قیمت تخمینی تدارکات  /پروژه به (افغانی)

تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه
تدارکات/پروژه

تاریخ تخمینی امضا قرارداد

7,500,000

1397/10/1

1397/10/10

1397/11/01

1397/11/30

1397/11/30

1397/12/20

1398/01/01

ایل ختم سال مایل 1398

4,500,000

1397/10/12

1397/10/15

1397/11/06

1397/12/5

1397/12/5

1397/12/7

1397/12/14

یکسال تقوییم

2,900,000

1398/02/17

1398/02/21

1398/03/10

1398/04/10

1398/04/11

1398/04/13

1398/04/25

ایل ختم سال مایل 1398

7,000,000

1397/12/10

1397/12/17

1398/01/12

1398/02/20

1398/02/20

1398/2/22

1398/03/1

برای یکسال تقوییم

1,125,883

1397/11/05

1397/11/10

1397/12/01

1397/12/30

1398/01/01

1398/01/03

1398/01/10

ایل ختم سال مایل 1398

نوع تدارکات
بازداخیل

بازداخیل

بازداخیل

باز داخیل

باز داخیل

بودجه اختیاری یا غیر اختیاری

کود بودجه
اختیاری

22601
اختیاری

22301
اختیاری

22701

وزارت مالیه

اختیاری

22416

تعمت فارم
اعمار ر
تحقیقات زر ر
اعت

کابل

وزارت مالیه

اختیاری

22416

تست خاک

کابل

شماره

نوع بودجه (عادی /انکشافی)

معار ف وفرهنگ

عادی

معار ف وفرهنگ

معار ف وفرهنگ

معارف وفرهنگ

5

معارف وفرهنگ

اکادیم علوم

عادی-

4

اکادیم علوم

ر
انکشاف

3

اکادیم علوم

عادی

2

اکادیم علوم

ر
انکشاف

اکادیم علوم

عادی

سکتور

اداره تدارکاتی

ولسوا
لی

قریه

وزارت مالیه

وزارت مالیه

قرطاسیه باب

کابل

وزارت مالیه

تمویل کننده پروژه(دولت ،دونر و یا از
بودجه اداره مربوطه)

روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده
از شیوه های دیگر دالیل آن واضح گردد)

نوع قرارداد

کتگوری تدارکات
اجناس

چاپ کتب مجالت
و جراید

کابل

چوب
چهار ی

روغنیات مورد
رضروت اداره

کابل

چوب
چهار ی

تعمت
پروژه تست خاک ر
مرکز زبانها و ادبیات

عنوان  /نام پروژه
در بودجه منظور
شده

والیت

چوب
چهار ی

ر
ساختماب
بالمقطع

غتمشوری
خدمات ر

تعمت فارم
اعمار ر
تحقیقات زر ر
اعت

اجناس

85قلم قرطاسیه باب
مورد رضورت شعبات
.اداره

ر
ساختماب
بالمقطع

پروژه پالن شده جدید یا انتقالی سال های قبل

16مورد چاپ کتب
مجالت وجراید

انتقایل

جدید

قرارداد دو قلم تیل و 25
قلم مبالیل ر
وفلت باب
مورد رضورت سال 1398

جدید

جدید

منبع داخیل

منبع داخیل

منبع داخیل

منبع داخیل
جدید

ندارد

8000000

4,465,000

3,000,000

6,000,000

1,200,000

ترجیح تدارکات از منابع داخلی

شماره قرارداد

مبلغ بودجه منظور شده
AS/01/NCB/1398

AS/02/NCB/1398

AS/03/NCB/1398

AS/04/NCB/1398

AS/05/NCB/1398

تاریخ ارزیابی قبلی
اهلیت داوطلبان در صورت که الزم باشد

تاریخ تخمینی اعالن تدارکات /پروژه

تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها

تاریخ ختم ارزیابی آفرها

تاریخ ارایه گزارش ارزیابی

تاریخ تخمینی نشر اطالعیه تصمیم بر
اعطای قرارداد

میعاد پروژه

تاریخ تخمینی تکمیل پروژه

1398/9/30

1398/9/30

1398/9/30

1399/03/01

1398/9/30

مالحظات

شرح تدارکات/پروژه

1

اداره تدارکات ملی
ریاست پالیسی تدارکات ملی
آمریت انسجام پالن های تدارکاتی
اداره /وزارت ( :اکادمی علوم افغانستان ) سال مالی1398 :
فورم پالن تدارکاتی (ساختمان ،اجناس و خدمات غیر مشورتی)

15/8/1397

15/8/1397

29/8/1397

01/12/1397

30/07/1398

1/08/1398

02/08/1398

10/08/1398

25/2/1398

26/2/1398

27/2/1398

3/3/1398

1398/02/31

9/8/1397

07/06/1398

31/06/1398

قابل تطبیق نیست

25/1/1398

نوع تدارکات

اجناس

منبع داخیل

AS/12/NSS1397

8,537,361.00

7/8/1397

پروژه تهیه و خریداری 110
پایه کمپیوتر های دسک
تاپ

اجناس

باز داخیل

بالمقطع

اجناس

جدید

منبع داخیل

AS/07/NCB/1398

9,000,000

8,600,000

06/06/1398

ر
فایی نوری
انینت ی

اجناس

منبع واحد

بالمقطع

اجناس

جدید

منبع داخیل

AS/08/NSS/1398

2,500,000

2,300,000

1/18/1398

وزارت مالیه دولت جمهوری اسالیم
افغانستان
وسایل تکنالوژییک

کابل

وزارت مالیه دولت جمهوری اسالیم
افغانستان
ر
فایی نوری
انینت ی

کابل

وزارت مالیه دولت جمهوری
اسالیم افغانستان

شماره

بودجه اختیاری یا غیر اختیاری

کود بودجه

6

معارف وفرهنگ

اکادیم علوم

ی
انکشاف
اختیاری

22411
7

معارف وفرهنگ

اکادیم علوم

ی
انکشاف
غی اختیاری

22422
8

معارف وفرهنگ

اکادیم علوم

ی
انکشاف
غی اختیاری

22511

اداره
تدارکاتی

نوع بودجه (عادی /انکشافی)

سکتور

ولسوالی

قریه

تمویل کننده پروژه(دولت ،دونر و یا از بودجه
اداره مربوطه)

طب و
اجناس ی
البراتوار

کابل

روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از
شیوه های دیگر دالیل آن واضح گردد)

نوع قرارداد

کتگوری تدارکات

عنوان  /نام پروژه
در بودجه منظور
شده

والیت

منبع واحد

بالمقطع

اجناس

پروژه پالن شده جدید یا انتقالی سال های قبل

ترجیح تدارکات از منابع داخلی

شماره قرارداد

مبلغ بودجه منظور شده

قیمت تخمینی تدارکات  /پروژه به (افغانی)

تهیه و تدارک  ۱۰۶قلم
ی
تجهیات تست
اجناس و
آب البراتوار کیمیا

انتقایل

شرح تدارکات/پروژه

7,000,000

تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت
داوطلبان در صورت که الزم باشد
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه
تدارکات/پروژه

تاریخ تخمینی اعالن تدارکات /پروژه

تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها

قابل تطبیق نیست

تاریخ ختم ارزیابی آفرها

تاریخ ارایه گزارش ارزیابی

تاریخ تخمینی نشر اطالعیه تصمیم بر اعطای
قرارداد

تاریخ تخمینی امضا قرارداد

میعاد پروژه

تاریخ تخمینی تکمیل پروژه

1398/3/31

1398/9/30

یک سال تقوییم

مالحظات

ایل اخی سال مایل ۱۳۹۸

پروژه متذکره در  9قلم به اعالن
سیده شد که به نسبت
داوطلب ر
ی
عدم ر
اشیاک داوطلبان در
مطابقت به قانون و طرزالعمل
تدارکات به آمر اعطا پیشنهاد
گردیده و اینک به اساس حکم
مقام به سه بخش شماره ( )7و
( )09و ( )10این پالن تقسیم
گردید.

ایل اخی رب ع دوم سال مایل ۱۳۹۸

اداره /وزارت ( :اکادمی علوم افغانستان ) سال مالی:

1398
فورم پالن تدارکاتی (ساختمان ،اجناس و خدمات غیر مشورتی)

07/06/1398

31/06/1398

30/07/1398

1/08/1398

02/08/1398

07/06/1398

31/06/1398

30/07/1398

1/08/1398

02/08/1398

06/06/1398

نوع تدارکات

اجناس

اجناس

باز داخیل

بالمقطع

اجناس
وزارت مالیه دولت جمهوری
اسالیم افغانستان

قریه

تمویل کننده پروژه(دولت ،دونر و یا از بودجه
اداره مربوطه)

وزارت مالیه دولت جمهوری اسالیم افغانستان

روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از
شیوه های دیگر دالیل آن واضح گردد)

نوع قرارداد

وزارت مالیه دولت جمهوری اسالیم افغانستان

باز داخیل

بالمقطع

کتگوری تدارکات

اجناس

باز داخیل

بالمقطع

اجناس

جدید

اجناس

جدید

پروژه پالن شده جدید یا انتقالی سال های قبل

ترجیح تدارکات از منابع داخلی

شماره قرارداد

مبلغ بودجه منظور شده

قیمت تخمینی تدارکات  /پروژه به (افغانی)

06/06/1398

منبع داخیل

AS/12/NCB/1398

1,859,168

20/03/1398

22/3/1398

12/4/1398

10/5/1398

10/5/1398

11/5/1398

20/6/1398

10/08/1398

10/08/1398

منبع داخیل

AS/11/NCB/1398

3,000,000

1,800,000

جدید

منبع داخیل

AS/10/NCB/1398

2,500,000

2,933,000

تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت
داوطلبان در صورت که الزم باشد
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه
تدارکات/پروژه

تاریخ تخمینی اعالن تدارکات /پروژه

تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها

تاریخ ختم ارزیابی آفرها

تاریخ ارایه گزارش ارزیابی

تاریخ تخمینی نشر اطالعیه تصمیم بر اعطای
قرارداد

تاریخ تخمینی امضا قرارداد

میعاد پروژه

تاریخ تخمینی تکمیل پروژه

1398/9/30

1398/9/30

1398/9/30

شماره

22701
10

معارف وفرهنگ

ی
انکشاف
غی اختیاری

22701
11

معارف وفرهنگ

اختیاری

25200

نوع بودجه (عادی /انکشافی)

کود بودجه

9

معارف وفرهنگ

ی
انکشاف
غی اختیاری
اکادیم علوم

عادی

بودجه اختیاری یا غیر اختیاری

وظیفه:آمر تدارکات
امضاء:

مالحظات

نام :فاروق احمد حلیمی

2,496,400

خریداری یکعراده
واسطه

کابل

اکادیم علوم

وظیفه:سر پرست ریاست اکادمی علوم
امضاء:
وظیفه:معاون مالی و اداری
امضاء:

ایل اخی سال مایل ۱۳۹۸
خریداری یکعراده واسطه
کروال چلیده مودل 2017

وسایل تکنالوژییک

کابل

اکادیم علوم

نام:معاون سر محقق داکتر عبدالظاهر شکیب
نام :محقق محمد نذیر حیران

ایل اخی سال مایل ۱۳۹۸
پروژه خریداری  20پایه
کمپیوتر لپ تاپ 14،پایه
ر
پرنی 110 ،پایه  UPSو
وسایل تکنالوژی

وسایل تکنالوژییک

کابل

سکتور

اداره
تدارکاتی

تصدیق کننده:

ایل اخی سال مایل ۱۳۹۸
پروژه  6قلم کمره های
ر
امنیب،تیلفون های pbax
حاضی ر
و ی
الکیونییک

عنوان  /نام پروژه
در بودجه منظور
شده

والیت

ولسوالی

منظور کننده:
ترتیب کننده:

شرح تدارکات/پروژه

