
2مالحظاتشماره تلیفون قراردادیایمیل ادرس قراردادینام قراردادیتاری    خ عقد قراردادتاری    خ منظوری پیشنهادشماره مسلسل پیشنهادروش تدارکاتنوع قراردادکود بودجهنوع تدارکاتنمبر قرارداد/ نمبر تشخیصهقیمت قراردادقراردادشماره

1Content Management System12,230,100 AfMCIT/2017/QCBS/C-004340104خدماتQCBSن الملیل ان۳۷۶1396/3/171396/9/15داوطلبر باز بی  کت خدمات نرم افزار سایبر تکمیل گردیده است789694560شر

ن الملیلبالمقطع۳۴۰۱۰۴اجناس وخدماتAfMCIT/97/ICB/G-001 435,000شبکه داخیل وزارت2 20935/12/13961397/4/17داوطلبر باز بی 
کت   INT Netlinkشر

Technologies
تکمیل شده است29130029

3
 قلم اجناس تکنالوژی ریال تایم ۱۳تهیه 

ونییک وتذکره الکبر
6,622,560 AfMCIT/97/NCB/G-08/13کت کارتری    ج گلوب205025/11/13961397/2/23داوطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۰۱۵اجناس شر

WF.COMPANY@GMAIL.C

OM
تکمیل شده است786134008

کت مبایل مبن افغان بیسیمباز داخیل۳۴۰۱۱۵QCBSخدماتAfNPA/MOF/96/NCS-1962/NLB 4,103,370قرارداد پرداخت معاشات از طریق مبایل4 شر
Shahghasi.khan@afghan-

wireless.com
مربوط آسان خدمت700801896

5
 قلم اجناس تکنالوژی پروژه آنالین ۳تهیه 

پاسپورت
15,241,500 AfMCIT/NCB97/G-03کت کارتری    ج گلوب21/2/1397۱۳۹۷/۷/۱۶دواطلبر باز داخیلبالمقطع340100اجناس شر

WF.COMPANY@GMAIL.C

OM
786134008

اجناس به وزارت رسیده جمع و قید شده رصف یک پایه 

د شده وقرار است تبدیل گردد تلویزیون مسبر

6
پرداخت معاشات کارمندان وزارت کار و امور 

اجتمایع توسط خدمات موبایل
29,850,000 AfMCIT/AK/97/NCS-012/SSSن الملیلبالمقطع۳۴۰۱۱۵خدمات باز بی 

 تلیفون همراه 
ن
خدمات انکشاف

افغانستان
amynsamji@roshan.af799991823مربوط آسان خدمت

7
نشر ویدیوکلیپ رهنمای در خواست 

پاسپورت آنالین
MCIT/AK/97/NCS007/SSS

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استشبکه تلویزیون یک۶۱۶۱۳۹۷/۴/۲منبع واحدبالمقطع340110

 اداره آسان خدمت8
ن
ویدیو کلیپ معرف Af 333,550نشر

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استشبکه تلویزیون یکمنبع واحدبالمقطع

ونییک9 MCIT/97/NCS029/SSSنشر وید یو کلیپ اعالنات تذکره الکبر
خدمات غب  

ر
مشورت

تکمیل گردیده استfinance@1tvmedia.com793793063شبکه تلویزیون یک۲۲۶۲۱۳۹۶/۱۲/۲۲1397/5/23منبع واحدبالمقطع340015

10
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استشبکه تلویزیون یکمنبع واحدبالمقطع

 اداره آسان خدمت11
ن
ویدیو کلیپ معرف Af 283475نشر

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استمنبع واحدبالمقطع

12
نشر ویدیوکلیپ رهنمای در خواست 

پاسپورت آنالین
MCIT/AK/97/NCS005/SSS

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده است۳۴۰۱۱۰۱۳۹۷/۴/۲sales@shamshadtv.tv786676767منبع واحدبالمقطع۳۴۰۱۱۰

13
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده است1397/5/27منبع واحدبالمقطع

ونییک14 AfMCIT/AK/97/NCS-28/SSS 725,000نشر وید یو کلیپ اعالنات تذکره الکبر
خدمات غب  

ر
مشورت

تکمیل گردیده است۲۲۶۲1396/12/22منبع واحدبالمقطع۳۴۰۰۱۵

15
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استمنبع واحدبالمقطع

 اداره آسان خدمت16
ن
ویدیو کلیپ معرف Af 1,091250نشر

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استمنبع واحدبالمقطع

17
نشر ویدیوکلیپ رهنمای در خواست 

پاسپورت آنالین
MCIT/AK/97/NCS008/SSS

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده است۶۱۶۱۳۹۷/۴/۲منبع واحدبالمقطع۳۴۰۱۱۰

18
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استمنبع واحدبالمقطع

19
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استمنبع واحدبالمقطع

 اداره آسان خدمت20
ن
ویدیو کلیپ معرف Af 3,142,980نشر

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده استمنبع واحدبالمقطع

21
نشر ویدیوکلیپ رهنمای در خواست 

پاسپورت آنالین
MCIT/AK/97/NCS006/SSS

خدمات غب  
ر
مشورت

تکمیل گردیده است۶۱۶۱۳۹۷/۴/۲منبع واحدبالمقطع۳۴۰۱۱۰

ونییک22 AfMCIT/AK/97/NCS032/SSS 667,575نشر وید یو کلیپ اعالنات تذکره الکبر
خدمات غب  

ر
مشورت

تکمیل گردیده است۲۲۶۲1396/12/22منبع واحدبالمقطع۳۴۰۰۱۵

23
ورت وسایط وزارت  تهیه سه نوع تیل رصن

ICTIوریاست 
13.457.780MCIT-2017-G006تکمیل شده است۸۱16/1/1396داوطلبر باز داخیلچهار چوتر۲۲۶اجناس

 شهرام شهزاد194711/11/1396۱۳۹۷/۱/۲۵داوطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۰۱۵اجناسOpenspace3,389,300 AfMCIT-97-NCB-G0014 قلم اجناس پروژه ۲۰تهیه 24
ن
کت ساختمات 774032130شر

د گردید۱۳۹۷/۹/۱۲به تاری    خ  .  انوایس به مایل ارسال اما مسبر

 آن معلوم نبوده است
ن
.بودجه عایل و انکشاف

۱۳۹۷لست قراردادهای سال 
ر
 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات
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25
 قلم قرطاسیه شعبات وزارت ۹۶تهیه 

وریاست پست
3,460,040 AfMCIT(G001 1396)178925/10/13961397/1/28داوطلبر بازدخیلبالمقطع22701اجناسWalidjaan@hotmail.comAFN 749.201.020 ختم گردیده است 

26
ن ۲۳پروژه   قل مواد اعاشوی برای محصلی 

انستیتوت تکنالوژی مخابرات
4.800.000mcit-ncb-97-g-111396/11/3120041397/2/6داوطلبر باز داخیلبالمقطع۲۵۰اجناس

hotak.hatullah@yahoo.co

m
 انوایس به مایل ارسال شد۱۳۹۷/۴/۱۳به تاری    خ 706030270

27
 قلم سامان آالت برق و آب ۷۲پروژه تهیه 

 وزارت مخابرات
ن
رسات

1,743,870 AfGov-1396-12306428/11/13961397/3/28دواطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۲۲۲اجناسltd.tld@gmail.com793021800پرداخت شده است

228627/12/13961397/4/5ahmad@kabuluniversal.afداوطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۱۱۲اجناسAfMCIT-NCB-97-G-11 46,838,600عرصی سازی ریاست پست28

794411928 / 

0780355551/0744099

900

برای پروژه در خواست تعدیل داده بود اما بدلیل ختم میعاد 

د گردید .قرارداد تعدیل مسبر

له۵ و ۱۸پروژه ترمیمات اسایس تعمب  29 ن  206017/11/13961397/5/8Naim.dawari@gmail.comAFN 703.030.206داوطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۲۲۴ساختمانAfMCIT/97/W002 7,570,461 مبن
فت کار به تاری    خ ۸۲انوایس   به مایل ۱۳۹۷/۹/۱۲ فیصد پیشر

ارسال شد

قرارداد فسخ گردید22461396/12/22داوطلبر بازداخیلبالمقطع۹۰۰۰۰۳۴ساختمانMCIT/97/W-002پروژه احاطه دیوار کانکریبر محوطه وزارت30

31
ات فزییک سالون های شماره   ۵ و ۴پروژه تغیب 

نمایشگاه اقتصادی وزارت تجارت
16,780,650 Afزیر نظر تفتیش قراردارد و پرداخت نشده استداوطلبر باز داخیلبالمقطعساختمان

32
پروژه ترمیم و بازسازی سالون ورزیسر و حمام 

انستیتوت تکنالوژی مخابرات
2,587,537 AfMCIT/NCB/97/W-04کت عقاب راه ابریشم2441397/2/2داوطلبر باز داخیلبالمقطع۹۰۰۰۰۳۴ساختمان شر

Oqabrahiabrishom@gmail

.com
785154200

 جهت تصدیق به ریاست ۱۳۹۷/۹/۱۳راپور تکمییل به تاری    خ 

اداری ارسال شد

33
پروژه ترمیمات اسایس تحویل خانه های 

عمویم وزارت
1,756,839 AfMCIT/NCB/97/W-057142/11/13961397/7/3داوطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۰۸۶ساختمانabriz.mcc@gmail.com708383495

 مکتوب فرمایش صادر گردیده است و ۱۳۹۷/۷/۲۲به تاری    خ 

پرداخت نشده است

34
پروژه ترمیمات اسایس تاالر کنفرانس ها  

ICTIانستیوت 
3,340,187 AfMCIT/NCB/97/W-065921397/3/291397/7/8داوطلبر باز داخیلبالمقطع۲۲۳۰۴ساختمان

abdulbasiramiri@gmail.co

m
780021848

 فیصد پرداخت های آن در حال یط مراحل ۶۰گزارش 

میباشد و پرداخت نشده است

8581397/5/21397/7/8داوطلبر باز داخیلبالمقطع24/4/1397ساختمانAfMCIT/NCB/97/W-8 1,338,963حفر یک حلقه چاه عمیق در محوطه وزارت35
ramin.halimy@yahoo.co

m
 درجریان است و پرداخت نشده است744909080

36
ورت پروژه ۲۰MBخریداری  نت مورد رصن  انبر

آنالین پاسپورت
1,974,720 AfC-01015641397/9/14داوطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۱۰۰خدمات

انواس زیر کار است بدلیل مشکل در قرارداد پرداخت نشده 

است

37
ورت ۴۰۰MBخریداری  نت مورد رصن  انبر

شعبات وزارت
14,899,992 AfMCIT/97/NCB/G-01158618/9/13961396/11/24داوطلبر باز داخیلبالمقطع۲۲۵۱۱خدمات

nawaz.malak@afghantele

com.af
AFN 749.416.666 

  انوایس ارسال میشود ITمستقیم از افغان تلیکام به ریاست 

و تدارکات در جریان نیست

38
ورت پروژه ۱۵MBخریداری  نت مورد رصن  انبر

آنالین پاسپورت
613,440 Af C-010کت افغان تلیکام3971397/2/3097/4/18داوطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۱۰۰خدمات شر

nawaz.malak@afghantele

com.af
749416666

  انوایس ارسال میشود ITمستقیم از افغان تلیکام به ریاست 

و تدارکات در جریان نیست

39
فت اقتصادی از طریق  اتصال نمایشگاه پیشر

فایبر نوری
1,620,000Afمربوط آسان خدمتداوطلبر باز داخیلبالمقطعخدمات

40
ات تکنالوژییک سالونهای  ن  ۵ و ۴خریداری تجهب 

مالیه دهنده گان متوسط
15,856,637 AfMCIT/97/NCB/G-09ذکریا حمید کمپبن229026/2/13961397/5/8داوطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۱۱۰خدمات

zekria.hameed@gmail.co

m
202210529

 جهت ۲۲/۷/۱۳۹۷راپور رسید بخش از اجناس به تاری    خ 

پرداخت به ریاست مایل ارسال گردیده است و کمپبن خواهان 

ی وزارت موافقه نکرده است تمدید میعاد قرارداد گردید و رهبر

ونییک41 MCIT/AK/97/NCS031/SSSنشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره الکبر
خدمات غب  

ر
مشورت

 انوایس به مایل ارسال شده است۹۷/۶/۷به تاری    خ ahmad.najee@gmail.com700235078تلویزیو میل226222/12/13961397/5/20منبع واحدبالمقطع۳۴۰۰۱۵

ونییک42 MCIT/AK/97/NCS-34/SSSنشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره الکبر
خدمات غب  

ر
مشورت

تکمیل شده است226222/12/1397منبع واحدبالمقطع۳۴۰۰۱۵

ونییک43 AfMCIT/97/SSS/NCS-33 250,830نشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره الکبر
خدمات غب  

ر
مشورت

تکمیل شده است۲۴marketing@24tv.tv728242424تلویزیون 226222/12/13971397/5/20منبع واحدبالمقطع۳۴۰۰۱۵

ونییک44 نشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره الکبر
خدمات غب  

ر
مشورت

J.siddikky@tsiglobe.com700150090تلویزیون آریانا226222/12/1398۱۳۹۷/۵/۲۳منبع واحدبالمقطع
 انوایس جهت پرداخت به ریاست مایل ۹۷/۷/۱۸به تاری    خ 

ارسال گردید

ونییک45 AfMCIT/97/SSS/NCS-027 394,166نشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره الکبر
خدمات غب  

ر
مشورت

قرارداد ختم و پرداخت شده استinfo@zhwandoon.tov744602000تلویزیون ژوندون226222/12/1399۱۳۹۷/۵/۱۷منبع واحدبالمقطع۳۴۰۰۱۵

MCIT/AK/97/NCS001/SSSتمدید قرارداد کرایه دفبر آسان خدمت46
خدمات غب  

ر
مشورت

آسان خدمت۱۳۹۶/۱۰/۱نداردسید حسن17581396/10/19منبع واحدبالمقطع۳۴۰۱۱۰

AfMCIT/97/SSS/C-87 1,440,000تمدید قرارداد کرایه مهمان خانه مقام وزارت47
خدمات غب  

ر
مشورت

پرداخت شده است۷۷۳۲۹۷۸۲۲نداردگل آقا8091396/5/30۱۳۹۷/۲/۱۰منبع واحدبالمقطع222

در جریان داردG 2 G82731/4/1397خدماتAFMCIT/97/SSS/NCS/35. قرارداد حمایت تخنییک از کود 48

ات 49 ن Asiagreenaf@gamail,com785208180شرکت آسیا گرین218215/12/1396۱۳۹۷/۷/۱۸داوطلبر باز داخیلبالمقطع340116اجناسAfMCIT/97/G-15NCB 4,717,500 ریاست پالنITپروژه تهیه شش قلم تجهب 
 میعاد قرارداد ختم گردید اما پرداخت ۱۳۹۷/۹/۸به تاری    خ 

صورت نگرفته است

اتور و یک پایه استپالیزر50  انوایس به ریاست مایل ارسال گردید۱۳۹۷/۹/۱۰به تاری    خ 31217/2/13971397/7/16faridsediqey@yahoo.com۷۸۶۳۶۳۵۶۳داوطلبر باز داخیلبالمقطع340107اجناسAfMCIT/97/G-36NCB 18,600,000تهیه یک پایه چبن

51
ورت IT قلم وسایل ۱۶خریداری   مورد رصن

ERPپروژه 
30,246,1580 AfMCIT/97/ICB/G/-10شرکت سمارت گروپ205725/11/1396داوطلبر باز داخیلبالمقطع340110اجناس

info.smartgroup@gmail.c

om
۷۹۶۱۱۱۳۳۳

 به داخل وزارت ۱۳۹۷/۹/۱۰بخش از اجناس به تاری    خ 

منتقل گردید اما پرداخت نشده

ات ۲۸تهیه 52 ن 18927/1/13971397/7/8داوطلبر باز داخیلبالمقطع340110اجناسAfMCIT/NCB/AK/97/G-017 8,832,200  اداره آسان خدمتIT قلم تجهب 
info@afghancrystal-

hp.com
796266620

 به داخل وزارت منتقل و پرداخت ۹۷/۹/۷اجناس به تاری    خ 

صورت نگرفته است

53
 قلم وسایل تکنالوژی ریاست ۱۵خریداری 

عمویم تکنالوژی
13,677,000 AfMCIT/NCB/97/G-10شرکت ذکریا حمید13020/1/1397۱۳۹۷/۸/۲داوطلبر باز داخیلبالمقطع340107اجناسzekria.hameed@gmail.com202210529

 میعاد قرارداد ختم میگردد و هنوز ۱۳۹۷/۹/۲۵به تاری    خ 

پرداخت نشده است

زاد340015QCBS5761397/3/221397/3/22خدماتMCIT/1396/C-04مشاور تخنییک ریاست پالن54 ن بخش مب  در حال ختم استحسی 
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2مالحظاتشماره تلیفون قراردادیایمیل ادرس قراردادینام قراردادیتاری    خ عقد قراردادتاری    خ منظوری پیشنهادشماره مسلسل پیشنهادروش تدارکاتنوع قراردادکود بودجهنوع تدارکاتنمبر قرارداد/ نمبر تشخیصهقیمت قراردادقراردادشماره

۹۳۴۱۴/۵/۱۳۹۷دواطلبر باز داخیلبالمقطع۳۴۰۰۸۶ساختمانMCITNCB/W-7ایجاد تعمب  برای مرکز میل معلومات دویم55
Oqabrahiabrishom@gmail

.com
 مکتوب فرمایش صادر گردید۴/۹/۱۳۹۷به تاری    خ 729130029

ی56 USD 139,256پروژه البراتوار تحقیق جرایم سایبر
MCIT/E-GOV/EGRC-

11/2015/QCBS/001
 پروژه تکمیل و جمع و قید گردید۹۷/۶/۱۳به تاری    خ ۳۴۰۰۱۵QCBSICB3261397/2/191397/2/19INT Netlink Technologiessatish@netlinkin.com729130029خدمات

57
ونیک سازی کتاب خانه پوهنتون  پروژه الکبر

کابل
NPA/MCIT/96/ICB/G-1728۳۴۰۰۹۱خدماتQCBSن الملیل ۱۴۰۱۳۹۶/۱/۲۶باز بی 

support@prologixaf.com/

prologix.afg@gmail.com

780770422/07894615

60

ات دیتا سنبر دوم ن ن الملیلبالمقطع۳۴۰۰۸۶اجناسUSDMCIT/97/G-02/ICB 452,000پروژه تجهب  ۱۹۷۲96/11/51397/7/23Smartgroup Companyباز بی 
info@smartgroup@gmail.

com
هنوز پرداخت صورت نگرفته است796111333

58
ات برای ریاست  ن پروژه خریداری تجهب 

پاسپورت
189,620 USDMCIT/96/ICB/G02ن الملیلبالمقطع۳۴۰۱۰۰اجناس تکمیل شد ۱۰۷۱۱۳۹۶/۷/۱۰1396/9/15satish@netlinkin.com729130029باز بی 

 تکثب  گردید۳/۹/۱۳۹۷به تاری    خ ۷۴۱۱۳۹۷/۴/۱۴بازداخیلبالمقطع22اجناسICTIMCIT/NCB/97/G-016 قلم اجناس انستیتوت 23پروژه خریداری 59

ن واخان60 خدماتUSDPPG/RDC/MCIT/IC1 195,241پروژه شوی فایبر نوری دهلب 
ن
 تکثب  گردید۳/۹/۱۳۹۷به تاری    خ ۸۶۴۱۳۹۷/۵/۳97/8/28منبع واحدTFOA2907QCBSنمبر مساعدت . تموییل بانک جهات

 تکثب  گردید۱۳۹۷/۹/۳به تاری    خ ICBقلم اجناس کال سنتر آسان خدمت 6112

. تکثب  شد1397/9/3به تاری    خ 17.439.183MCIT/97/SSS/G-37340015QCBS۶۱۲1397/4/297/6/25Info@afghantelecome.af75202345 باب وزارت خانه 8وصل سازی 62

۱۰۹۷1397/6/51397/8/26باز داخیلبالمقطع عادی ۲۲اجناسAfMCIT/NCB/97/G-16 776,210قلم سامان آالت برق انستیتیوت 6373
AHMAD.FARHADFARDAW

S@YAHOO.COM
 تکثب  گردید۱۳۹۷/۹/۳به تاری    خ 700221022

 تکثب  گردید۱۳۹۷/۹/۳به تاری    خ AfMCIT/NCB/97/G-722405NCB۱۱۵۴۹۷/۶/۱۹۱۳۹۷/۸/۲۷ltd.tld@gmail.com793021800 4,327,350قلم اجناس خدمات پستی 6422

65
پروژه حفر یک حلقه چاه برای انستیتوت 

مخابرات
1024000 AFMCIT/NCB/97/W-9قرارداد تکثب  گردید۹/۸/۱۳۹۷به تاری    خ ۹۴۵95/5/1497/9/1730506990باز داخیلبالمقطععادیساختمان 

ات دیزان تعمب  اول آسان خدمت66 ۱۱۸۵۹۷/۶/۲۶۹۷/۹/۵منبع واحد340110ساختمان۲.۷۲۹.۳۷۶MCIT/AK/97/CS-26/SSSتغیب 
Geoplanningcompany@g

mail.com
 تکثب  گردید۹۷/۹/۱۶به تاری    خ 786006549

ات آرشیف67 ن  تکثب  گردید۱۳۹۷/۹/۵به تاری    خ 8471397/5/11397/9/1777390517باز داخیلبالمقطع340116اجناسAfMCIT/NCB/97/G-42 1,383,584پروژه تجهب 

کت مایکروستان17121397/8/141397/9/19بازداخیلبالمقطع340112خدماتAfsMCIT/AP/RS/QCBS/CS-02 2,500,000پروژه تعقیب مراسالت رسیم ریاست پست68 info@microstaan.com704447777شر

کت مبایل مبن افغان بیسیم641397/1/121397/8/5بازداخیل340115خدماتAfsMCIT/97/NCS-05/NCB 3،885،660پرداخت معاشات از طریق موبایل69 شر
Shahghasi.khan@afghan-

wireless.com
پر داخت نشده است700801896

641397/1/131397/8/6بازداخیل340115خدماتAfsMCIT/97/NCS-05/NCB 13،212،491پرداخت معاشات از طریق موبایل70
انکشاف خدمات موبایل 

افغانستان
پر داخت نشده است

70
ن
کت عقاب راه ابریشم3400861397/7/24ساختمان2,834,564MCIT/NCB/97/W-7دویم دیتا سبر ساختمات شر

Oqabrahiabrishom@gmail.

com
۷۹۴۹۰۹۸۹۲
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