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موضوع :اطالعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تدار کمره وای امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات
تاریخ نشر 4328 /3/ 2 :

لطفاً مضمون ذیل را از طریق سایت اداره به نشر برسانید.

بدینوسیله به تآسی از فقره ( )2ماده ( )34قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود ،که اداره ملی احصائیه و معلومات
در نظ ر ررر دارد ت ر ررا قر ر ررارداد قـ ـ ـرارداد قـ ـ ـرارداد ت ـ ــدار کم ـ ــره و ـ ــای امنیت ـ ــی م ـ ــورد نی ـ ــاز اداره مل ـ ــی احص ـ ــائیه و معلوم ـ ــات دارن ر ررده ک ر ررود ر ررر

) (NSIA/9418/NCB/G.01را به شرکت حمرتم خـدمات لوسسـتیکی عـا دارنرده جرواز نمبـر  87204بره ارز ممروعی
مبلغ ( )797059نو صدو پنجاو و نه وزارو وفت صدو سی و پنج وزار افغانی اعطاء اید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعرتاض در زمینه داشته باشند ،میتواننرد اعررتاض یرویا را از تراریر نشرر ایر اعرالن ا ری
هفرت ( )7روز تقرویی طرور کتبری تروام برا د یر آن بره آمریرت تردارکات اداره ملری احصرائیه و معلومرات واقر جنگلر هللترتون،
گذشته از باغ بابر ،جوار مکتب یوشحال یان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه ایند .
ای اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و ا ی تکمی میعاد فوق ا ذکر و طی مراح قانونی بعدی قرارداد منعقد خنواهد شد.
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