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محرم غرض آگاهی

مدیریت عمومی تدارکات

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی !
لطفاً اعالن تدارکاتی ذیل را در روز نامه خویش به روز سه شنبه تاریخ  15میزان  1399به نشر بسپارید!

اطالعیه عام تصمیم اعطای قرارداد
بدینو سیله به تأ سی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم ر سانیده می شود ،وزارت اقت صاد در نظر دارد قرارداد
پروژه تدددارا البسدددده کددارکنددان خدددمدداتی مورد نیدداز وزارت اقتصدددداد بدداب د

سددددا مددالی  1399تح د

ر ی فرنس نمبر

( (MOEC/KBL/99/NCB/G09با شرک خدمات لوژ ستیکی کوی ا ستار دارنده جواز نمبر ( )66892محل ا صلی تجارت ده
افغان آسددمایی پالزه ناهیه  ، 2مرکز کابل ،کابل به قیم مجموعی مبلغ ( 995،575نه صدددو نود و پنج هزار و پنج صدددو هفتادو پنج ) افغانی
اعطاء نماید.ا شخاص هقیقی و هکمی که هرگونه اعتراض در زمینه دا شته با شند ،می توانند اعتراض خویش را از تاریخ ن شر این اعالن
الی هف روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمری تدارکات ریاسدد ادار وزارت اقتصدداد واقع {چهاراهی ملک اصددغر،مقابل
وزارت امور خارجه } وفق هکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراهل قانونی بعد  ،قرارداد منعقد نخواهد شد.
بااحترام
احمد رشاد منگوری
سرپرست ریاست اداری

کاپی :به آمری محترم تکنالوژ معلوماتی
کاپی :شرک خدمات لوژستیکی کوی استار
کاپی :شرک تجارتی یاسین مهربان
کاپی :شرک تجارتی باز محمد شهزاد لمیتد
کاپی :شرک تولید البسه صالح نصیر

چهارراهی ملک اصغر
محمد جان خان وات
مقابل وزارت امور خارجه
شماره (+93)729125656-711100416 :
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