جمهوری اســـــــــــــــــالمی افغانستان
اداره مســــــتقل انکشــــــــاف زون پایتخت
ریاست مالی و تدارکات

اعالن داوطلبی
فورم شمارهP_01 :

عنوان :احداث پایه های تنویر دو طرف سرک دریای کابل
اداره تدارکات ملی به نماینده گی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا
در پروسه داوطلـــــبی احداث پایه های تنویر دو طرف سرک دریای کابــــــل .دارای نمبـــــــر تشخیصیه
 NPA/ CRIDA/ 96/ W-1546/ NCBاشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه،
طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعالن الی 52روز تقویمی ارائه نمایند.

اصول شرطنامه از آدرس:
ریاست تسهیالت تدارکاتی ،اداره تدارکات ملی ،ریاست عمومی اداره امور ریاست ج ،منزل چهارم (پشتونستان وات،
کابل -افغانستان) از ساعت  7:30صبح الی 4:30بعد از ظهر( ،اوقات رسمی) ذریعه  Memory Flashویا از ویب
سایت  www.npa.gov.afبدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ ( 00حمل  )9310روز یکشنبه ساعت 90:00
قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب االجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.
آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر
مبلغ ( )1,500,000.00یک ملیون و پنجصد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق
مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.
زمان آفرگشائی 06 :حمل  9310روز یکشنبه ساعت  90:00قبل از ظهر
آدرس :اداره تدارکات ملی ،ریاست تسهیالت تدارکاتی ریاست ج.ا.ا ،منزل پنجم اتاق کنفرانس ها.
جلسه قبل از آفر گشایی :جلسه قبل از آفر کشایی در تاریخ ،زمان و مکان ذیل صورت میگیرد.
تاریخ9312/95/52 :
زمان 05:00 :بعد از ظهر
مکان :اداره مستقل انکشاف زون پایتخت ،چهاراهی حاجی یعقوب ،جاده صلح ،کوچه اول انصاری ،خانه نمبر ،594
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