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

 

<< قرار داد یاعطا  میتصم هیاطالع >> 

 
 یومالدار یاریکه وزارت زراعت، آب شودیم دهیاز ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسان یبه تاس لهینوسیبد

 تینیضرورت مع دمور ریپرنتر و کاپ یباب به شمول رنگ ها هیقلم قرطاس 16تدارک )در نظر دارد تا پروژه 

را به شرکت محترم   MAIL/PD/NCB/G91/1401   نمبرتحت ریفرنس  یومالدار یاریوزارت زراعت آب (ینداریزم

افغانی )یک ملیون و دوصد سی و دو  1,232,160( به قیمت مجموعی مبلغ D-34301دارای جواز نمبر ) اقرا لوژستیکی

 .دیاعطا نما هزار و یک صدشصت افغانی( 
 

 ین الاعال نینشرا خیرا از تار شیاعتراض خو توانندیداشته باشند، م نهیکه هرگونه اعتراض در زم یو حکم یقیحق اشخاص

 ،یخواقع کارته س یو مالدار یاریوتدارکات وزارت زراعت، آب هیته استیآن به ر لیتوام با دال یطور کتب یمیهفت روز تقو

 .ندینما هیوفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارا نه،یجمال م
 

 قرار داد منعقد نخواهد شد. ،یبعد یمراحل قانون یفوق الذکر وط عادیم لیتکم یعقد قرار داد نبوده وال یبه معن هیاطالع نیا

 

 

 بااحترام

 مفتی عبدالرحیم شاهد

    رئیس تهیه وتدارکات

 

 کاپی ها به : 

 ویب سایت وزارتبه  
 به سایت اداره تدارکات ملی 

 به شرکت محترم لوژستیکی اقرا 
 تجارتی پامیر زریاب محترم  به شرکت 

 محترم خدمات لوژستیکی فردین مشعلبه شرکت  

 به شرکت محترم لوژستیکی صفت هللا رحمتی 

 به شرکت محترم لوژستیکی شمس فاروقی 

 به شرکت محترم خدمات لوژستیکی تمیم سمندر آبی 

 به شرکت محترم خدمات لوژستیکی حیات شمس 

 به شرکت محترم لوژستیکی فردوس مهران 

  به شرکت محترم خدمات لوژستیکی، زراعتی ومالداری الطاف وردگ بابا 
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