
 جمهوری اسالمی افغانستان

 رولیمتوزارت معادن و پ

  مرمر یبردار بهره و اکتشاف یدواطلب

 عالقمندی درخواست اظهار
 

 پروسهافتتاح  2019th11 June , ( به تاریخ)"وزارت"، پترولیموزارت معادن و از طریق لت جمهوری اسالمی افغانستان دو

 ، اعالن نموده است: برای اظهار عالقمندی ذیل را از طریق درخواستداوطلبی 

 .مرمرو استخراج  اکتشاف .1

 بطور شفاف، قانونی و پایدار. مرمر پروسه معدنکاری .2

 .تولید مواد معدنی به محصول نهایی .3

 برای پروژه ذیل

 نوع ذخایر نوع ماده معنی والیت پروژه

 سنگ تزئیناتی مرمر سفید هرات مرمر جر زمستان

 

، باید توسط  افرادی که میخواهند عالقمندی خویش را نسبت به پروژه اظهار بدارند، تکمیل شود. ( ”EoI“این فورم اظهار عالقمندی )

سایت اداره تدارکات  بیمیتوان در و  2019thJune 11 ,را به تاریخمعلومات بیشتری در مورد در خواست برای اظهار عالقمندی 

بدست  www.dgmakret.comو (  www.momp.gov.af) معادن و پترولیم وزارت ، ویب سایت )www.npa.gov.af (ملی

 دو نقل آن تسلیم داده می شود: یده و هردپشتو تکمیل گر /آورد. این فورم اظهار عالقمندی  به زبان انگلیسی و زبانهای دری

 به آدرس  از طریق ایمیل (@momp.gov.aflargescalemining)   شخص اسم [: باشد میعنوان ایمیل اظهار عالقمندی

 "؛ ]حقوقی و یا شرکت

  گمعدنکاری بمقیاس بزرکمیته عضو ( )محمد اسماعیل امین آن به نقل چاپ شده(LSMC)   پترولیم، وزارت معادن و ،

 ( به تماس شوید.070541955ومات بییشتر به شماره )برای معل  .چهاراهی عبدالحق، کابل افغانستان

 کمپنی ( های که عالقمندی خویش را اظهار مینمایند، باید قبل از همه با ایمیلlargescalemining@momp.gov.af  )

داده یکجا تسلیم  (EoI)فورم اظهار عالقمندی یا  را بدست آورند که بعداً با (PQQ)و  (NDA)در تماس شده و فورم های 

 میشود.

. تسلیمی بموقع میگردددریافت  2019thJuly 20 ,)زمان محلی کابل( در تاریخ  کاریاوقات  ختم الی اظهار عالقمندیکاپی و ایمیل فورم  هر دو

قات تحویل درخواستی ها و وقفه ها( مسئولیت جانب داوطلب وبه آدرسهای فوق تا قبل از تاریخ مشخص شده آن )با در نظرداشت ا اظهار عالقمندیفورم 

 میباشد.

  نام شرکت:

مشترک، شرکت واسط یا دیگر کنسرسیوم، شرکت سرمایه گذاری 

 نهاد ها:

 ید(ئ)لطفاً گزینه مناسب را انتخاب نما

و  قبلیعات شایستگی طالبله / نه )تمامی اعضا یا حامیان باید ا

نامه شایستگی قبلی تنظیم میشود را بیشتر را که در پرسش جزیات

 ارائه بدهند(

می نامها، آدرسهای ثبت شده، شماره های شرکت و نام کشور تما

اعضای یا حامیان کنسرسیوم، شرکت سرمایه گذاری مشترک، 

 شرکت واسط یا دیکر نهاد ها:

 (طوریکه مناسب و قابل تطبیق باشد)

 

  نام شخص )اشخاص( ارتباطی:

  آدرس:ایمیل 

  :شماره تماس

  آدرس پستی شخص )اشخاص( ارتباطی:

  فکس: شماره

 هرات جر زمستان،مرمر   :پروژه مورد عالقه
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