
مالحظاتقیمت قراردادتاریخ ختم قراردادتاریخ آغاز کارتاریخ عقد قراردادریفرنس نمبرشرح پروژهعنوان پروژهشماره

مواد محروقاتی1
تهبه و تدارک یک قام گاز مایع برای تسخین مورد 

ضرورت شعبات وزارت صحت عامه
MoPH/NCB/98/G071398/11/141,755,000.00

2

توسعه اقدامات تقویت 

سیستم صحی و مداخالت 

آن در بهبود خدمات صحی

تهیه و تدارک کیت های کاهش اضرار و مراکز کاهش 

اضرار مورد ضرورت آمریت پروگرام ملی کنترول ایدز، 

STIو هیپاتیت 

GOV/MoPH/HIV/1398/NCB/G

05
1398/10/211398/11/151399/01/012,044,950.00

3
تهیه و تدارک البسه 

زمستانی کارکنان خدماتی

تهیه و تدارک البسه باب زمستانی مورد ضرورت 

کارکنان خدماتی مرکز وزارت و ادارات غیر مستقل 

تدارکاتی
MoPH/NCB/98/G0171398/11/211398/11/211398/12/061,179,000.00

4
نصب دستگاه ها جهت 

دفع مصون زاباله های طبی

 (انسنراتور)تهیه و تدارک سه پایه ماشین زباله سوز 

برای شفاخانه های والیتی هرات، لغمان و کاپیسا
MoPH/HCWMP/NCB/1398/G0

1
1398/11/211398/11/291399/03/295,600,000.00

5
آمریت تقویت سیستم 

صحی

 سیت لباس مکمل دواپاشی برای 600تهیه و تدارک 

پروگرام ملی کنترول مالریا و لشمانیا
MoPH/HSS/GOV/1398/NCB/G

01
1398/12/011398/12/011398/12/20967,200.00

پروژه کنترول مرض کانگو6

تهیه و تدارک تابلیت رایبو وایرین، 

Ceftriaxonee خریطه های خون و ،PPE مورد 

ضرورت ریاست کنترول امراض ساری پروژه کنترول 

مرض کانگو

MoPH/CDCD/CCHF/NCB/139

8/G01
1398/11/271398/12/031399/01/185,955,000.00

7

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

کچالو، پیاز و )تهیه و تدارک ترکاری باب، میوه تازه 

برای مریضان داخل بستر و نوکریواالن  (میوه فصلی

 100 بستر و مرکز 250 بستر، مرکز 1000شفاخانه 

بستر زنان و اطفال

MoPH/DDR/CRO/NCB/G-00413989/01/071,628,273.75

برنامه ملی کنترول سرطان8
تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد 

ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان
MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1399

/G01
1398/12/281399/01/051399/02/289,410,996.00



9

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع جهت پخت و پز مواد 

غذایی مریضان داخل بستر و نوکریواالن شفاخانه 

 بستر زنان 100 بستر و مرکز 250 بستر، مرکز 1000

و اطفال

MoPH/DDR/CRO/NCB/G-0051399/01/071399/01/071400/01/063,584,732.00

10

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

تهیه و تدارک نان خشک برای مریضان داخل بستر و 

 بستر و 250 بستر، مرکز 1000نوکریواالن شفاخانه 

 بستر زنان و اطفال100مرکز 
MoPH/DDR/CRO/NCB/G-0021399/01/071399/01/071400/01/0612,220,200.00

11

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

لوبیا، برنج، روغن، شیرخشک، )تهیه و تدارک حبوبات 

برای  (نمک، روب رومی، بسکویت، چای سبز و شکر

 250 بستر، مرکز 1000مریزان و نوکریواالن شفاخانه 

 بستر زنان و اطفال100بستر و مرکز 

MoPH/DDR/CRO/NCB/G-0031399/01/111399/01/111400/01/1014,609,731.00

پروژه هیمودیالیز12
 پایه ماشین هیمودیالیز جهت 19تهیه و تدارک 

ایجاد مراکز هیمودیالیز والیات نیمروز، خوست، فاریاب
MoPH/HNDP/NCB/1398/G041399/01/061399/01/161399/03/0119,710,000.00

13

تهیه و تدارک فلترباب و 

روغنیات مورد ضرورت 

آمریت ورکشاپهای مرکزی

تهیه و تدارک فلترباب و روغنیات مورد ضرورت 

آمریت ورکشاپهای مرکزی
MoPH/99/NCB/G-031398/   /1399/01/201,037,800.00

آمریت پروژه هیمودیالیز14
 سیت مواد مصرفی دیالیز 10000تهیه و تدارک 

مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز
MoPH/HNDP/NCB/1399/G011399/01/061399/01/231399/04/2318,335,000.00 

15

تهیه و تدارک پرزه جات 

مورد ضرورت آمریت 

ورکشاپ های مرکزی 

وزارت صحت عامه

 قلم پرزه جات مورد ضرورت 2058تهیه و تدارک 

آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه
MoPH/99/NCB/G-041399/01/251399/01/25 13997,923,940.00اخیر سال مالی



16
شفاخانه ملی تداوی کلیه 

نیشتر

 قلم مواد اساسی دیالیز و ملزمه آن 13تهیه و تدارک 

 قلم ریجنت و مواد البراتوار مورد ضرورت 95و 

شفاخانه ملی تداوی امراض گرده نیشتر جالل آباد 

مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز

MoPH/NP-NEB/NCB/1398/G011399/01/061399/01/261399/03/0612,905,000.00

17

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

 100کرایه گیری یک دربند تعمیر برای شفاخانه 

بستر زنان و اطفال برنامه ملی کاهش تقاضای مواد 

مخدر
MOPH/DDR/CRO/NCB/NCS-0021399/01/271399/02/011400-01-262,433,600.00

18

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

تهیه و تدارک تیل دیزل، پطرول و روغنیات برای 

وسایط نقلیه و جنراتورهای دفتر مرکزی، شفاخانه 

 بستر زنان 100 بستر و مرکز 250 بستر، مرکز 1000

و اطفال

MoPH/DDR/CRO/NCB/G-0101399/01/241399/02/021400/01/236,300,320.00

19

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

تهیه و تدارک قرطاسیه جهت استفاده امورات اداری 

 بستر 250 بستر، مرکز 1000دفتر مرکزی، شفاخانه 

 بستر زنان و اطفال100و مرکز 
MoPH/DDR/CRO/NCB/G-0091399/02/036,902,780.00

زباله های طبی20
Transportation and disposal of 

hospital waste
MoPH/SEHATMANDI/1399/NCS

/NCB/01
1399/02/061399/02/061400/02/0519,928,759.00

تهیه و تدارک ترکاری باب21

تهیه و تدارک ترکاری باب، میوه جات تازه و تخم 

مرغ مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید و شفاخانه 

محمد علی جناح

MoPH/GDCM/SSHC/NCB/1399/

G07
1399/02/061399/02/061400/02/051,241,247.00

اکسیجن طبی22
تهیه و تدارک گاز اکسیجن طبی مورد ضرورت 

شفاخانه های شیخ زاید و محمد علی جناح
MoPH/CDCD/CCHF/NCB/139

8/G01
13984,548,000.00اخیر سال مالی 1399/02/011399/02/10



23

تهیه و تدارک دو نوع تیل 

دیزل و پطرول مورد 

ضرورت آمریت ورکشاپ 

های مرکزی وزارت صحت 

عامه

تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد 

ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت 

عامه
MoPH/99/NCB/G-011399/02/101399/02/10 139919,340,000.00اخیر سال مالی 

تهیه و تدارک نان خشک24
تهیه و تدارک نان خشک مورد ضرورت شفاخانه شیخ 

زاید و محمد علی جناح
MoPH/GDCM/SSHC/NCB/1399/

G11
13991,071,840.00اخیر سال 1399/02/111399/02/11

25

کرایه گیری یک باب 

حولی برای اقامتگاه وزیر 

صاحب صحت عامه

کرایه گیری یک دربند حویلی برای اقامت گاه وزیر 

صاحب صحت عامه
MoPH/99/RB/NCS-031398/10/011399/02/16 13991,440,000.00اخیر سال

تهیه و تدارک حبوبات26
تهیه و تدارک حبوبات و مواد خوراکی مورد ضرورت 

شفاخانه شیخ زاید و شفاخانه محمد علی جناح
MoPH/GDCM/SSHC/NCB/1399/

G06
1399/02/201399/02/201399/03/201,602,942.00

27
پروژه هیمودیالیز و تداوی 

کلیه ها

، Diasafe Filter Plus عدد 400تهیه و تدارک 

 پایه ماشین تقطیر 6 و Ro-Membrane عدد 20

برای مرکز هیمودیالیز  (RO-SYSTEMS)آب 

کابل، مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز و تداوی 

کلیه ها

MoPH/HNDP/NCB/1399/G101399/02/021399/02/211399/04/217,896,000.00

28
خریداری روغنیات و 

فلترباب برای امبوالنس ها

تهیه و تدارک روغنیات، مبالیل، فلترباب و پرزه جات 

مورد ضرورت آمریت کابل امبوالنس
MoPH/KAS/NCB/1398/G021399/02/231399/02/231399/03/221,636,900.00

29

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

تهیه و تدارک البسه برای مریضان داخل بستر از 

قبیل لباس زمستانی، لباس ورزشیف لباس بهاری، 

لباس مرخصی، تکه روجایی، پوش بالشت و غیره 

 بستر و مرکز 250 بستر، مرکز 1000برای شفاخانه 

 بستر زنان و اطفال100

MoPH/DDR/CRO/NCB/G-131399/02/271399/02/271399/03/276,566,242.30 



کرایه گیری وسایط30
Rental of various  vehicles  for 

departments  of MOPH
MoPH/SEHATMANDI/1399/NCS

/NCB/02
1399/02/181399/02/301399/11/179,931,250.00 

31

تهیه و تدارک وسایل 

تکنالوژی معلوماتی و 

امنیتی

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و امنیتی 

مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان
MoPH/GDCM/NCCP/NCB/1399

/G12
1399/03/141399/03/141399/05/14878,800.00 

32

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

 بستر 50کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 

معتادین زنان و اطفال و دهبوری
MoPH/DDR/CRO/NCB-0071399/03/261399/03/261400/03/25964,800.00 

33

کرایه گیری یک باب 

تعمیر مورد ضرورت 

ریاست صحت محیطی

کرایه گیری یک باب تعمیر مورد ضرورت ریاست 

صحت محیطی
MoPH/99/SS/NCS-041399/03/261399/03/261399/06/26745,000.00 

یک پایه جنراتور34

 و یک 150KVAتهیه و تدارک یک پایه جنراتور 

عدد چنج آور مورد ضرورت ریاست خدمات طب 

عدلی

GOV/MOPH/SFMP/NCB/99/G0

2
1399/03/271399/03/271399/05/271,726,725.00 

پروژه هیمودیالیز35
 قلم تجهیزات وارد اندویورولوژی 13تهیه و تدارک 

برای ایجاد بستر در مرکز هیمودیالیز کابل
MoPH/HNDP/NCB/1398/G031399/04/031399/07/0319,937,000.00

36

مصارف ارتباطات و 

مفاهمه از قبیل کریدیت 

(تیلفون)کارت 

تدارک کارت های مصرفی موبایل مورد ضرورت پروژه 

گلوبل فند
MoPH/AC&HSS/GFCU/RFQ/139

9/NCS02
1399/04/041399/04/041400/04/031,209,600.00 

37

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

 (سرخی گاو)تهیه و تدارک یک قلم گوشت سرخی 

برای مریضان داخل بستر و نوکریواالن شفاخانه 

 زنان و 100 بستر و مرکز 250 بستر، مرکز 1000

اطفال

MoPH/DDR/CRO/NCB/G-0061399/04/031399/04/071400/04/025,870,000.00 

38

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی و کیت صحی برای 

مریضان داخل بستر جهت حفظ الصحه شفاخانه 

 بستر زنان 100 بستر و مرکز 250 بستر، مرکز 1000

و اطفال

MoPH/DDR/CRO/NCB/G-0141399/04/071399/04/071399/05/073,109,600.00 



39

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

 بستر 50کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 

معتادین احمد شاه بابا
MoPH/DDR/CRO/NCB-0061399/04/081399/04/091400/04/071,299,996.00 

40

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین ماد مخدر در 

والیات کشور

کرایه گیری یک دربند تعمیر برای دفتر مرکزی 

ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر
MoPH/DDR/CRO/NCB-0011399/04/081399/04/091400/04/072,280,000.00 

41
 تهیه و تدارک انترنت به

224ظرفیت  MBPS
224تهیه و تدارک انترنت به ظرفیت  MBPSMoPH/99/NCB/NCS-011399/04/181399/04/181400/04/17$5,040,000.00

برنامه ملی کنترول سرطان42
تهیه و تدارک تجهیزات طبی و البراتواری مورد 

ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان
MoPH/GDCM/NCCP/NCB/1399

/G03
1399/04/121399/04/301399/07/1211,546,800.00

43
تهیه و تدارک ریجنت ها و 

مواد مصرفی البراتواری

تهیه و تدارک ریجنت ها و مواد مصرفی البراتواری 

مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان
MoPH/GDCM/NCCP/NCB/1399

/G02
1399/05/131399/05/131399/08/131,048,425.00

خریطه تعقیب غیرحاضران44

تهیه و تدارک خریطه های واکسین برای نگهداری 

 Trackingتریکنگ بیگ )کارت های واکسین 

Bags)

MoPH/GAVI/EPI/NCB/1399/G0

5
1399/05/141399/05/141399/06/14990,000.00

45

انتقال مواد البراتواری، 

تجهیزات طبی و ادویه 

 والیات کشور34جات به 

انتقال به شمول بیمه ادویه و مواد البراتواری ضد 

 والیات کشور34توبرکلوز به 
MoPH/AC&HSS/GFCU/NCB/NC

S01/1399
1399/05/211399/05/211400/05/203,622,640.00

کرایه گیری عراده جات46
 سه عراده واسطه نقلیه ضرورت ریاست هماهنگی

کمک ها و تقویت سیستم صحی
MoPH/HSS/1399/NCB/NCS21399/05/351399/06/021400/05/241,385,748.00 

کرایه گیری تعمیر47
 کرایه گیری یک دربند حویلی برای اقامت گاه

سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه
MoPH/99/SS/NCS-061399/04/051399/06/041399/09/30698,133.30 

48
طبع و چاپ رهنمود ها و 

بنر ها

 چاپ فورمه ها و رهنمود البراتوار، طبع و چاپ

 رهنمود و راپور اچ ام ای اس، رهنمود اداره تنظیم

 امور دوایی، طبع و چاپ ستاک، چاپ کتابهای

 آموزشی انستیتوت غضنفر مورد ضرورت ریاست

هماهنگی کمکها و تقویت سیستم صحی

MoPH/AC&HSS/GFCU/NCB/GG

05/1399
1399/06/041399/06/041399/08/032,584,455.00 



معلولیت و بازتوانی49

 تهیه و تدارک اجناس ارتوپیدی تخنیکی برای مراکز

 ،اعضای مصنوعی والیات خوست، بامیان، کابل

کندهار، بغالن مورد ضرورت برنامه معلولیت
MoPH/DRP/NCB/1399/G011399/06/111399/06/111399/09/1119,451,600.00 

50
پروژه هیمودیالیز و تداوی 

کلیه ها

 تهیه و تدارک هشت قلم مواد اساسی دیالیز مورد

ضرورت شفاخانه ملی تداوی کلیه های ننگرهار
MoPH/NP-NEB/NCB/1399/G031399/06/111399/06/111399/09/1117,420,000.00 

معلولیت و بازتوانی51

 تهیه و تدارک اجناس فزیوتراپی برای مراکز تخنیکی

مورد (خوست، بامیان،کندهار و بغالن)والیات   

ضرورت آمریت برنامه معلولیت و بازتوانی
MoPH/DRP/NCB/1399/G021399/06/271399/06/271399/09/2719,317,820.00 

تدارکات قرطاسیه مرکز52

 تهیه و تدارک قرطاسیه مرکز و والیت مورد ضرورت

 ریاست هماهنگی کمکها و تقویت سیستم صحی و

ادارات ذیربط

MoPH/AC&HSS/GFCU/NCB/G0

8/1399
1399/06/291399/06/291399/07/291,831,302.00 

53
تهیه و تدارک آب 

آشامیدنی

 تهیه و تدارک آب آشامیدنی صحی مورد ضرورت

شفاخانه شیخ زاید و شفاخانه محمد علی جناح
MoPH/GDCM/SSHC/NCB/1399/

G09
1399/06/291399/06/291399/09/302,431,000.00 

54

پروژه تاسیس مراکز تداوی 

معتادین مواد مخدر در 

والیات کشور

 تهیه و تدارک محروقات زمستانی از قبیل چوب

 بلوط، چوب ارچه و سنگ ذغال جهت تسخین

100 بستر و مرکز 250 بستر، مرکز 1000شفاخانه   

بستر زنان و اطفال

MOPH/DDR/CRO/NCB/G-0011399/07/061399/07/061399/08/063,030,840.00 

55
پروژه هیمودیالیز و تداوی 

کلیه ها

  پایه ماشین هیمودیالیز برای16تهیه و تدارک 

 ،توسعه و ایجاد مراکز هیمودیالیز والیات بلخ، هرات

 فاریاب و کندهار مورد ضرورت آمریت پروژه

هیمودیالیز و تداوی کلیه ها

MoPH/HNDP/NCB/1399/G041399/07/091399/07/091399/10/0915,630,000.00 

قرطاسیه مطبوع56
 تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع مورد ضرورت

شفاخانه شیخ زاید و شفاخانه محمد علی جناح
MoPH/GDCM/SSHC/NCB/1399/

G13
1399/07/211399/07/211399/09/21749,242.00 

ادویه جات57

  قلم ادویه مورد ضرورت والیات437تهیه و تدارک 

 پروان، پنجشیر، کاپیسا و کلینیک بستردار محبس

EPHS-BPHS مرکزی برای بخش
NPA/MOPH/98/G-2678/ICB6/30/20201399/07/23174,378,325.00 

تجهیزات طبی58
 تهیه و تدارک تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه

بستر دشت برچی 100
MoPH/100BED/SS/1399/G011399/06/131399/09/131399/09/204,261,000.00 



59
پروژه ای سی یو و پولی 

کلینیک اندونیزیا

 تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع مورد نیاز شعبه

 های عاجل و مراقبت های جدی تحت پوشش پروژه

ای سی یو و پولی کلینیک اندونیزیا

MoPH/GDCM/ICU/NCB/1399/G

08
1399/08/131399/08/131399/10/13657,956.00 

60
 تهیه و تدارک و نصب کمره های امنیتی در دهلیز ها

و تمام دفاتر منابع بشری وزارت صحت عامه
MoPH/NCB/99/G101399/08/151399/08/151399/10/141,015,450.00 

7
ادویه، مواد مصرفی و مواد 

وقایوی انتان

 قلم ادویه، مواد مصرفی و مواد 43تهیه و تدارک 

وقایوی انتان جهت تداوی و وقایه مرض کرونا
MoPH/SS/1399/G011399/01/251399/01/271399/07/27149,394,325.00

1
ادویه، مواد مصرفی و مواد 

وقایوی انتان

تهیه و تدارک ادویه، مواد مصرفی و مواد وقایوی 

 والیت34انتان جهت تداوی و وقایه مرض کرونا برای 
MoPH/SS/1399/G021399/01/251399/01/291399/07/29289,672,788.00

تجهیزات طبی5
 قلم تجهیزات طبی برای مرکز و 5تهیه و تدارک 

والیات جهت وقایه و تداوی ویروس کرونا
MoPH/SS/1399/G051399/01/271399/02/031399/0/0340,583,100.00

تجهیزات طبی6
 قلم تجهیزات طبی برای مرکز و 12تهیه و تدارک 

والیات جهت وقایه و تداوی ویروس کرونا
MoPH/SS/1399/G061399/01/271399/02/031399/03/0366,809,300.00

تجهیزات طبی2
 قلم تجهیزات طبی برای مرکز و 2تهیه و تدارک 

والیات جهت وقایه و تداوی ویروس کرونا
MoPH/SS/1399/G081399/01/271399/02/041399/06/0460,335,000.00

تجهیزات طبی3
 قلم تجهیزات طبی برای مرکز و 10تهیه و تدارک 

والیات جهت وقایه و تداوی ویروس کرونا
MoPH/SS/1399/G071399/01/271399/02/071399/06/0748,209,950.00

ملزمه طبی4
تهیه و تدارک ملزمه طبی برای جلوگیری و وقایه 

ویروس کرونا
MoPH/SS/1399/G111399/02/071399/02/071399/02/1463,260,500.00

کیت های تشخیصیه8
 تست سریع برای اسکریننگ 10000تهیه و تدارک 

مبتالیان به ویروس کرونا
MoPH/CPHL/SS/1399/G031399/02/231399/02/251399/03/0311,730,000.00

ملزمه طبی9
تهیه و تدارک یک قلم ملزمه طبی برای جلوگیری و 

وقایه ویروس کرونا
NPA/MoPH/99/G-5643/SSS1399/02/161399/02/251399/03/15

 به مبلغ 300000حد اقل نیازمندی 

114300000

 به مبلغ 500000حد اکثر نیازمندی 

190500000

قراردادهای کرونا



کیت های تشخیصیه13
 برای تشخیص Test Rapid 100,000تهیه و تدارک 

ویروس کرونا
MoPH/CPHL/DDS/1399/G41399/03/101399/03/11$570,000.00 

غذا14

تهیه و تدارک سه وقت غذا مورد ضرورت شفاخانه 

 بستر 50افغان جاپان، شفاخانه استقالل، شفاخانه 

دشت برچی، قصر داراالمان، مرکز کنترول تجرید 

 و محبس پلچرخی19کوید 

MoPH/SS/1399/G111399/03/191399/03/19 1399اخیر سال
 افغانی برای کارمندان فی روز300

 افغانی برای مریضان فی روز200

غذا15
تهیه و تدارک سه وقت غذا مورد ضرورت شفاخانه 

شیخ زاید و شفاخانه محمد علی جناح
MoPH/GDCM/ICU/CORONA/SS

/1399/G03
1399اخیر سال 1399/03/141399/03/19

 افغانی برای کارمندان فی روز300

 افغانی برای مریضان فی روز200

گاز اکسیجن طبی16

 بالون گاز اکسیجن طبی 150,000تهیه و تدارک 

-برای مریضان ویروس کرونا به شفاخانه های کووید

19
MoPH/SS/1399/G121399/03/211399/04/101399/09/1074,250,000.00 

ادویه جات17
  قلم ادویه جات مورد ضرورت91تهیه و تدارک 

شفاخانه افغان جاپان
MoPH/SS/1399/G151399/04/091399/04/101399/04/2031,000,000.00 

پایه ماشین البراتواری19
10000تهیه و تدارک دو پایه ماشین البراتواری و   

تست اکسترکشن برای تشخیص ویروس کرونا
MoPH/CPHL/DDS/1399/G71399/04/081399/04/151399/04/29$220,000.00

مواد مصرفی جهت18

  قلم مواد مصرفی جهت تشخیص17تهیه و تدارک 

 مورد ضرورت آمریت البراتوار covid-19 نمونه های

های مرکزی
MoPH/CPHL-DDS/SS/1399/G121399/04/161399/04/161399/04/2318,138,000.00 

وسایط نقلیه10

 عراده موتر 70 عراده امبوالنس و 170تهیه و تدارک 

انتقال میت جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در 

کشور

13/04/2020-AF13-Apr-20$12,387,097.00 

تدارکات کمیسیون 1399 حمل 6 مورخ 4002 شماره فیصلهاکمال تجهیزات طبی برای مجادله با ویروس کروناتجهیزات طبی11
 هفته بعد از عقد 10 الی 2

قرارداد
4,531,200.00 € 

 € 5,104,150.00 روز90 الی NPA/MoPH /G-2433/SSS18-Apr-2030تدارک تجهیزات طبی برای مجادله با ویروس کروناتجهیزات طبی12

13
5 در 19 بستر کووید 100اعمار تعمیر شفاخانه   

والیت
AOP/W-D/070/1399/SS390,523,000.00 

 MOPH/ADB/99/SSS/W-01$87,520,800.00 بستر100 شفاخانه 5 بستر و 50 شفاخانه 5اعمار 14


