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 . سویديترتیب ډول په الندې  جدول   پرزه جاتود  د آسکوآټرمربوط مدیریت د ترآنسپورټ 

 مشخصات   پرزه جاتو د   مبلغ جمله   فی دآنه آوفی سیټ قیمت  کمپنۍ   پرزه جاتو د   آندآزه   پرزه جاتو د     پرزه جاتود نوعیت  شماره 
په    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني ۴ سملی کیټ  ۱ مدیریت  ترآنسپورټ  د  ښاروآلي  کندهار 

وړآندیز آو د ښاروآلي محترم مقام د حکم پر 
لپاره د   د   پرزه جاتوآساس د ټولو وسایطو 

درج  د  کښي  په جدول  هکله  په  خریدآرې 
درلودونکې   مشخصاتو  د پرزه جاتسوي   .

خاریجې پیژندل سوي کمپنۍ آو ښه نتیجه 
 درلودونکې وي . 

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني  ۲۰ د پایو لیدر  ۲
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني  ۳۰ ګوشکی د پایو ۳
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني  ۱۰ د پایو کیټ ۴
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني ۸ د ټیرو ګوټکی  ۵
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني  ۱۲ د جیک د پایو کیټان  ۶
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني ۲ آوبو رډیټر د  ۷
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱ هایدولیک پمپ ۸
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني ۴ خولی د هوآ ۹
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني ۲ د ښاخو غوټی د جیک  ۱۰
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۸ د هن بریک لیدرآن  ۱۱
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۵ لیورآنو کیټان د  ۱۲
    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني  ۱۰ د کرومیل نمدی  ۱۳

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني ۷ د سنټرجن سیالن ۱۴

 د افغانستان اسالمي امارت 
 د کندهـــــــــــار والیت  

 ښاروالي   کندهار  د
 دعوایدو ،محاسبی او اداری چارو ریاست

 دعوایدو او محاسبی امریت
 دتهیه او تدارکاتو عمومی مدیریت
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   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآني ۸ د ډرن شاف چهار شاخی  ۱۵
   پیژندل سوي کمپنۍ خاریجی   دآني  ۱۰ د آسترینګ بکس کیټونه  ۱۶
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۰ د آسترینګ پمپ کیټونه  ۱۷
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۰ وآل پلیټ  ۱۸
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۸ د میلینو غوټی   ۱۹
دآنی ۶ کیټان د جیکو  ۲۰     خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۲ بولیرینګ د پایو  ۲۱
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۳ د الکو غوټی  ۲۲
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۰ د پایو ګرآری    ۲۳
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۳ بتی  ۲۴
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۲ د سوینګ کیټان  ۲۵
( آسکوآتور د مخ د پای  ی  ۱۴۰) د  ۲۶

 کوټی 
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱

( آسکوآتور د بریک  ۱۴۰د )  ۲۷
 پلیتونه 

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۴۰
( آسکوآتور د مخ د پایو  ۱۴۰د )  ۲۸

 جارښاخی 
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۴

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱ ( آسکوآتور کمپریسل  ۱۴۰د )  ۲۹
( آسکوآتور  ۱۰۰)( آو  ۱۶۰د )  ۳۰

 ماشین هوآ 
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۳

( آسکوآتور د مخ د  ۱۰۰د )  ۳۱
 پاکټ جیک مکمل 

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۲ سلف ۳۲
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۲ ډآینمو  ۳۳
  آفغانۍ -                   / جمله قیمت  

        .ديآو صحت ترتیب  پرزه جاتو قلمو درو دیرش(  ۳۳د )په تعدآد پورته جدول 

 هللاحاجی نعمت                                             د تهیه آو تدآرکاتو عمومی مدیریت                          د عوآیدو، محاسبی آو آدآری چارو ریاست  
 د کندهار ښاروآل                                                                                                                                                              


