
داسم پروژهشماره دروش تدارکاتنوع تدارکاتشماره قراردا دتمویل کنندهنوع قراردا دقیمت قراردا یمیعاد پروژهتاری    خ عقد قراردا کت قرارداد اسم شر

 واحدباز داخیلساختمانیKM-NCB-W-012-1398 امور ساختمان رسک رسای شمایل منتیه به جنازه جای1
ی
کت ساختمانی قیرص افغان روز1398240-11-11,112,83020شاروایل کابلف رسر

 واحدباز داخیلساختمانی  KM-NCB-W-011-1398  پروژه رد آب های سطیح قلعه زمان خان2
ی
کت ساختمانی ماه یم روز 1398300-11-9,000,00020شاروایل کابلف رسر

KM-1397-W-014-NCBامور کانکریت ریزی صحن ریاست تنظیف3
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی بهار کابلماه 13979-10-29,806,15012شاروایل کابلف

4
 واقع پنجصد D1 پروژه 4-3 ساختمان بالک های 

فامیلی
KM-1397-W-46-NCB

 واحدباز داخیلساختمانی
ی
شرکت ساختمانی قیصر افغانماه 139715-09-124,740,66211شاروایل کابلف

KM-1397-W-50-NCBامور ساختمان سرک شیرپور5
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی نوین حکیم زادهماه 139812-01-45,269,95314شاروایل کابلف

    KM-NCB-W-0016-1397امور ساختمان کانال پروژه امنیت ملی الی دریای لوگر6
خدمات 
مشورنی

 واحدباز داخیل
ی
شرکت ساختمانی سردار ولی پشتونماه 139710-10-10,996,29015شاروایل کابلف

7
ساختمان دیوار استنادی پل حسن خان الی پل قلعه 

غیبی چهلستون
KM-1397-W-51-NCB

 واحدباز داخیلساختمانی
ی
شرکت ساختمانی ماه میماه 139710-10-35,600,00004شاروایل کابلف

8
امور ساختمان سرک وزارت عدلیه وسرک اداره امور 

واقع کلوله پشته

RB-KM-NCB-W-0023-

1397 
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی سردار ولی پشتونماه 139710-10-16,319,32015شاروایل کابلف

9
اول، چهارم، )آدرس یابی منازل رهایشی در نواحی 

شهر کابل (ششم، یازدهم، شانزدهم و هفدهم
KM-1397-W-49-NCB 

 واحدباز داخیلساختمانی
ی
شرکت ساختمانی پاور گلوبلماه 139712-10-43,639,18029شاروایل کابلف

سرک های حصه اول پارک های صنعتی10
 NPA/KM/97/W-

2352/NCB/RE-BID
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی یوناتید آریوبماه 139815-03-117,850,00023شاروایل کابلف

 متره دشت برچی الی سرک قندهار40ادامه سرک 11
NPA/KM/97/W-

2351/NCB/Re-Bid
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی نوین حکیم زادهماه 139815-03-184,625,00023شاروایل کابلف

12
 امور ساختمان سرک وزارت عدلیه و پروژه امور 

ساختمان سرک اداره امور تنظیم ریاست ها واقع کلوله 

پشته

 RB-KM-NCB-W-0023-

1397      
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی سردار ولی پشتونماه 139712-10-16,319,32015شاروایل کابلف

 امور الیتنگ سرک نساجی بگرامی الی دریای لوگر13
KM-NCB-W-009-1398

 واحدباز داخیلساختمانی
ی
شرکت ساختمانی گلکسی سکایماه 139812-05-28,107,38017شاروایل کابلف

14
 (2.654) امور ساختمان سرک عرفانی به طول 

NPA/KM/98/W-2417/LLBکیلومتر واقع ناحیه سیزدهم شهر کابل

 واحدباز داخیلساختمانی
ی
شکرت ساختمانی بابرنباتماه 139812-06-250,751,82106شاروایل کابلف

 1398لست پروژه های سال مایل 
ی

ریاست تدارکات-  آمریت تدارکات ساختمان



داسم پروژهشماره دروش تدارکاتنوع تدارکاتشماره قراردا دتمویل کنندهنوع قراردا دقیمت قراردا وضعیت پروژهمیعاد پروژه به ماهتاری    خ عقد قراردا

امور ساختمان پل شینه1
NPA-KM-97-W-2121-

NCB
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی تکنیکل بلدرزماه 139715-10-291,752,15022وزارت مالیهف

امور ساختمان پل پاچا2
NPA-KM-97-W-2120-

NCB
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی تکنیکل بلدرزماه 139715-10-130,777,88822وزارت مالیهف

3
امور ساختمان سرک های فرعی پروژه رهایشی 

 (34)محافظین مقام عالی ریاست جمهوری واقع بالک 

ناحیه دوازدهم

Re-bid-KM-1397-W-48-

NCB
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی قیصر افغانماه 139715-11-85,377,05025وزارت مالیهف

4
 کیلو متر سرکهای فرعی دشت 12.38امور ساختمان 

برچی با فرش کانکریتی به شمول ساختمانهای آبروی 

آن

NPA-KM-97-W-2043-

NCB
 واحدباز داخیلساختمانی

ی
شرکت ساختمانی استیت کورپسماه 139715-07-140,139,50012وزارت مالیهف

نمبر تشخیصیهاسم پروژهشماره
نوع 

تدارکات
دروش تدارکات تمویل کنندهنوع قراردا

قیمت حقیقی 

پروژه
خ آغاز خ ختمتاری     کت قراردادی یا حالت پروژهتاری     شر

ورت ریاست حفظ مراقبت وکار1 کت ساختمانی کویک الیت244750016/11/139716/1/1398شاروایل کابلباالمقطعباز میلاجناسKM/NCB/G-040/1397تدارک جیوتکستایل ضی رسر

2
ورت ریاست حفظ  تدارک استیل گریتنگ و وپایپ ضی

مراقبت وکار
KM/NCB/G-031/1397کت ساختمانی کویک الیت220002016/11/139716/2/1398شاروایل کابلباالمقطعباز میلاجناس رسر

ی3 ی 754953027/01/139827/05/1398شاروایل کابلباالمقطعباز میلاجناسKM/NCB/G-039/1397هشت قلم مواد زراعتی برای ریاست رسسب 
کت خدمات زراعتی استندرد  با رسر

لمیتد

4
قلم خوراکه باب حیوانات وپرنده گان باغ  (43)تدارک 

وحش به اساس قرارداد چهارچون 
KM/NCB/G-001/13981038953418/11/139717/11/1398شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناس

شخص انفرادی محمد یعقوب 

محبون 

5
ی آالت و یک عراده موتر خط کش روی  تدارک ماشی 

رسک ها
KM-G2G-G003-1398ماه6برای مدت 22/11/1398 17,346,342 شاروایل کابلباالمقطعدولت به دولتاجناس M/S. Altekma Group Turky co

 ماه6برای مدت 28/07/1398 154,719,630 شاروایل کابلباالمقطعدولت به دولتاجناسKM-G2G-G004-1398تدارک و نصب سگنال های ترافییک6
Microtrance Infratech Pvt ltd 

india

7
ی به شمول رنگ   تدارک قرطاسیه باب عادی و انجنب 

 فوتو کانی ها
ی پنبی ها و ماشی 

KM-NCB-G008-1398رسول لمیتد766560027/06/139830/9/1398شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناس  سمب 
کت تجارنی رسر

8
دیزل،  پطرول )تهیه و تدارک سه قلم مواد نفتی شامل 

(و خاک
KM-NCB-G009-1398کت سن سکای گلوبل82319490029/08/139830/09/1400شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناس رسر

9
تهیه و تدارک تکه بهاری و زمستانی با لوازم دوخت آن 

ورت شاروایل کابل ضی
KM-NCB-G010-1398کت تجارنی نوی نرصت بارکزی روز45برای مدت 1022760527/04/1398شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناس رسر

10
ریگ و )تهیه و تدارک مواد ساختمانی شامل سه الت 

(جغل، سیخ گول و سمنت
KM-NCB-G012-139859164027024/09/139830/09/1399شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناس

کاه  کت ساختمانی ویستا، رسر رسر

کا  خاورکارا و سمیع هللا فهیم ، رسر

ی و مهروبرادران اعمار سب 

ای تمویل شده وزارت مالیه لست قرارداده

 سال مایل 
ی

 1398لست قرارداد های اجناس و خدمات غبر مشورن



نمبر تشخیصیهاسم پروژهشماره
نوع 

تدارکات
دروش تدارکات تمویل کنندهنوع قراردا

قیمت حقیقی 

پروژه
خ آغاز خ ختمتاری     کت قراردادی یا حالت پروژهتاری     شر

11
ورت 70/60 تن قب  نوع 500تهیه و تدارک   مورد ضی

پروژه های  ریاست عمویم کار، حفظ و مراقبت 

شاروایل کابل

KM-NCB-G014-1398ی1923250017/11/139816/12/1398شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناس  اعمار سب 
کت ساختمانی رسر

کت محمودی گروپ17576504530/08/139830/09/1400شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناسKM-NCB-G018-1398تدارک پرزه جات وسایط شاروایل کابل تحت دو الت12 رسر

ف فرید1095960001/05/139831/04/1399شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناسKM-NCB-G025-1398 قلم مواد اعاشوی مدیریت ترافیک49تهیه و تدارک 13 کت ارسر رسر

14
 قلم مواد اعاشوی کارمندان وکارگران 45تهیه و تدارک 

مرکز شاروایل کابل  به اساس قرارداد چهارچون 
KM/NCB/G-027/1398ی لمیتد1316500419/09/139818/09/1399شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناس کت خلیل هللا امب  رسر

15

 کیلوگرام گاز مایع مورد 91,326تهیه و تدارک : الت اول

ورت شاروایل کابل ضی

 گیلوگرام چوب 487,672تهیه و تدارک : الت دوم

ورت شاروایل کابل بلوط خشک مورد ضی

KM/NCB/G-27(A/B)/139815/10/139815/12/1398 9,574,514 شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناس

کت تجارنی و لوژستییک  الت اول رسر

موال نصب  لمتید  

کت تجارنی و لوژستییک  الت دوم رسر

مهر و برادران لمیتد

768532009/09/139809/10/1398شاروایل کابلچهارچون باز میلاجناسKM-NCB-G028-1398تهیه و تدارک البسه زمستانی مدیریت ترافیک کابل16
کت تجارنی نوی نرصت بارکزی  رسر

لمیتد

KM-NCB-G028-1398وصل کیبل فایب  نوری17
خدمات غب  

مشورت
کت مخابرانی افغان تییل کام861338305/10/139805/10/1399شاروایل کابلباالمقطعمنبع واحد رسر

18
ک، رول، تانکر آب و گریدر  ی موتر دمبی کرایه گب 

ورت پروژه های ریاست عمویم کار، حفظ و مراقبت  ضی

شاروایل کابل

KM/NCB/NCS-33/1398کت1890900030/10/139830/10/1399شاروایل کابلباالمقطعباز میلاجناس کندهار جیالنی لوژستییک رسر

 سال مایل 
ی

 1398لست قرارداد های اجناس و خدمات غبر مشورن


