د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د پیښو په چاروکی د دولت د وزیر دفتر
جدول شماره()5
تاریخ:

0911/10 /

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

اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث
معاونیت مالی و اداری
امریت تدارکات

جدول قرارداد های عقد شده عادی و اضطراری برای سال مالی 8931
شماره

مرجع درخواست
کننده

شرح پروژه

ریفرنس نمبر

روش
تدارکات

1

ریاست اضطرار

تدارک و انتقال 3
قلم مواد غذایی به
ریاست حوادث والیت
سرپل

حکم
شماره()2132
مورخ
1301/90/90مقام
عالی ریاست
اجراییه ج.ا.ا.

داوطلبی
باز ملی

2

ریاست مرکز
عملیات اضطرار

انتقال  3999متریک
تن گندم از سیلوی
مرکز به والیت
نیمروز

حکم
شماره()2190
مورخ
1301/90/15
ریاست اجراییه
ج.ا.ا.

منبع
واحد

3

//

انتقال  2999متریک
تن گندم از سیلوی
پلخمری به ولسوالی
کران منجان والیت
بدخشان

حکم
شماره()2910
مورخ
1301/90/90

منبع
واحد

،

وزارت محترم
زراعت 4آبیاری و
مالداری

انتقال  ،599متریک
تن گندم از سیلوی
مرکز به والیت
هلمند

احکام شماره
( )232مورخ
 1301/90/10و
شماره ()1001
مورخ
1301/90/21
ریاست جمهوری
ا.ا.

//

5

ریاست مرکز
عملیات اضطرار

انتقال 1519.55
متریک تن گندم از
سیلوی مرکز به
ولسوالی های والیت
کابل

حکم
شماره()1590
مورخ
1301/95/19
ریاست اجراییه
ج.ا.ا.

//

5

ریاست خدمات
تخنیکی و سکتوری
والیت محترم
بدخشان

انتقال  933متریک
تن آرد و برنج از
دیپوی مرکز ریاست
حوادث کابل به
والیت بدخشان

مکتوب شماره
( )595،مورخ
1301/19/20
والیت بدخشان

//

1

ریاست مرکز
عملیات اضطرار

انتقال  199متریک
گندم از گدام های
زراعت والیت
ننگرهار به
ولسوالی های والیت
نورستان

حکم
شماره()1152
مورخ
1301/95/21
ریاست اجراییه
ج.ا.ا.

//

قیمت قرارداد
به افغانی

شرکت قراردادی

 143،54999یک
میلیون و سه
صد و چهل و
پنج هزار
افغانی

شرکت خدمات
لوژستیکی آسایش
روز

143594999
هفت میلیون و
سه صد و
پنجاه هزار
افغانی

شرکت
ترانسپورتی
باربری اتحاد
براداران

1142994999
هفده میلیون
و دو صد هزار
افغانی

شرکت
ترانسپورتی
حارث

1140914999
یازده میلیون
و نه صد و
هفت هزار
افغانی

اتحادیه باربری
و تانکری
آریانا
ترانسپورت

14،004150.15
یک میلیون
چهار صد و
نود و هشت
هزار و هفتصد
و پنجاه و
هشت اعشاریه
هفت پنج

شرکت
ترانسپورتی
حارث

 5154999ششصد
و هفتاد و
پنج هزار
افغانی

شرکت
ترانسپورتی
حارث

 343،94999سه
میلیون و سه
صد و چهل
هزار افغانی

شرکت ترانسپورت
و باربری ساحل
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0

شماره
3

//

انتقال  ،999متریک
تن گندم از سیلوی
مرکز به والیت
ارزگان

حکم شماره
( )2591مورخ
1301/19/95
ریاست اجراییه
ج.ا.ا.

داوطلبی
باز ملی

مرجع درخواست
کننده

شرح پروژه

ریفرنس نمبر

روش
تدارکات

وزارت محترم
احیا و انکشاف
دهات

انتقال  15قلم
مواد غیر غذایی از
وزارت احیا و
انکشاف دهات به
سیزده والیت کشور

حکم شماره
( )3205مورخ
1301/12/25
مقام عالی
ریاست اجراییه
ج.ا.ا.

منبع
واحد

انتقال  2999متریک
تن گندم از سیلوی
مرکز به مرکز والیت
فراه

83

//

1340594999
سیزده میلیون
و نه صد و
شصت هزار
افغانی

//

قیمت قرارداد
به افغانی

شرکت قراردادی

 145294999یک
میلیون و
ششصد و بیست
هزار افغانی

شرکت
ترانسپورتی
حارث

،40114999
چهار میلیون
و هشتصد و
یازده هزار
افغانی

اتحادیه باربری
و تانکری
آریانا

،43594999
چهار میلیون
و سه صد و
پنجاه هزار
افغانی

شرکت
و
ترانسپورتی
اتفاق
باربری
بامیان

 140994999یک
میلیون و نه
صد هزار
افغانی

شرکت
ترانسپورتی
حارث

 143294999یک
میلیون و سه
صد و بیست
هزار افغانی

شرکت
ترانسپورتی
شهاب نوین

شرکت
ترانسپورتی و
باربری الماس
کوکچه

شرکت ندیم
حبیبی لمیتد

88

وزارت محترم
زراعت 4آبیاری و
مالداری

انتقال  3999متریک
تن گندم از سیلوی
بلخ به مرکز والیت
فاریاب

حکم شماره
( )353مورخ
1300/92/91
مقام عالی
ریاست
جمهوری.ا.ا.

داوطلبی
باز ملی

81

//

انتقال  599متریک
تن گندم از سیلوی
پلخمری والیت بغالن
به ولسوالی خاش
والیت بدخشان

حکم شماره
( )102مورخ
1300/91/11
مقام عالی
ریاست جمهوری
ا.ا.

//

89

//

انتقال  1999متریک
تن گندم از سیلوی
مرکز به مرکز والیت
کندهار

حکم شماره
( )،50مورخ
1300/92/20
مقام عالی
ریاست ج.ا.ا.

//

81

وزارت دفاع ملی

انتقال 2509.0
متریک تن گندم از
سیلوی مرکز به
والیت غزنی

حکم شماره
( )3995مورخ
1301/12/20
مقام عالی
ریاست ج.ا.ا.

//

 24929402،دو
میلیون و
بیست هزار و
هشتصد و بیست
و چهار
افغانی

81

ریاست مرکز
عملیات اضطرار

تهیه و ذخیره 1
قلم مواد غذایی
برای  099فامیل
متضرر والیت کابل

حکم شماره
( )359مورخ
1300/91/31
مقام عالی

منبع
واحد

،45114299
چهار میلیون
و ششصد و
هفتاد و هفت
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هزار و دو صد
افغانی

ریاست اجراییه
ج.ا.ا.

81

//

انتقال  1999متریک تن
گندم از سیلوی مرکز به
والیت نیمروز

حکم شماره ( )15،مورخ
 1300/93/29مقام عالی
ریاست ج.ا.ا.

//

 145094999یک
میلیون و ششصد و
نود هزار افغانی

شرکت ترانسپورتی
کابل آسیا نوین

مرجع درخواست
کننده

شرح پروژه

ریفرنس نمبر

روش
تدارکات

قیمت
قرارداد به
افغانی

شرکت قراردادی

81

ریاست اضطرار

انتقال  2999متریک تن
گندم از سیلوی مرکز به
والیت هرات

شماره

81

وزارت محترم
زراعت 4آبیاری و
مالداری

انتقال  2999تن
گندم از سیلوی
مرکز به والیت
هلمند

حکم شماره
( )503مورخ
1300/93/9،
ریاست
جمهوری.ا.ا.

داوطلبی
باز ملی

،45094999
چهار میلیون
و پنجصد و
هشتاد هزار
افغانی

اتحادیه باربری
و تانکری
آریانا
ترانسپورت

حکم شماره ()0،0
مورخ 1300/93/20
منبع واحد

 ،41594999چهار
میلیون و یکصد و
شصت هزار افغانی

شرکت ترانسپورتی
اتفاق بامیان

83

ریاست مرکز عملیات
اضطرار

انتقال  ،999متریک تن
گندم از سیلوی پلخمری
به والیت جوزجان

حکم شماره ()1120
مورخ 1300/9،/15
مقام عالی ریاست
اجراییه ج.ا.ا.

منبع واحد

 ،40024999چهار
میلیون و نه صد و
نود و دو هزار
افغانی

شرکت ترانسپورتی
غریب آباد لمیتد

13

وزارت محترم زراعت4
آبیاری و مالداری

انتقال  1999متریک تن
گندم از سیلوی پلخمری
به والیت جوزجان

حکم شماره()352
مورخ 1300/92/91
مقام عالی ریاست
جمهوری ا.ا.

داوطلبی
باز ملی

 149،،4999یک
میلیون و چهل و
چهار هزار افغانی

شرکت ترانسپورتی
حارث

18

ریاست اضطرار

انتقال  1،99متریک تن
آرد و برنج از دیپوی
مرکزی به والیات غزنی4
میدان وردک 4بامیان و
پنجشیر

حکم شماره ()2،19
مورخ 1301/90/25
مقام ریاست اجراییه
ج.ا.ا.

منبع واحد

 249534999دو
میلیون و شصت و
سه هزار افغانی

شرکت ترانسپورتی
تمدن

11

//

انتقال  2999متریک تن
گندم از سیلوی پلخمری
به مرکز والیت بدخشان

حکم شماره ()2،0
مورخ 1300/91/2،

//

 ،49994999چهار
میلیون افغانی

شرکت ترانسپورتی
طلوع افغان

19

ریاست مالی و اداری

تدارک تیل دیزل و پطرول
مورد ضرورت اداره برای
سال مالی 1300

حکم شماره )159
مورخ 1300/91/11
مقام اداره و ف س
شماره ( )1،مورخ
 1300/91/11ریاست
مالی

داو طلبی
باز ملی

 2459،4999دو
میلیون و ششصد و
چهار هزار افغانی

شرکت ترانسپورتی
صفا سیدی

مقام عالی ریاست
ا.ج.ا.ا.
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اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث
معاونیت مالی و اداری
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11

//

تدارک پرزه جات و
ترمیمات وسایط اداره
برای سال مالی 1300

مکتوب شماره ()03
مورخ 1300/92/15
ریاست مالی

//

 1453943،9یک
میلیون و ششصد و
سی هزار و سه صد
و چهل افغانی

شرکت نجات ستاری
لمیتد

11

//

کرایه گیری یک باب
تعمیر برای دفاتر و
شعبات اداره

حکم
شماره()19321مورخ
 1300/9،/11مقام
اداره

منبع واحد

از قرار فی ماه
مبلغ 1994999
هفتصد هزار
افغانی

حاجی نورالدین مالک
تعمیر

قرار شرح فوق جدول قرارداد ها برای سال مالی  1300ترتیب و تقدیم است.
با احترام

