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فر د تخمینی قیمت د د  کلچ کیټ لوړ او الندې  د  وسایطو لپاره  د ټولو  مربوط  مدیریت د ترانسپورټ 
 
 . سویدهترتیب ډول  په الندې  فورمه ا

د مختلف آلنوع وسایطو   جمله مبلغ فې قطې قیمت د کلچ کیټ کمپنۍ  د کلچ کیټ آندآزه  نوعیت د وسایطو  شماره 
لپاره د کلچ کیټ 

 مشخصات
 الندی کلچ کیټ  لوړ کلچ کیټ  الندی کلچ کیټ لوړ کلچ کیټ

د  نرآن نننننننننپنور        خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  قطی ۱۰۴ هینو ډمټرک   ۱ کننننننندهنننننار ښننننننننننننناروآلن  
آو د   وړآننننندی   پننننه  کننننندهننننار  منننندیریننننت 

ښاروآل  محترم مقام د حکم پر آساس  
د مختف آلنوع وسنننننایطو لپاره  د  ولو  
وسایطو لپاره د کلچ کیټ د خریدآرې  
په هکله په جدول کښن  د در  سنو   

درلودونکې. د خاریجې  مشننننننننخصننننننننا و 
پیژندل سنننننننننو  کمپنۍ آو ښنننننننننه نتیجه 

 درلودونکې و .

قطی ۱۰۵ هینو کارګو  ۲      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
قطی  ۹۳ ( مازدآ ۴۰۰۰) ۳      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
قطی  ۷۲ سرآچه مو ر  ۴      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
قطی  ۹۳ خاور مو ر  ۵      کمپنۍ خاریجی پیژندل سوي  
۶ (A C G مو ر ) قطی  ۴۱      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
قطی  ۵۲ مان مو ر  ۷      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
قطی  ۵۲ صرف مو ر  ۸      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
قطی  ۸۲ کوریایننی  ونیس  ۹      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  

قطی  ۷۸ ر کروزین آو لنډکروز  ۱۰      پیژندل سوي کمپنۍ خاریجی  
قطی  ۶۷ سی و پیکپ  ۱۱      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
قطی  ۵۷ فلډر مو ر  ۱۲      خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
                    جمله مبلغ/ آفغانی   -                        جمله مبلغ/ 

 آفغانی  -
                  مبلغ/ 

 آفغانی -
                         مبلغ/ 

 آفغانی   -
  آفغانی  -                     جمله  و ل مبلغ/  

فر فورمه د پور ه 
 
 . لر  آو صحت  ر یب شمارو کښ   څوآرلس ( ۱۲د ) عدآد په آ

 
 للا حاجی نعمت                                       د  هیه آو  دآرکا و عمومی مدیریت                                          د عوآیدو، محاسبی آو آدآری چارو ریاست                                     

 د کندهار ښاروآل                                                                                                                                                                                              

 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 

 


