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مؤرخ 4328/4/

شماره:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

به روزنامه محترم آرمان ملی!

موضوع :در مورد اعالن داوطلبی تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

لطفاٌ مضمون ذیل را از طریق رسانه های مهگانی (روزنامه آرمان ملی) به نشر برسانید:
تاریخ نشر)4328/4/55( :

" تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات "
شماره داوطلبی(NSIA/4328/NCB/G.02):
اداره ملی احصائیه و معلومات از متام داوطلبان واجد شرایط دعوت می مناید تا در پروس ـ ـ ــه داوطل ــبی بازداخــلی تدارک کمره های امنیتی مـورد

نی ــاز اداره مل ــی احص ــائیه و معلوم ــات اش ـ او منــوده و شـ ـ ـ ـ ــرطهامه ــاآ ش ــده آن ـرا ب ــه شــگل رایگــان از م ــدیریت عم ــومی تس ــهیل قراردادهـ ـا و
پالنگذاری اداره ملی احصائیه و معلومـات واقـ اطـا نمبـر  A-41منـل او ایـ اداره ،واقـ در جنگلـک چهلستون،گذشـته از بـاغ بـابر،

جــوار لیســه وش ــحا

ــان بدســو آورده و آف ـ ــرهای خــویـ را مـ ــطابق بــه ش ـرایط مهــدر ش ـ ــرطهامه و طبــق قــانون و طرزالعـ ــمل تــدار ات ط ـ ــوری

سربسته ،از تاری ــخ نشر اعالن الی ساعو  5بجه بعد از ظهر روز شنبه مـؤرخ  41ثـور  4328بـه ریاسـو تـدار ات ایـا اداره ارایـه منایهـد ،آفرهـای
ناوقو رسیده و ان نتی قابل پذیرش منیباشد.
تضمنی آفر به شگل تضمنی بانگی به ارزش جمموعی مبلغ پنجاه و دو هلارو هفت صدو ده ) )17250افغانی بوده و جلسه آفرگشـایی آن

به ساعو  5بجه بعد از ظهر روز شنبه مؤرخ  41ثور  4328در تاالر کنفرانس های اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد.
حــق ااشــاعه مطلــر فــود را از دارایــی اداره ملــی احصــائیه و معلومــات حصــوف فرمــوده  ،ته ـ آن ـرا آــرع اج ـراآت بعــدی بــه ایــا اداره ارســاف
خواههد فرمود.
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