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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 فرنیچربار مورد نیاز شعاات اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سا مالی 4921
تاریخ نشر 4921 /45/ 41 :

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 قر ررارداد تهی ــه و ت ــدار فرنیچرب ــار م ــورد نی ــاز ش ــعاات اداره مل ــی احص ــائیه و معلوم ــات باب ــت س ــا م ــالی

4921دارنده کود منرب ) (NSIA/9418/NCB/G.19را به شرکت کابل نیویار موبل و فرنیچر و سلطان ساحل سلیما
لمیت ــد بـ ــه شـ ــکل داوطل ـ ـ مشـ ــتر (JV

 1010-04171و  31303بـ ــه ارزم میمـ ــوعی مال ـ ـ

جـ ــواز نماـ ــر

 )387،،84،1پنج ملیون نه صدو هشتادو هشت هزارو هفتصدو هشتاد افغانی اعطاء مناید .

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 کتیری تروام برا د یر آن بره آمریر تردارکات اداره ملری احصرائیه و معلومرات واقر جنگلر هللترتون،
گذشته از باغ بابر ،جوار مکتب یوشحال یان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه منایند .
ای اطالعیه به معنی عقد قرارداد نیوده 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 "حایای"
معاون مالی و اداری

کاپی

_ به اداره حمرتم تدارکات ملی غرض نشر

_ به سکرتری حمرتم معاونی انتجام و انکشاف سیتتم های معلوماتی غرض نشر
آدرس :جاده چهلستون ،پهلوی باغ بابر
پست بکس4521 :

تلیفون0505401025 :
ایمیل ادرس ادارهafghan_cso@yahoo.com :
ایمیل ادرس تدارکاتz.jalali@cso.gov.af :

Add: chelstun avenue, near baghe babor
Po Box : 4521
Tel : 0505401025
Email: afghan_cso@yahoo.com
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