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 . سویديترتیب ډول په الندې جدول   پرزه جاتود دترآک تورڅلورسلنډرهمربوط 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  سیټ  ۴ وآلونه ۱ مدیریت  ترآنسپورټ  د  ښاروآلي  کندهار 

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

د خریدآرې په هکله په جدول کښي د   جاتو 
درلودونکې   مشخصاتو  سوي  پرزه درج 

آو جات کمپنۍ  سوي  پیژندل  خاریجې  د   .
 ښه نتیجه درلودونکې وي . 

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ تولی  ۲
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ ګیالس  ۳
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ پشتم ۴
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ فیس آومین  ۵
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ رینګ ۶
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ ګسکیټ  ۷
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ کنکرآډ  ۸
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ کیم شافت  ۹
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ برش دکیم شافت ۱۰
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۴ پیکن کیټ  ۱۱
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۶ ډکس ۱۲
    پیژندل سوي کمپنۍ خاریجی   دآنی ۳ کلچ تاوه  ۱۳
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۶ زغال برینګ  ۱۴
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۲ ګیربکس  ۱۵
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۲ ترآک تور پاکټ مکمل  ۱۶

 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  دآنی ۶ ریډیټر  ۱۷
   کمپنۍ خاریجی پیژندل سوي  جوړی  ۸ څرآغونه   ۱۸
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۳ دمخ حصه   ۱۹
    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۶ ډآینمو  ۲۰
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۶ سلف ۲۱
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۶ ویرینګ  ۲۲
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۴ دترآک تور ویالن دمخ    ۲۳
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۴ دترآک تور ویالن دشا ۲۴
    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  جوړي  ۷ آشاری د مخ آو شا  ۲۵
  آفغانۍ   -                 / جمله قیمت  

        .ديآو صحت  ترتیب   پرزه جاتو قلموویشت  پنځه( ۲۵د )په تعدآد پورته جدول 
                            

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


