته تر  8 له فقط  نیته  15په   میاشتی مارچ  وی د 

نظر کی نیول توګه  جدی  په وخت  تعین شوی ی. او تسلیم کړ راجسترکی  کمیتی استقبالیه سویدن  لپاره د

 .شویدی

 

یا مالیه د  ټکس ٪۷د ټول قیمت د یا یی وخت تیر وی  ټول هغه نرخ ورکوونکی چی رسمی جواز نلری .1

ټکس تا دیه کوی البته د سویډن کمیټه  ٪۲لری وجواز  ولو مسولیت لری او هغه څوک  چی  کاریتادیه ک

 .یزیک لیوزارت ته  تحو ییمال کمپنی په نوم او دسو د ورکړی پر مهال تری وضع کوی د پیبه یی 

 

 مالی څانګی ته یتیکم دنید افغانستان لپاره د سو  یافغان ۸۰۰۰۰ نیتضم ید داوطلب نرخ ورکونکی باید .2

 .یزیک ورکولاو نا موفق داوطلبانو ته  دوباره   یورز ۱۵اعتبار  نید تضم ،یکر لیتحونغدی 

 

 

د مجموع د  قرار داد   صدیف ۵ دیبا  یش ءموفق او قرار داد  اعطا یچ یا شخص شرکت لوجستکی .3

 .یړک لیبخش ته نقدا تحو یمالد  نیتضم  یوییاجرا

 

قبول قابل  کی وی  او یا  وروسته د معین وقت خخه راورل   پاکت شفاف او خالص یا   مکمل  ونه جی نا آفرتول  .4

 ه لری کیزیخخداوطلبی نه او د 

 

  :ادرس

 

  د لوجستیک څانګه د سویډن کمیټی ساحوی دفتر مخامخته د التقوا پوهنتون  عربانګوالیی دریمه ناحیه، 

 ۰۷۰۰۴۹۴۹۱۶ اړیکو شمیره:

 


