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 ! وزارت اطالعات و فرهنگآمریت محترم افغان اعالنات به 
 .روزنامه خویش نشر نموده ممنون سازیدیکی از در ذیل را لطف نموده متن 

 

لیتر و تیل پطرول مقدار  04444}تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار پروژهاعالن داوطلبی تاریخ تعدیل 

 0040میزان  00 ه تاریخمیزان ب 04از تاریخ MAIL/PD/NCB/G85/1401  نمبر ریفرنس دارای لیتر{ 04444
 

در  نشر شده بود که روزنامه ملی انیس ۹۴۷۴۲قبأل اعالن دعوت به داوطلبی پروژه فوق الذکر در شماره مسلسل 

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از اینک  آن اشتباه صورت گرفته است. تاریخ آفرگشائی

خریداری دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل  } پروژهی تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلب

 ـیهـــتشخیصـ شماره با لیــــــــــــــــــداخ باز داوطلبی تحت {یترـــل 04444یتر و تیل پطرول مقدار ـل 04444مقدار 

{ MAIL/PD/NCB/G85/1401} و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون  اشتراک نموده

ارایه  ش ه 1041 میزان 12 ؤرخـم شنبه سهاز ظهر روز  قبل{ 10:00طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت}و 

هزار  یک صد و بیست  (120,000)نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشند. تضمین آفر مبلغ

 .قانون تدارکات عامه( میباشد 11افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 

 آدرس مکان جلسه :  منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

از ویب سایت در صورتیکه سیستم اداره تدارکات ملی فعال باشد  داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را

npa.gov.af  دانلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش

دیسک ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل 

 اول بصورت رایگان بدست آورند.
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 مفتی عبدالرحیم شاهد

 رئیس تهیه وتدارکات      

 
 

 کاپی ها به : 

 ویب سایت وزارتبه  
 به سایت اداره تدارکات ملی  
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