
 
 

 

 

 

 

 د حارث هثشر لٌژیستیکي شرکت اً 

 د تړًى هٌافقو لیک عذلیې ًزارت ترهنځ

 

 

 

 قلوو قرطاسیې پرًژه  ۲۶د عذليې ًزارت د اړتیا ًړ هطثٌع اً غیرهطثٌع 

 MOJ/G-003د قرداد شوېره: 

 

 

 تٌدیجو: عادي
 ۱۰۴۱ هالي کال:

 

 د افغانستاى اسالهي اهارت
 د عذليې ًزارت

 اداري اً هالي هعینیت
 هالي اً اداري ریاست

 د تذارکاتٌ اهریت
د پالى جٌړًنې اً تړًنٌنٌ د تسيیل 

 لٌی هذیریت



 

 د تړًى هٌافقو لیک

 ۱۶د اجناسٌ فٌرهو/

 [ ىـ.ق سره سوٌى خٌري د ۴۰/۴۰/۱۰۰۰[ ىـ.ل چې لو ]۱۱/۴۰/۱۰۴۱دغو د تړًى هٌافقو لیک د ]

 چې ًرًستو لو دې د ادارې پو نٌم یادیږي اًعذليې ًزارت[ د افغانستاى اسالهي اهارت د ] .1
ي لو قٌانینٌ سره سن حثت شٌی چې اصل ] افغانستاى اسالهي اهارت[چې د  ]د حارث هثشر لٌژسیتکي شرکت[ .2

 ًرًستو لو دې ) د تړًى لٌري( پو نٌم یادیذېږي، عقذ شٌی دی. ]د هیذاى ًردک ښار هرکس[هقر/ځای 

 ۲۶]د عذليې ًزارت د اړتیا ًړ هطثٌع اً غیرهطثٌع څرنګو چې ادارې د اجناسٌ د تذارکاتٌ خثرتیا اً ضوني خذهتٌنٌ 
 ۲۶د عذليې ًزارت د اړتیا ًړ هطثٌع اً غیرهطثٌع ګټٌنکي داًطلة آفر  تذارک لو پاره د د   قرطاسیې پرًژه[د قلوو 

پو هثلغ چې ًرًستو لو  اتو نٌي زره اً اتو سٌه افغاني[څلٌر هیلیٌنٌ پنځو سٌه  (۰۰۸۹۹۴۴]د  قلوو قرطاسیې پرًژه
 ( پو نٌم یادیږي، هنلی دی.قیوتدې )د تړًى 

 دغو هٌافقو لیک النذې هٌارد تصذیقٌي:

ً اصطالح ګانې ىواغو هعنا لري چې د تړًى پو شرایطٌ کې د ىغٌ لو پاره پو پام کې پو دغو هٌافقو لیک کې، کلوې ا .1
 نیٌل شٌي دي.

النذنې سنذًنٌ د ادارې اً اکوال کًٌنکي ترهنځ د تړًى جٌړًنکي دي اً پر ىریٌ د ىغٌ د تړًى د یٌې ترخې پو  .2
 حیج استنثاط کېږي.

 د تړًى هٌافقو لیک .1
 د تړًى عوٌهي شرطٌنو .2
 شرطٌنود تړًى خاص  .3
 تخنیکي اړتیاًي ) د اړتیاً اً تخنیکي ځانګړنٌ جذًل پو شوٌل( .4
 جذًل ٌنٌاصلي قیوت د د اکوال کًٌنکي آفر اً .5
 د ادارې لخٌا د خثرتیا ًرکٌل .6
 ]ىر ډًل نٌر اسناد اضافو شي[ .7



 

ٌ دغو تړًى د تړًى پر نٌرً سنذًنٌ لٌهړیتٌب لري د تناقض د شتٌى پو صٌرت کې اً یا ىن د تـړًى د سـنذًن   .3
لٌهړیتٌب ًرکٌل  نٌهلړ سره سنپٌرتني لړلیک لو  تو دد سنذًنٌ لٌهړیتٌب ترهنځ د عذم هطاتقت پو صٌرت کې، 

 کېږي.
اکوال کًٌنکی ژهنو کٌي چې اجناش اکوـالٌي اً ضـوني   د ادارې لخٌا د اجرا ًړ هثلغ ًرکٌلٌ پو هقاتل کې،  .4

 اصالح کٌي.تراترًي اً لو تړًى سره سن تو ىر ډًل نیوګړتیاًي خذهتٌنو 
دغو تړًى د اجرا ًړ نـٌر  اً یا ىن د د تړًى قیوتپو تړًى کې د لیکل شٌي ًخت اً ډًل اداره ژهنو کٌي چې  .5

 ترسره کړي. پو ًړانذې حل کٌلٌ د ٌ د تراترًلٌ اً نیوګړتیاًهثلغٌنو د اجناسٌ د اکوال، د ضوني خذهتٌن
 

اسالهي اهارت لو قٌانینٌ سره هطاتق لري اً لـو   افغانستاىد پو دې سره دًاړه لٌري تصذیق کٌي چې دغو هٌافقو لیک 
 نېټې پٌرې د اعتثار ًړ دی.[ ۶۸/۱۶/۱۰۴۱[ نېټې څخو ]۱۱/۴۰/۱۰۴۱]

 

 د ادارې پو استازیتٌب:

 نٌم: ]هٌلٌي عثذالحکین شرعي[

 ]د افغانستاى اسالهي اهارت د عذليې ًزارت سرپرست[ :د السلیک کًٌنکي د دنذې عنٌاى

 [                                 ]    :السلیک

 نېټو: 

 

 د اکوال کًٌنکې ادارې لخٌا اً پو استازیتٌب:

 نٌم: ]هحوذ عارف[

 [شرکت هرستیال ]د :د السلیک کًٌنکي د دنذې عنٌاى

 السلیک: ]                                    [

 نېټو:


