
خ عقد قراردادروش تدارکاتنوع قراردادکود بودجهنوع تدارکاتنمبر قرارداد/ نمبر تشخیصهقیمت قراردادقراردادشماره خ ختم قراردادتاری     مالحظاتنام قراردادیتاری    

Sample DATAافغان تلیکام97/9/1098/4/18منبع واحدبالمقطع340103خدماتAfsMCIT/97/SSS/NCS-36 760،240 پروژه نصب فایبر آپتیک1

ات کمره های امنیتی2 ز آیگیت97/11/1398/1/28باز داخیلبالمقطع340112اجناسAfs MCIT/NCB/97/G-43 1,459,630 پروژه تجهب 

15/12/199730/09/1998باز داخیلچارچوبر۲۲اجناسAfs MCIT/98/NCB/G-01 17542235 پروژه روغنیا وزارت3
افغان کمپاوند سپورت 

رسویس

ز98/1/171398/8/2باز داخیلبالمقطع۲۲۰اجناسAfs MCIT/98/NCB/G-03 3,569,340  قلم قرطاسیه96پروژه 4 زریایل یاسی 

افغان تلیکام1398/1/151398/5/24منبع واحدبالمقطعTDFبودجه خدماتAfs MCIT/98/SSS/G-30 4,748,578.53 پروژه اتصال پسته خانه ها5

ساختمانAfs MCIT/98/NCB/W-64 9,876,300 پروژه دیوار احاطه وزارت6
حفظ و مراقبت 
ز
تموییل بانک جهاب

کت افغان آهنگر98/4/26 98/1/20باز داخیلبالمقطع رسر

ات اداره ترافیک7 ز کت ذکریا حمید1397/11/291398/3/4باز داخیلبالمقطع۳۴۰۱۱۰اجناسAfs MCIT/NCB/AK/97/G-19 53814000 پروژه تجهب  رسر

ز انستیوت8 98/1/241399/2/4باز داخیلبالمقطع220اجناسAfs MCIT/98/NCB/G-12 3,637,570 پروژه مواد اعاشوی محصلی 
خدمات لوژستیک 

اندیشه آرام

Afs MCIT/ICB/98/G-1 6857818 پروژه هارد ویر نکسا9
ی
ز الملیلبالمقطع340110اجناس وخدماب سمارت گروپ98/2/1898/5/9بازبی 

Afs MCIT/98/ICB/G-19 14609129.7 ۲پروژه نسکا10
ی
ز الملیلبالمقطع340103اجناس وخدماب 98/2/3098/5/9INT NETLINKباز بی 

Afs MCIT/98/ICB/G-21 2,793,115 پروژه ارکا11
ی
ز الملیلبالمقطع340118اجناس وخدماب 98/2/3198/6/4GTRباز بی 

پرویز غقاری1398/2/2898/9/29بازداخیل۲۲۴اجناسAfs MCIT/98/NCB/G-7 3,000,000 پروژه خریداری پرزه جات و ترمیمات12

13

اعمار تصفیه خانه فاضالب چاه سپتیک 

ات وزارت درمحوطه پارک شاروایل  تعمب 

مقابل پشتتز با نک

 10,409,274.38 AFS MCIT/98NCB/W-99ساختمان

مراقبت .حفظ 

 تموییل 
ی
وامورعملیاب

ز
بانک جهاب

1398/6/241399/2/14بازداخیلبالمقطع
 
ز
کت ساختماب رسر

ت افغان محمدحضز

14
ایجاد پ ذیرش ودفبی سمع شکایات در 

ل صفری تعمب  وزارت ز
مبز

8.176.590,00           MCIT/98/SSS/W-1061398/7/1منبع واحدبالمقطع340110ساختمان
1398/7/1 - 

1398/8/1

کت تصدی خانه  رسر

سازی

ج گلوپ1398/6/31398/7/17بازداخیلبالمقطعAFG/250اجناسIT 2405381.5 MCIT/98/NCB/G-23 رنگ پرنبی 1544 کت کارتری     رسر

کت سمارت گروپ1398/5/24بازداخیلAFG/340112اجنا سIFS 6,975,000 MCIT/98/NCB/G-34توسعه وعضی سازی ریاست پست 16 رسر

17

 one stopایجاد مرکز ارایه حدامات 

shop در والیت خوست مربوط اداری 

آسان خدمت

 11,699,183.71 MCIT/98/SSS/W-94ساختمانAFG/3401101398/7/8باز داخیلچهار چوبر
 جهان 

ز
کت ساختماب رسر

دیزاین

18
 باب مکتب ازطریق فایبر 101وصل سازی 

نوری
        253.062.427,17 MCIT/98/SSS/G-92خدماتTDFکت افغان تلیکام1398/6/301398/15منبع واحدچهار چوبر رسر

19
 باب مکتب ومدرسه ۵۹وصل سازی 

ازطریق فایبر نوری
          73.755.114,11 MCTI/98/SSS/G-92اجناس خدمات 

ز
کت افغان تلیکامyear 1398/8/111منبع واحدبالمقطعانکشاف رسر

20
کاری مقام وزارت  ل شانزدهم دفبی ز مبز

وفضای بازکار
 7,370,188 AF MCIT/98/SSS/W-108ساختمانAFG#3401161398/7/201398/9/11بازداخیلبالمقطع

کت تصدی خانه  رسر

سازی

081399/5/5BUSTOS< Latro-12-1397منبع واحدچهار چوبرAFG/340107خدمات مشورتیRDBMS 11136431.26$ NPA/NPA/97/CS-2142/QCBSریل تایم  ډیتا منچمنت  21

22

 ۲۳پروژه وصل پسته خانه ها مرکزی 

والیت به پسته خانه مرکزی از طریق فایبر 

نوری

 8546032.96 af MCIT/98/NCB/G-93 خدماتTDF1398منبع واحدبالمقطع/
مکتوب فرمایش 

 روز120ایل 
کت افغان تلیکام رسر

23
قرار داد کتب دریس ریاست انستیتوت 

ی
تکنالوژی ومخابراب

 2195200 af MCIT/98/NCB/G-141398/9/2بازداخیلبالمقطع۳۴۰۱۲۰اجناس
مکتوب فرمایش 

 ماه۴ایل 

کت مطبعه صناعتی  رسر

چهار دیه

۱۳۹۸لست قراردادهای سال 
ی
 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماب



24
تهیه وخریداري قرطاسیه ریاست پست 

برای
 10211600af MCIT/98/NCB/G-56 اجناس AFG/3401121398/9/24باز میلبالمقطع

مکتوب فرمایش ال 

 روز۴۵
کت مطبعه وطن رسر

25
 پسته خانه ۱۵ترمیم وباز سازی 

شهر شهر کابل
          19.451.846,60 MCIT/98/NCB/W-961398/8/12بالمقطع۳۴۰۱۱۲ساختمان

مکتوب فرمایش 

 ماه۴ال 

 
ز
کت ساختماب رسر

ت افغان محمدحضز

اجناس4374245afs MCIT/98/NCB/G-04 قلم اجناس لفت 2617
حفظ و مراقبت 
ز
تموییل بانک جهاب

1398/7/29بازداخیلبالمقطع
مکتوب فرمایش 

 ماه۳ایل 
صبور نارصی

1389/10/22بازداخیلبالمقطع۳۴۰۱۱۲اجناسAFS MCIT/98/NCB/G-55 797556 تهیه بخاری کاز بالون ګاز و ګاز مایع27
مکتوب فرمایش 

  حوت ماه15ایل 
وحید هیمت

28
ات هارد ویر برای  ز خریداری مجهب 

ریاست تکنالوژی ونو آوری
 ۹۶۸۳۶۰.۱۳ afsMCIT/98/ICB/G-21ز الملیلبالمقطع۳۴۰۱۱۲اجناس باز بی 

مکتوب فرمایش 

ماه2ایل 
کت طلحه زبب  رسر

29
کلیپ آنالين پاسپورت   مرکز D2نشر

 آسان خدمت
ی
معلوماب

 
ی
بازداخیلبالمقطع۳۴۰۱۱۰خدماب

م  اسناد پروژه متذکره به اداره محبی

.احصائیه  معلومات انتقال شده 

30

ات فزییک وایجاد مرکز ارایه  پروژه تغب 

 در وزارت ONE Stop Shopخدمات 
ز شهدا ومعلولی 

ز
منبع واحدبالمقطع۳۴۰۱۱۰ساختماب

م  اسناد پروژه متذکره به اداره محبی

.احصائیه  معلومات انتقال شده 


