جوَْری اسالهی افغاًستاى
ٍزارت شْر سازی ٍ هسکي
ریاست تذارکات
دعَت بِ داٍطلبی

تاریخ 92 :دلَ 6921

عنوان :تْیِ ٍ تذارک ( )61شاًسدُ قلن هَاد خام برای تَلیذ فابریکِ قطعات پیش ساخت
بخش اٍل :شاهل ( )2دٍ قلن هَاد خام
بخش دٍم :شاهل ( )61دُ قلن هَاد خام
بخش سَم :شاهل ( )3سِ قلن هَاد خام
بخش چْارم :شاهل ( )6یک قلن هَاد خام

شوارُ دعَتٌاهِ داٍطلبی MUDH / 1397 / G-025 :
ٍزارت شْر سازی ٍ هسکي استوام داٍعلباى ٍاجد ضزایظ دعَت هی ًواید ،تا در پزٍسِ داٍعلبی تْیِ ٍ تذارک ( )61شاًسدُ قلن
هَاد خام برای تَلیذ فابریکِ قطعات پیش ساخت اضتزاک ًوَدُ ٍکاپی ضزعٌاهِ هزبَط را بِ عَر رایگاى اس ریاست تدارکات،
ٍسارت ضْزساسی ٍ هسکي بِ دست آٍردُ ،آفز ّای خَیص را هغابق ضزایظ هٌدرج ضزعٌاهِ ٍ عبق قاًَى ٍ عزسالعول تدارکات عَر سز
بستِ اس تاریخ ًطز اعالى الی ساعت  09:00بعد اس ظْز هَرخ  92حَت  6921بِ ریاست تدارکات ٍسارت ضْزساسی ٍ هسکي ٍاقع در
هکزٍریاى سَم ،هقابل هغبعِ آسادی ًاحیِ ًْن ضْز کابل ،افغاًستاى ارایِ ًواید.آفز ّای ًا ٍقت رسیدُ ٍ اًتزًیتی قابل پذیزش ًوی باضد.
تضویي آفز بِ ضکل تضویي باًکی بزای برای بخش اٍل هبلغ  1,300,000 ،یک هیلیَى ٍ سِ صذ ّسار افغاًی برای بخش دٍم
هبلغ ّ 850,000 ،شت صذ ٍ پٌجاُ ّسار افغاًی برای بخش سَم هبلغ 1,500,000 ،یک هیلیَى ٍ پٌج صذ ّسار افغاًی ٍ برای
بخش چْارم هبلغّ 7,000,000 ،فت هیلیَى افغاًی هی باشذ ٍ :.جلسِ آفز گطایی بِ ساعت  9:00بعذ از ظْر هَرخ  92حَت
 6921در صالَى ععام خَری ٍسارت ضْزساسی ٍ هسکي تدٍیز هیگزدد.

ضوارُ

هعیارات ارزیابی برای بخش اٍل

1

حد اقل حجن هعاهالت ٍ یا عَاید السم بزای داٍعلب
بزًدُ در  5سال اخیز

 54,000,000پٌجاُ ٍ چْار هیلیَى افغاًی

2

تجزیِ هطابِ

 24,500,000بیست ٍ چْار هیلیَى ٍ پٌج صذ ّسار

3

سزهایِ ًقدی

 12,500,000دٍازدُ هیلیَى ٍ پٌج صذ ّسار افغاًی

4

تضویي آفز (ضواًت باًکی)

 1,300,000یک هیلیَى ٍ سِ صذ ّسار افغاًی

افغاًی

ضوارُ

هعیارات ارزیابی برای بخش دٍم

1

حد اقل حجن هعاهالت ٍ یا عَاید السم بزای داٍعلب
بزًدُ در  5سال اخیز

 37,000,000سی ٍ ّفت هیلیَى افغاًی

2

تجزیِ هطابِ

ّ 17,000,000فذُ هیلیَى افغاًی

3

سزهایِ ًقدی

ّ 8,500,000شت هیلیَى ٍ پٌج صذ ّسار افغاًی

4

تضویي آفز (ضواًت باًکی)

ّ 850,000شت صذ ٍ پٌجاُ ّسار افغاًی

ضوارُ

هعیارات ارزیابی برای بخش سَم

1

حد اقل حجن هعاهالت ٍ یا عَاید السم بزای داٍعلب
بزًدُ در  5سال اخیز

 64,000,000شصت ٍ چْار هیلیَى افغاًی

2

تجزیِ هطابِ

 29,000,000بیست ٍ ًِ هیلیَى افغاًی

3

سزهایِ ًقدی

 14,500,000چْاردُ هیلیَى ٍ پٌج صذ ّسار افغاًی

4

تضویي آفز (ضواًت باًکی)

 1,500,000یک هیلیَى ٍ پٌج صذ ّسار افغاًی

ضوارُ

هعیارات ارزیابی برای بخش چْارم

1

حد اقل حجن هعاهالت ٍ یا عَاید السم بزای
داٍعلب بزًدُ در  5سال اخیز

 304,000,000سِ صذ ٍ چْار هیلیَى افغاًی

2

تجزیِ هطابِ

 138,500,000یک صذ ٍ سی ٍ ّشت هیلیَى ٍ پٌج صذ ّسار

3

سزهایِ ًقدی

 69,500,000شصت ٍ ًِ هیلیَى ٍ پٌج صذ ّسار افغاًی

4

تضویي آفز (ضواًت باًکی)

ّ 7,000,000فت هیلیَى افغاًی

افغاًی

ًَت : )6( :پَل ًقد بِ عٌَاى تضویي آفز پذیزفتِ ًویطَد.

