
 
 

 دعوت به داوطلبی

تدارک مواد ساختمانی) ریگ حیرتان،سنگ،جغل، ماسه...وغیره( جهت اعمار 

صنفی درقریه اولجه قدوق ولسوالی دره صوف پایین والیت  8یک باب مکتب 

 سمنگان.
 

 معرفی مختصر کمیته سویدن برای افغانستان:
 

 در بخش تعلیم وتربیه کشور تیاوال ۱۷که در  یکی از موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده  کمیته سویدن برای افغانستان

 داردفعالیت حکومت داری خوب و معیشیت روستایی ( ،صحت و انکشاف دهات ) ساختمانی   ,برای معلولین خدمات   ارایه ,

: 

  ولسوالی دره صوف پاییندر صنفی  8یک باب مکتب  اینک درنظر دارد تا تهیه مواد ساختمانی را جهت اعمار 

به داوطلبی بسپارد بنا" داوطلبان واجد شرایط  میتوانند شرطنامه و مشخصات مکمل پروژه مربوطه  سمنگان والیت 

 1صبح الی  ۸از ساعت  2022سال  میاه م 12مطابق به   1401 ثورماه  22از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ   را

از دفتر تدارکات این کمیته به  بعد از رمضانبعد از ظهر 3صبح الی  ۸از ساعت  در ماه رمضان وبعد از ظهر

 آورد. دست 

 

    

 :شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی 

 

 .داوطلب باید دارای جواز معتبر کاری )اسنادی که عملکرد داوطلب را در بخش ساختمان مجاز ساخته باشد (  باشد 

  مالیات  بر عایدات دولت افغانستان قابل اعمال میباشد.قوانین 

 خویش را به عنوان تضمین افغانی   30000داواطلبان به مبلغ انستان غبراساس قوانین تدارکاتی کمیته سویدن برای اف

که این مقدار پول  دو کاپی رسید را در داخل پاکت آفر بگذارنمقیم مزار شریف تحویل داده  ندفتر کمیته سویدآفر به 

 الی دو هفته بعد از ختم معیاد گشایش داوطلبی به داوطلبان واپس میگردد.

 فیصد پول مجموعی اعطای قرار داد را بخاطر  ۵که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشود باید به ارزش  داوطلب

  .( به بخش مالی کمیته سویدن نقدا تحویل دهداعمار) أتتضمین اجر

 شامل سوابق کاری , اسناد رسمی , لست منابع یان درخواست میگردد تا فکت شیت مکمل شرکت از متقاض (

و اسنادی که فعالیت داوطلب را در بخش ساختمانی  کاری,تصدیق های سوابق کاری و معلومات مختصر شرکت (

 سازد حین مراجعه برای داوطلبی با خود داشته باشند.یواضع م

 د.نبعدا" اسناد داوطلبی را تکمیل نمایحه پروژه بازدید نموده و واجدین شرایط باید از سا 

 سربسته به نام  و مهر شرکت داوطلب به ادرس ذیل تسلیم نماید. داخل پاکت بایدداوطلبی  اسناد 
 

 آدرس:

 کمیته سویدن برای افغانستان

 بخش تدارکات 

 722خانه نمبر -سرک دوم کارته مامورین -مزار شریف

 نمبر تلفون:

0797326797 

0798481414 

 

 

 

 

 


