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مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پالنگذاری

مؤرخ 4921/45/

به روزنامه محترم آرمان ملی!
موضوع :اطالعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدار قرطاسیه باز و لوازم اولیه دفتری مرد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات
تاریخ نشر 4921 /45/ 42 :

لطفاً مضمون ذیل را از طریق روزنامه آرمان ملی به نشر برسانید.

بدینوسیله به تآسی از فقره ( )2ماده ( )34قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود ،که اداره ملی احصائیه و معلومات
در نظ ررر دارد ت ررا قـ ـرارداد تهی ــه و ت ــدار قرطاس ــیه ب ــاز و ل ــوازم اولی ــه دفت ــری مـ ـورد نی ــاز اداره مل ــی احص ــائیه و معلوم ــات دارن ررده ک ررود ررر

) (NSIA/9418/NCB/G.03را ب ــه ش ــرکت خ ــدمات لویس ــتیکی ب ــرد عی ــاران دارای ج ــواز نم ــر  70205ب ــه ارز
مجموعی م لغ ( )205752نوصدو شش هزارو پنجصدو هفتادو دو 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
هفر ( )7روز تقرویی طرور کت ری تروام برا د یر آن بره آمریر تردارکات اداره ملری احصرائیه و معلومرات واقر جنگلر ه لسرتون،
گذشته از باغ بابر ،جوار مکتب یوشحال یان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه ایند .
ای اطالعیه به معنی عقد قرارداد ن وده و ا ی تکمی میعاد فوق ا ذکر و طی مراح قانونی بعدی قرارداد منعقد خنواهد شد.
حق ا شاعه مطلب فوق از دارایی های اداره ملی احصائیه و معلومات حصول فرموده  ،کتنگ آنرا ارسال یواهند فرمود.

با احترام
میر محمد کاظم "ح ی ی"
معاون مالی و اداری

کاپی

_ به اداره حمرتم تدارکات ملی غرض نشر

_ به سکرتری حمرتم معاونی انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی غرض نشر
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