د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د پیښو په چاروکی د دولت د وزیر دفتر

اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث
معاونیت مالی و اداری
امریت تدارکات

جدول شماره()4
تاریخ:

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

0911/10 /

جدول قرارداد های عقد شده عادی و اضطراری برای سال مالی 7931
شماره

مرجع درخواست
کننده

شرح پروژه

ریفرنس نمبر

روش تدارکات

1

مدیریت
ترانسپورت آمریت
خدمات ریاست
مالی و اداری

قرارداد  080888لیتر تیل
دیزل و  100888لیتر تیل
تیل پطرول

فورم ف س 9
شماره( )1مورخ
1991/18/2
مدیریت
ترانسپورت

داوطلبی

 002200888پنج
میلیون و دو
صد و بیست و
پنج هزار
افغانی

2

ریاست مالی و
اداری

قرارداد قرطاسیه باب مورد
ضرورت اداره برای سال
مالی 1991

پیشنهاد دارای
حکم شماره ()08
مورخ 1991/1/11

//

409110994
چهار میلیون و
سه صد و هفتاد
و هفت هزار و
نه صد و نود و
چهار افغانی

9

ریاست مالی و
اداری

ترمیمات وسایط و تهیه
پرزه جات وسایط اداره
برای سال مالی 1991

پیشنهاد دارای
حکم شماره()299
مورخ
1991/18/19

//

404110120
چهار میلیون و
چهار صد و
هفتاد و یک
هزار و یکصد و
بیست و پنج
افغانی

4

ریاست مالی و
اداری

قرارداد کرایه گیری یک
باب تعمیر مورد ضرورت
شعبات و دفاتر اداره برای
سال مالی 1991

پیشنهاد دارای
حکم شماره
( )1841مورخ
1990/81/19

0

وزارت محترم
زراعت 0آبیاری و
مالداری

انتقال  00888پنج هزار
متریک تن گندم از سیلوی
بلخ به والیت فاریاب

حکم
شماره()1198
مورخ
1991/81/29
ریاست
جمهوری.ا.ا

1

ریاست مرکز
عملیات اضطرار

تدارک و انتقال  18قلم
مواد غذایی به والیت
پنجشیر

حکم شماره
( )1119مورخ
1991/80/11
مقام عالی
ریاست جمهوری
اسالمی.ا.

داوطلبی باز
ملی

1

ریاست اضطرار

انتقال  1088متریک تن
گندم از سیلوی ننگرهار به
والیت کنر

حکم شماره()291
مورخ
1991/82/84
ریاست اجراییه
ج.ا.ا.

//

0

پیشنهاد شماره
( )141مورخ
 1991/89/81مقام
اداره به
کمیسیون عالی
دولتی مبارزه با
حوادث

انتقال  1011تن گندم به
والیات نورستان 0پکتیکا0
زابل 0ارزگان و فراه

حکم شماره
( )111مورخ
1991/89/80
مقام ریاست
اجراییه ج.ا.ا.

منبع واحد

تجدید قرارداد
از سال های قبل

قیمت قرارداد
به افغانی

از قرار فی
ماه 0880888
پنجصد هزار
افغانی

شرکت قراردادی

شرکت وزیر ترکی لمیتد
معیاد قرارداد
از  1991/12/28الی
1991/12/19
شرکت لوژستیکی آسایش
روز
معیاد قرارداد از
 1991/89/1الی
1991/82/29
شرکت تجارتی محمودی
گروپ
معیاد قرارداد از
 1991/89/80الی
1990/89/81
شرکت غالم فاروق عزیزی
لمیتد
معیاد قرارداد از
/1جدی 1991/الی
/98قوس1991/

منبع واحد
مطابق به حکم
شماره ()1900
مورخ
1991/81/24
ریاست
اجراییه.ج.ا.ا.

1109200888
یازده میلیون
و سه صد و
بیست و پنج
هزار افغانی

1001990110
هژده میلیون و
ششصد و سی و
نه هزار و
هفتصد و هفتاد
و پنج افغانی

شرکت ترانسپورتی
برادران بلخ باستان
معیاد قرارداد از
 1991/80/98الی
1991/89/98

شرکت لوژستیکی اکصا
معیاد قرارداد از
 1991/80/20الی
1991/18/19

 201400888دو
میلیون و یکصد
و چهل و پنج
هزار افغانی

شرکت رهنورد نو لمیتد
معیاد قرارداد از
 1991/89/12الی
1991/84/82

1108980228
هفده میلیون و
نود هزار و دو
صد و بیست
افغانی

شرکت ترانسپورتی شهاب
نوین معیاد قرارداد
از  1991/89/19الی
1991/84/84

قرار شرح فوق جدول قرارداد های سال مالی  7931ترتیب و صحت میباشد .با احترام

آدرس :شهر نو عقب مجید مال ،کابل -افغانستان
www.andma.gov.af
Tel:

website:
Tel: 1010012020

9

//

انتقال  10912تن گندم به
والیات تخار 0سمنگان0
دایکندی 0بدخشان 0سرپل و
فاریاب

//

//

2000000908
بیست و هشت
میلیون و
هشتصد و هشتاد
و پنج هزار و
نه صد و هشتاد
افغانی

شرکت ترانسپورتی
برادران بلخ باستان
معیاد قرارداد از
 1991/89/19الی
1991/84/10

