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 . سویديترتیب ډول په الندې  جدول  پرزه جاتو دلپاره   د هینوډمټرکمربوط 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 
سیټ  ۳ وآلونه ۱ په    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ   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 . 

سیټ  ۳ تولی  ۲    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ ګیالس   ۳    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ پشټم ۴    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ فیس آومین  ۵    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ رینګ ۶    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ ګسکیټ  ۷    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ کنکرآډ  ۸    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ کیم شافت  ۹    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ برش دکیم شافت ۱۰    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
سیټ  ۳ پیکن کیټ  ۱۱    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۶ ډکس ۱۲
    کمپنۍ خاریجی پیژندل سوي  دآنی  ۱۱ کلچ تاوه  ۱۳

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۱ زغال برینګ  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  دآنی  ۴ فرآویل ۱۵
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  سیټ  ۸ لیدر  ۱۶
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱ ګیربکس  ۱۷
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۳ درن شافت   ۱۸
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۱ چارښاخه دیونیورسل   ۱۹
    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۷ دپایو آکسل  ۲۰

   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۱ دپایو بولبرینګ  ۲۱
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۱ دبرینګ سلنډر  ۲۲
   کمپنۍ خاریجی پیژندل سوي  دآنی  ۱۱ دپایو تاوی    ۲۳
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۲ کرومیل  ۲۴
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۲۱ کلچ سلندر  ۲۵
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۳ ریډیټر  ۲۶
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۲۱ هوس پیپ  ۲۷
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۱ برینګ بوسټر ۲۸
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۶ وآټرباډی  ۲۹
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۵ سلف ۳۰
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۳ ډآینمو  ۳۱
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱ سلنډر دماشین   ۳۲
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱ هوډ  ۳۳
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱ دهینو باډی  ۳۴
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۳۱ دبتی ډیم پر ۳۵
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنه ۱ آمپیر بکس  ۳۶
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۸ دموټرددروآزو ماشین  ۳۷
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۰ دموټرددروآزو قلفان  ۳۸
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   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۰ دموټرخولی  ۳۹
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۶ د دروآزو   دموټرهندآری  ۴۰
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی ۴ دپایو ډرم ۴۱
   خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۴۱ دماشین ګوټکی  ۴۲
    خاریجی پیژندل سوي کمپنۍ  دآنی  ۱۲ ویالن ۴۳

  آفغانۍ -                   / جمله قیمت  

     .ديآو صحت ترتیب   پرزه جاتو قلمو څلویشتدرو ( ۴۳د )په تعدآد پورته جدول 
    

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


