
 اسالمی افغانستانجمهوری 

 وزارت اقتصاد

 معینیت مالی و ادرای

 ریاست اداری

 آمریت تدارکات

 مدیریت عمومی تدارکات

 
 

  

 
Malik Asghar Square 
Mohammad Jan Khan Wat 
In front of Ministry of Foreign 

Affairs 
Phone: (+93)729125656-

711100416 
Website: www.moec.gov.af 

ملک اصغر یچهارراه  

جان خان وات محمد  

وزارت امور خارجه مقابل  

 711100416-729125656(93+):  شماره

 www.moec.gov.af: تیسا بیو

 ............................... شماره:

 1399/ 08/  06   تاریخ:

 

     

اولوی روزمره
 ت

غرض  محرم عاجل
 آگاهی

 !  اداره محترم روزنامه آرمان ملی به
 د!یبه نشر بسپار 1399 عقرب 07تاریخ  شنبه چهارروز  لطفاً اعالن تدارکاتی ذیل را در روز نامه خویش به

 اطالعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

سیبد س لهینو سان2از فقره ) یبه تأ سوم قانون تدارکات به اطالع عموم ر صادشود، وزارت  یم دهی( ماده چهل و   قرارداد در نظر دارد اقت

تحکیم کاری دروازه ها و ساااخآ محل براهاری ملالر رهبری  -ساااخآ آهپ پوآ آشااپهخانه -حفر چاه های جذبی آب باران پروژه

ساااختمانی و خدمات  شاارکآبا  MOEC/KBL/99/NCB/W01)) نمبر فرنریتحآ ر 1399وزارت اقتصاااد بابآ سااال مالی 

سازاار سعود  صلی تلارت  (67027)ر جواز نمب دارنده انلنیری م سبهده محل ا شهرک  مبلغ  یملموع مآیبه ق ، کابل، مرکهکابلسبه، 

سی 3,614,430) صدو  صدو چهارده ههار و چهار ش ش شخاص.دیاعطاء نما ی( افغان سه میلیون و  که هراونه اعتراض در  یو حکم یقیحق ا

آمریآ آن به  لیتوأم با دال یطور کتب یمیهفآ روز تقو یال اعالن پینشاار ا خیرا از تار شیتوانند اعتراض خو یداشااته باشااند، م نهیزم

وفق حکم ماده پنلاهم قانون تدارکات ارائه  { ،مقابل وزارت امور خارجهملک اصغری چهاراهواقع } وزارت اقتصاد تدارکات ریاسآ اداری

 .ندینما

 .قرارداد منعقد نخواهد شد ،یبعد یمراحل قانون یفوق الذکر و ط عادیم لیتکم یعقد قرارداد نبوده و ال یبه معن هیاطالع پیا

 

 بااحترام

 احمد رشاد منگوری

 سرپرست ریاست اداری

 

 
 

 به آمریآ محترم تکنالوژی معلوماتیکاپی: 
 ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی هیواد آریارکآ به شکاپی: 
 به هیواد نگیپ ساختمانی شرکآکاپی: 
 به شرکآ ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی احمد رشاد رامیپکاپی: 
 به شرکآ ساختمانی و خدمات انلنیری مسعود سازاارکاپی: 

 عمیق سکندریانبه شرکآ ساختمانی و حفرچاه کاپی: 

 به شرکآ ساختمانی صداقآ امرخیلکاپی: 

 به شرکآ ساختمانی و خدمات لوژستیکی قدرت نادریکاپی: 


