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 !اداره محترم روزنامه اطالعات روزبه 

 :۱۴۰۰ تهیه وتدارک پرزه جات وترمیمات برای وسایط سال مالی  موضوع: اعالن تصمیم اعطای قرارداد

 .و اعالن نماید نشر سایت وزارت از طریق   ۱۴۰۰/ ۵ /۱۳  به تاریخ مضمون برنده گی ذیل را 

یشود، ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عمومی رسانیده م (۲)بدینوسیله به تاسی از فقره 

 به  ا ر  ۱۴۰۰  تهیه وتدارک پرزه جات وترمیمات برای وسایط سال مالیوزارت مخابرات و تکنالوژی 

کمال ظفر  شرکت  ( افغانی617,407.06)شش صدو هفده هزارو چهار صدو هفت اعشاریه شش  مبلغ

 سه هزارو شصت و چهل شش صدو مبلغ و ،گوالی مهتاب قلعه شهید مزاری گروپ واقع جاده

اء اعطتان شرکت تجارتی نور بالل عیسی زاده واقع در قوای مرکز کابل افغانس( افغانی را به 643,060)

 .نماید

توانند اعتراض خویش را از اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می

ل قع منزواتدارکات تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست 

 .داینهم قانون تدارکات ارایه نممنزله وفق احکام ماده پنجا - ۱۸ -تعمیر  دهمچهار

، بعدی این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی

 .دقرارداد منعقد نخواهد ش

یزها و ته آوالبته قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعالن از نزد محترم محمد دیدار خزانه دار اخذ الب

سبه ز محاسماً به این اداره تسلیم خواهند نمود، و همچنین ریاست محترم مالی بعد اکتنگ اعالن را ر

افغانی  (۶)نشر فی کلمه شش  نمایند، قیمتو کنترول تعداد کلمات نشر شده پول پرداخت می

 .دباشمی

  مبا احترا

 یمعصومه خاور

 یوزیر مخابرات و تکنالوژی معلومات

  


