
 

 
 
 
 
 

 په الندی ډول ترتیب سویده.  تخمیني قیمت   فلټرانو  وسایطو لپاره د مبلینو  دترانسپورت مدیریت مربوط دټولو  

 نوعیت د وسایطو  شماره 
دمبلینو او دیزلو  
 دفلټرانو اندازه

دمبلینو او ديزلو دفلټرانو  
 کمپنی 

 جمله مبلغ فی دانه قیمت 
دمختلف النوع وسایطو لپاره دمبلینو او 

 دیزلو د فلټرانو مشخصات 
   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۸۲ مبلین  فلتراندهینو  ۱

 

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۴۵ دکارګو موټر دمبلینو  ۲

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۲۳۸ ( مازدا فلټران ۴۰۰۰) ۳

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۴۱ سراجی موټر فلټران  ۴

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۴۰ انفلتر  څلور سلندره تراک تور  ۵

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی ۱۳۵ دری سلندره تراک تور فلټران ۶

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی ۱۹۶ ان خاور موټر فلتر  ۷

د خاور موټر فلټران مبلین   ۸
 کوچنی

   کمپنی خاریجی پیږندل سوی  دانی   ۵۷

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۷۶ هینو موټر ډیزلو فلټران ۹

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۳۵ هینو موټر ډیزلو فلټران کاغذی ۱۰

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۲۳۴ مازدا ډیزلو فلټران ۴۰۰۰ ۱۱

څلور سلندره تراک ټور د ډیزلو   ۱۲ 
 فلټران 

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۴۰

دری سلنډره تراک تور د ډیزلو   ۱۳
 فلټران  

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۲۶۰

مدیریت   ترانسپورت  د  کندهارښاروالی 

په وړاندیز او دښاروالی ریاست محترم  

مختلف   ټولو  د  اساس  پر  حکم  د  مقام 

  د  مبلینو د فلټرانوالنوع وسایطو لپاره د  

د   کښی  جدول  په  هکله  په  خریداری 

درلودونکی  مشخصاتو  سوی  درج 

پیژندل سوی کمپنی او ښه نتیجه    دخاریجی

 وي. درلودونکی 

 د افغانستان اسالمي امارت
 د کنده           ار والیت

 ښاروالي  کندهار  د
 دعوایدو ،محاسبی او اداری چارو ریاست 

 دعوایدو او محاسبی امریت 
 دتهیه او تدارکاتو عمومی مدیریت 

 



 

۱۴ SG  خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۳۵ مبلینو فلټران   

۱۵ SG   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۶ ډیزلو فلټران   

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  د انی   ۱۷  فلټران  مبلینوټا ټا کمپنی موټر  ۱۶

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۳۳ ډیزلو فلټران ټا ټا کمپنی   ۱۷

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۶ مان ډیزلو فلټران ۱۸

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۶ مان مبلینو فلټران ۱۹

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۴۶ صرف موټر مبلین او فلټران ۲۰

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۴۶ صرف موټر ډیزلو فلټران   ۲۱

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۱۴ کوریای  ی ټونیس مبلین فلټران ۲۲

   کمپنی خاریجی پیږندل سوی  دانی   ۱۱۴ انددیزلو فلتر کوریای  ی ټونیس  ۲۳

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۳۲ مبلین فلټر کاغذیهینو  ۲۴

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۲۸۶ دټانکی ددیزلو فلټر ۲۵

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۳۰ برقی ماشین مبلین فلټر  ۲۶

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۳۰ برقی ماشین ډیزلو فلټر ۲۷

 د بر قی ماشین د ډیزلو فلټر ۲۸
(160 KV) 

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۲۶

 د بر قی ماشین د مبلینو فلټر ۲۹
(160 KV) 

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۲۶

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۱۰۹   فلټر کروزین او لنډکروز مبلین ۳۰

 

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی    ۲۵ سیزو مبلین فلټر  ۳۱

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۲۵ سیزو ډیزلو فلټر ۳۲

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۴۷ فلډر موټر د مبلینو فلټر  ۳۳

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۳۰ ویلډینګ ماشین فلټر ۳۴



 

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۴۹ د پنچری ماشین فلټر ۳۵

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۶۲ فلټر داتمی ناحی  ی دبرق جنراتور  ۳۶

   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۶۲ ناحی  ی د برق جنراتور فلټر ۶د  ۳۷

جنراتور د   ید نهمی ناحی  ی دبرق ۳۸
   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۶۲ فلتر  ډیزلو کوچنی

د نهمی ناحی  ی دبرق جنراتور   ۳۹
   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۶۲ فلتر 

  دسرسبزی مربوط دبرق جنراتور  ۴۰
   خاریجی پیږندل سوی کمپنی  دانی   ۶۲ د ډیزلو فلټر

  افغانی  -                   جمله مبلغ/ افغانی  -                          مبلغ/  جمله قیمت  

فر فورمه په تعداد د)
 
 ( څلویشتو شمارو کښی ترتیب او صحت لری. ۴۰پورته د ا

 
 للا حاجی نعمت                                                      د تهیه او تدارکاتو عمومی مدیریت                                                د عوایدو، محاسبی او اداری چارو ریاست          

 د کندهار ښاروال                                                                                                                                                                                                                                   
 


