امارت اسالمی افغانستان

د افغانستان اسالمی امارت

ریاست عمومی رشکت دولتی آبرسانی

د ښاري اوبو رسولو او فاضالبو

و فاضالب شهری

دولتي رشکت لوی ریاست
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مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها

موضوع :اعالن داوطلبی پروژه تدارک میتر های مورد ضرورت زون

No:
Date: /
Subject:

های ریاست عمومی شرکت بابت سال مالی 1051

اعالن دعوت به داوطلبی
ریاست عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضآلب شهری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ داوطلبی ذیل:
بخش اول پروژه تدارک  7575عدد میتر آب نیم انچ بدون اسباب (بدون فیتنک باب) مورد ضرورت زون های ریاست عمومی شرکت بابت سال مالی
 1051و همچنان تضمین آفر به گرانتی خط بانکی یا پول نقد بخش اول مبلغ  005,555دو صدو بیست هزار افغانی؛
 .0بخش دوم پروژه تدارک  1575عدد میترآب نیم انچ مکمل االسباب مورد ضرورت زون های ریاست عمومی شرکت بابت سال مالی و همچنان تضمین
آفر به گرانتی خط بانکی یا پول نقد بخش اول مبلغ  015,555دو صدو ده هزار افغانی که تحت شماره داوطلبی UWASS.soc/1401/NCB/G/008میباشد،
اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در بدل مبلغ ( )300سه صد افغانی پول غیر بازگشت از ریاست تدارکات بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج
شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی  21روز تقویمی ساعت 10:00بجۀ قبل ازظهر به ریاست عمومی شرکت دولتی آبرسانی
و فاضآلب شهری واقع سر تپه کارته نو ناحیه هشتم شهر کابل ارائه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی به هیچ وجه قابل پذیرش نمیباشند،
جلسه آفرگشائی پروژه یاد شده ساعت 10:00بجۀ قبل ازظهر که تاریخ آن درج شرطنامه مربوط میباشد در اتاق کنفرانس های ریاست عمومی شرکت دولتی آبرسانی

و فاضآلب شهری تدویر می گردد .با احترام

رستپه کارته نو،ناحیه هشتم ،کابل
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