
قرارداد قیمتقرارداد نامشماره
 واحد

پولی
تدارکات نوعیتبودجه نوع

 تمویل منبع

کننده
مالحظاتقراردادی شرکت

افغانیAFN 1,797,800عالی تحصیالت وزارت درساحه عمیق حفرچاه1
 عادی

اختیاری
گالکسی بلو ساختمانی شرکتا.ا امارتساختمانی

افغانیAFN 839,321وترجمه ،تالیف تحقیق ریاست تعمیر اساسی ترمیمات2
 عادی

اختیاری
ا.ا امارتساختمانی

 وسرکسازی ساختمانی شرکت

کهکشان خیبر

3
 اسناد ارزیابی عمومی ریاست اساسی ترمیمات کاری اضافه احجام

دینی مدارس
AFG 4,878,195افغانی

 عادی

اختیاری
برای سهاک نوی ساختمانی شرکتا.ا امارتساختمانی

5

 بام،نصب نمودن ،پوش ساحه سرسبزی تنظیم کاری احجام

 اعمار ، روها پیاده کانکریت و انتظار سالون داخل تجهیزات

 ارزیابی ریاست مجاهدین  بودوباش محل های تشناب و وضوخانه

دینی مدارس اسناد

AFG 4,381,940افغانی
 عادی

اختیاری
برای سهاک نوی ساختمانی شرکتا.ا امارتساختمانی

6
 جامه مجاهدین بودوباش محل کانکس وتجهیزچهارباب اساسی ترمیمات

کابل پوهنتون واقع مسعود ابن عبدهللا
AFG 4,920,744.80افغانی

 عادی

اختیاری
برای سهاک نوی ساختمانی شرکتا.ا امارتساختمانی

7
 دخولی دروازه ،کشودن عمیق چاه ،حفر اعماردیواراحاطه اولیه احجام

کابل پوهنتون واقع دینی تخصصات وریاست مسعود ابن عبدهللا جامه
AGF 4,920,075افغانی

 عادی

اختیاری
سهاک نوی ساختمانی شرکتا.ا امارتساختمانی

8
 ابن عبدهللا درکارجامعه واعماردیواراحاطه پارکینک ساحه کاری هموار

(کابل پوهنتون واقع دینی تخصصات) مسعود
AFG 4,949,109افغانی

 عادی

اختیاری
سهاک نوی ساختمانی شرکتا.ا امارتساختمانی

افغانیAFG 747,500علمی تقرروترفیعات ریاست اساسی ترمیمات9
 عادی

اختیاری
ا.ا امارتساختمانی

 محمود شاه ساختمانی شرکت

برای ژوند

افغانیAFG 4,740,780عالی تحصیالت وزارت دفاترمرکزی اساسی ترمیمات10
 عادی

اختیاری
ژوند محمود شاه ساختمانی شرکتا.ا امارتساختمانی

امارت اسالمی افغانستان 

وزارت تحصیالت عالی

ریاست تدارکات

آمریت تسهیل قراردادها وپالنگذاری

مدیریت عمومی پالنگذاری



11

 مرکزی لیلیه اعاشوی مواد قلم (34) وتدارک تهیه های پروژه

 قلم (34) وتدارک تهیه پروژه و کابل پوهنتون نسوان ولیلیه ذکور

 مالی سال بابت کابل تخنیک پولی پوهنتون لیلیه اعاشوی مواد

1401

AFG 182,739,185 افغانی
 عادی

اختیاری
ارزاق دولتی شرکتا.ا امارتوخدمات اجناس

12

 واناث ذکور لیلیه اعاشوی مواد قلم (34) وتدارک تهیه های پروژه

 قلم (33) تدارک تهیه 1410 سال بابت ننگرهار پوهنتون

 سال بابت لغمان پوهنتون واناث ذکور ی ها لیلیه مواداعاشوی

 ذکور ی ها لیلیه اعاشوی مواد قلم (34)وتدارک تهیه و 1401

الت سه شامل 1401 سال کنربابت پوهنتون واناث

 AFG 

135,422,792.8max  

AFG 164,944,317mix 

افغانی
 عادی

اختیاری
ارزاق دولتی شرکتا.ا امارتوخدمات اجناس

13

 اناث  لیلیه اعاشوی مواد قلم (33) وتدارک تهیه های پروژه

 قلم (33) تدارک تهیه پروژه 1410 سال بابت بلخ پوهنتون

 1401 سال بابت جوزجان پوهنتون ی ها لیلیه مواداعاشوی

 ذکور ی ها لیلیه اعاشوی مواد قلم (3۱)وتدارک تهیه وپروژه

الت سه شامل 1401 سال بابت فاریاب پوهنتون واناث

AFG 92,455,447-      

AFG  105,660,262.6
افغانی

 عادی

اختیاری
ارزاق دولتی شرکتا.ا امارتوخدمات اجناس

14

 پوهنتون اناث  لیلیه اعاشوی مواد قلم (31) وتدارک تهیه پروژه

 مواداعاشوی قلم (32) تدارک تهیه پروژه 1410 سال بابت پکتیا

 1401 سال بابت ذاهدخوست شیخ پوهنتون واناث ذکور های لیلیه

دوالت شامل

AFG 73,791,034.4 

max   AFG 82,505,827 

mix  

افغانی
 عادی

اختیاری
ارزاق دولتی شرکتا.ا امارتوخدمات اجناس

15

 واناث ذکور لیلیه اعاشوی مواد قلم (30) وتدارک تهیه های پروژه

 قلم (32) تدارک تهیه 1410 سال بابت پروان پوهنتون

 سال بابت البیرونی پوهنتون واناث ذکور ی ها لیلیه مواداعاشوی

 موسسه لیلیه اعاشوی مواد قلم (34)وتدارک تهیه و 1401

الت سه شامل 1401 سال پنجشیربابت عالی تحصیالت

AFG 95,797,018 max        

    AFG 101,571,861 

mix

افغانی
 عادی

اختیاری
ارزاق دولتی شرکتا.ا امارتوخدمات اجناس

16

 اناث ذکورو لیلیه اعاشوی مواد قلم (34) وتدارک تهیه های پروژه

 قلم (۲۹) تدارک تهیه پروژه 1410 سال بابت بدخشان پوهنتون

 1401 سال تخاربابت پوهنتون واناث ذکور  های لیلیه مواداعاشوی

 ذکور ی ها لیلیه اعاشوی مواد قلم (۳۰)وتدارک تهیه وپروژه

الت سه شامل 1401 سال کندزبابت پوهنتون واناث

AFG 141,331,527     

AFG 159,002,383
افغانی

 عادی

اختیاری
ارزاق دولتی شرکتا.ا امارتوخدمات اجناس
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 پوهنتون اناث  لیلیه اعاشوی مواد قلم (27) وتدارک تهیه پروژه

 مواداعاشوی قلم (۳۰) تدارک تهیه پروژه 1410 سال کندهاربابت

 شامل 1401 سال بابت هرات پوهنتون واناث ذکور های لیلیه

دوالت

AFG 42,113,028.9 

max   AFG 

44,962,513.7 mix

افغانی
 عادی

اختیاری
ارزاق دولتی شرکتا.ا امارتوخدمات اجناس

18
 عمومی ریاست ضرورت مورد اجناس قلم(5) وندارک تهیه پروژه

وتخصصات دینی جامعات
AFG 794,500صمدی آقاگل تجارتی شرکتا.ا امارتوخدمات اجناسعادیافغانی

19
 شعبات مطبوع وغیر مطبوع باب قرطاسیه قلم (30) وتدارک تهیه پروژه

1401 سال بابت وزارت مرکز

AFG 2,776,500 max  

AFG 3,054,150 mix
ا.ا امارتوخدمات اجناسعادیافغانی

 شفیع امید تجارتی شرکت

نصیرلیمید

20
 ریاست ضرورت مورد دپیلوم قطعه (100،000) وتدارک تهیه پروژه

دینی وتخصصات جامعات عمومی محترم
AFG 3,800,000دارای الجواب الیاس مطبعها.ا امارتوخدمات اجناسعادیافغانی

21
 ضرورت مورد ترانسکریپت قطعه (100،000) وتدارک تهیه پروژه

دینی وتخصصات جامعات عمومی محترم ریاست
AFG 2,500,000دارای الجواب الیاس مطبعها.ا امارتوخدمات اجناسعادیافغانی

22
 ابن عبدهللا جامعه دفتری واجناس باب فرنیچر قلم ۱۳ وتدارک تهیه

(رض) معسود
AFG 3,294,100افغانی

 عادی

اختیاری
ا.ا امارتوخدمات اجناس

 زینت لوژستیکی خدمات شرگت

بهار

23
 بابت مرکزوزارت شعبات تنظیفاتی مواد قلم(۱۶) وتدارک تهیه پروژه

1401 سال
AFG 557,000  -  612,700برای بدخشان شاهین شرکتا.ا امارتوخدمات اجناسعادیافغانی

24
 فاضالن،تخته خطابه،میزهای میزهای) اجناس قلم (۴) وتدارک تهیه

(استادان سفیدومیزهای
AFG 1,690,000افغانی

 عادی

اختیاری
ا.ا امارتوخدمات اجناس

 ستیکی لوژی خدمات شرکت

الجورد سعادت مالداری وزارعتی



افغانی         2,868,500.00مسعود ابن عبدهللا جامعه تی آی تجهیزات قلم 9 تدارک و تهیه پروژه25
 عادی

اختیاری
ا.ا امارتوخدمات اجناس

 معلوماتی تکنالوژی شرکت

ایگل ویچیلینت

26
 ابن عبدهللا جامعه دیجیتلی چاپ و لب کمپیوتر تدارک و تهیه پروژه

مسعود
افغانی         4,582,000.00

 عادی

اختیاری
ا.ا امارتوخدمات اجناس

 کابل لوژستیکی خدمات شرکت

بریا

افغانی            574,000.00وزارت مقر امنیتی های کمره برای ups inverter خریداری پروژه27
 عادی

اختیاری
ا.ا امارتوخدمات اجناس

 شاهین لوژستیکی خدمات شرکت

بدخشان

افغانی            620,000.00ترجمه و تآلیف تحقیق، ریاست فرنیچرباب قلم 18 تدارک و تهیه پروژه28
 عادی

اختیاری
ا.ا امارتوخدمات اجناس

 لوژشتیکی، خدمات شرکت

 سعادت مالداری و زراعتی

الجورد

29
 تحقیق، ریاست تکنالوژی وسایل خریداری و انترنت سازی شبکه پروژه

ترجمه و تآلیف
افغانی      1,185,789.00           

 عادی

اختیاری
ا.ا امارتوخدمات اجناس

 کابل لوژستیکی خدمات شرکت

بریا

30
 مسعود ابن عبدهلل جامعه ریاست فرنیچرباب قلم 4 تدارک و تهیه پروژه

(رض)
افغانی         1,690,000.00

 عادی

اختیاری
ا.ا امارتوخدمات اجناس

 لوژشتیکی، خدمات شرکت

 سعادت مالداری و زراعتی

الجورد



افغانیAFG 6,186,000 وزارت مرکز انترنیت (155Mbps) خدمات ارائه پروژه31
 اختیاری

عادی

 غیری خدمات

مشورتی
کام تیلی افغان قراردادی شرکتا.ا امارت

32
 تحصیلی  نهادهای کمپس (۳۹) برای انترتت خدمات ارائه پروژه

 P2P ازطریق تحصیلی های نهاد کمپس(۳)و نوری فایبر کیبل ازطریق

۱۴۰۱ سال برای

AFG 114,473,988افغانی
 اختیاری

عادی

 غیری خدمات

مشورتی
کام تیلی افغان قراردادی شرکتا.ا امارت

33
 ویا  P2P ازطریق Mbps10) ظرفیت با انترنیت خدمات ارایه  پروژه

V-sat (ونمیروز بادغیس،پنجشیر ) عالی تحصیالت موسسات برای
AFG 874,800افغانی

 عادی

اختیاری

 غیری خدمات

مشورتی
ا.ا امارت

 کام تیلی محدودالمسولیت شرکت

افغانستان کمپنی دیویلپمنت

34
 ویا  P2P ازطریق Mbps10) ظرفیت با انترنیت خدمات ارایه  پروژه

V-sat (غور و دایکندی ) عالی تحصیالت موسسات برای
AFG 932,400افغانی

 عادی

اختیاری

 غیری خدمات

مشورتی
ا.ا امارت

 ستالید فیض افغانستان شرکت

نیکیشن کمیو

35
 ویا  P2P ازطریق Mbps10) ظرفیت با انترنیت خدمات ارایه  پروژه

V-sat ( فراه و آرزګان ) عالی تحصیالت موسسات برای
AFG 1,706,400افغانی

 عادی

اختیاری

 غیری خدمات

مشورتی
ا.ا امارت

 کام تیلی محدودالمسولیت شرکت

افغانستان کمپنی دیویلپمنت

.باشد می تدارکاتی پروسه تحت ریاست دراین پروژه (17 )تعداد به و قرارداد عقد ۱۴۰۱ مالی درسال تدارکاتی پروژه  (  35 ) تعداد به فوق شرح قرار: نوټ


